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RATAPIHANKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
VÄLILLÄ ITSENÄISYYDENKATU – AINONKATU, 
KAUPUNGINOSAT XV-272, XVI-275-13, XVI-273-5, 
RAUTATIE- JA KATUALUETTA, KAAVA  NRO 8330. 
EHDOTUS.

Ratapihankadun pohjoisosan asemakaavan muutoksen ehdotuk-
sen selostus, joka koskee 15. päivänä maaliskuuta 2013 päivättyä ja 
18.11.2013 sekä 7.4.2014 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 8330. 
Asiasta päättäminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätie-
toja osoitteesta: www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus/asema-
kaavoitus/ratapihankatu.html

TIIVISTELMÄ     

Kuva 1. Näkymäkuva uudiskortteleiden ja siirretyn tavara-aseman liittymisestä Tam-
melaan

Kaavan tavoitteet

• Mahdollistaa Ratapihankadun rakentaminen ja sen itäpuolella si-
jaitsevien uudiskorttelien muodostaminen. Ratapihankatu on pää-
katu ja keskustan liikennejärjestelmän kannalta strategisesti tärkeä 
keskustan kehäväylän jakso.

• Uudis- ja täydennysrakentamisen kerrosalojen ja toimintojen mää-
rittäminen.

• Julkisten kaupunkitilojen muodostaminen ja keskustan kevyen lii-
kenteen edellytysten parantaminen. 

• Kaava-alueen rakennuskannan suojelun määrittäminen.

• Keskustan kaupunkirakenteen eheyttäminen ja kaupunkikuvan pa-
rantaminen.

Kaavoitusohjelman mukainen mitoitustavoite 40 000 kem2 kokonais-
kerrosala, josta noin 30 000 kem2 toimitiloja ja noin 10 000 m2 asuntoja.
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Kaavan valmistelun vaiheet ja osallistuminen

Kaavatyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta ja ensimmäiset alusta-
vat luonnokset (kaava nro 7877) olivat nähtävillä jo kesällä 2004. Alu-
een suunnitelmista on järjestetty 2007 alkaen yleisötilaisuuksia sekä 
neuvoteltu viranomaisten kanssa. Hankkeesta on eri vaiheissa esitetty 
yhteensä 236 mielipidettä ja kaksikymmentä lausuntoa.

Osallistuminen on järjestetty liitteenä oleva osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti (LIITE 11). 

Ratapihankadun pohjoisosan asemakaava nro 8330 tuli vireille vuon-
na 2009. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 19.10.2011 ja 
ehdotusvaiheen neuvottelu 22.5.2013. Neuvotteluiden muistiot ovat 
kaavaselostuksen liitteenä (LIITE 13).

Nykyisen valmisteluvaiheen tarkistettu osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma sekä alustavat maankäyttövaihtoehdot ovat olleet nähtävillä 
5.1.–2.2.2012, kaavaluonnosvaihtoehdot ovat olleet nähtävillä 15.11.–
7.12.2012 ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä 11.4.–13.5.2013.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettiin 56 mielipidettä ja saa-
tiin kolme ennakkolausuntoa kaupungin hallintokunnilta ja muilta viran-
omaisilta. Palautteen perusteella päätettiin laatia kaksi massoittelun 
ja käyttötarkoituksien osalta toisistaan eroavaa luonnosvaihtoehtoa, 
joissa molemmissa on lisäksi tavara-aseman säilyttävä alavaihtoeh-
to. Vanhojen rakennusten osalta tavoitteena painottui mahdollisimman 
laaja säilyttäminen.

Kaavaluonnosvaihtoehtojen Ve1 ja Ve2 erot liittyivät uudiskorttelien 
massoitteluun ja asumisen määrään. Kaavaluonnosvaihtoehtojen ala-
vaihtoehtojen a ja b erot liittyvät Ratapihankadun linjaukseen, vanhan 
tavara-aseman säilyttämiseen ja eteläisen aukion järjestelyihin.  

Molemmissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa esitettiin alueelle voimassa 
olevan kaavoitusohjelman tavoitteiden mukainen kerrosala, yhteensä 
noin 40 000 kem2. 

Kaavaluonnosvaihtoehdoista esitettiin 24 mielipidettä ja saatiin kym-
menen lausuntoa. Näissä huomiota kiinnitettiin mm. seuraaviin seik-
koihin:

• Tuotiin esille huoli alueen liikenteen määrän kasvusta, liittymien 
ruuhkautumisesta ja kevyen liikenteen turvallisuudesta

• Muistutettiin uudisrakentamisen varjostusvaikutuksesta ja liiken-
teen meluhaitoista Tammelan länsireunan kiinteistöille

• Ympäristöviranomaisten mielestä Kastinlinnan tonttia ei tule osoit-
taa asuinkäyttöön ympäristöhäiriöiden vuoksi

• Kannatettiin tavara-aseman säilymistä, mutta esitettiin myös vas-
takkaisia näkemyksiä

• Ehdotettiin Murtokadun muuttamista kävelykaduksi

Kaavaehdotus päätettiin aluksi luonnosvaihtoehtojen vertailun ja luon-
nos- sekä ehdotusvaiheen palautteen pohjalta laatia uudisrakentami-
sen osalta luonnosvaihtoehdon Ve2 ja Ratapihankadun osalta suo-
ran linjausvaihtoehdon mukaisena. Vaikka rautatien tavara-aseman 
säilyttäminen sai palautteissa kannatusta, arvioitiin tavara-aseman  
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kiertävän katulinjauksen ratkaisusta alueen toimivuudelle, turvallisuu-
delle ja viihtyisyydelle aiheutuvat haitat niin merkittäviksi, ettei sitä kat-
sottu mahdolliseksi esittää toteutuksen pohjaksi. Vastaavasti suoran 
katulinjauksen mukainen vaihtoehto oli vertailussa parempi useimmilla 
tarkastelun osa-alueilla. 

Ratkaisevaa katulinjausvaihtoehtojen toteutuskelpoisuuden arvioinnis-
sa on ollut mm. Rongankadun alikulun kaltevuudeltaan esteettömyy-
den vaatimusten mukainen liittyminen Vellamonkatuun ja Peltokatuun. 

Ehdotusvaiheen aineiston nähtävillä olon aikana jätettiin yhteensä 147 
muistutusta. Muistutuksista 142 kpl oli yksityishenkilöiden jättämiä, 
kaksi saatiin maanomistajilta ja kolme yhdistyksiltä. Asunto-osakeyh-
tiöiltä ei saatu kannanottoja enää ehdotusvaiheessa. Viranomaisilta 
saatiin yhteensä neljä lausuntoa. 

Palaute koski liikennettä, ympäristöhäiriöitä, aluevarauksia ja käyttö-
tarkoituksia, kaupunkikuvaa ja rakentamisen volyymia, rakennusperin-
töä ja kulttuuriarvoja, nykyisen asutuksen huomiointia sekä hanketta ja 
sen tavoitteita ja lähtökohtia yleensä. Eniten mielipiteitä kerännyt yksit-
täinen asia oli tavara-aseman asema kaavassa. Kulttuurihistoriallisesti 
tärkeänä pidetyn tavara-aseman purkaminen ja purkamisen perustei-
den koettu riittämättömyys tuli selvästi esille. Tämän perusteella pää-
tettiin teettää siirron teknisistä edellytyksistä ja kustannuksista selvitys. 
Selvityksen perusteella rakennuksen siirto voidaan suorittaa rakennuk-
sen koko ja oletettu kunto huomioiden ennakko-odotuksia helpommin. 
Siirtorakenteiden asentaminen ja siirtotyö voidaan tehdä nykyisen ton-
tin alueella ja junaliikenne ei vaarannu tai häiriinny työn aikana.

Siirtoselvityksen perusteella kaavaehdotusta muutettiin siten, että ta-
vara-asemaa siirretään 30 metriä itään ja suora katulinjaus mahdollis-
tuu. Morkun rakennus puretaan siirretyn tavara-aseman tieltä. Tarkiste-
tusta asemakaavaehdotuksesta jätettiin 12 muistutusta. Palaute koski 
pääasiassa Morkun purkamista, Ratapihankadun suoraa linjausta ja 
Tavara-aseman siirron kyseenalaistamista. Viranomaislausunnossaan 
Pirkanmaan maakuntamuseo näki ongelmana ja kulttuuriympäristön 
arvojen heikentäjänä tavara-aseman siirtämisen ja Morkun purkami-
sen. 

Asemakaavan rakenne
Asemakaavassa osoitetun uudisrakentamisen massoittelu ja raken-
nuskorkeudet ovat ympäröivään kaupunkirakenteeseen sovittautuvia. 
Uudiskortteleiden matalammat osat sallivat länsi-itä -suuntaisen ilma-
vuuden säilymisen Tammelan länsireunaan rakenteessa. Kortteleissa 
polveileva massa on toiminnallisesti yhdistettävissä keskikäytävällä.

Tavoitteena uudiskortteleissa on käyttötarkoituksien sekoittuminen si-
ten, että valtaosa kerrosalasta on toimitiloja, mutta kortteleihin on mah-
dollista sijoittaa myös asumista. Maantaso- ja kattokerrokset tarjoavat 
sjainniltaan  ainutlaatuisia mahdollisuuksia keskustaan hakeutuville 
toiminnolle. Liiketiloja tulee sijoittaa erityisesti Peltokadun varteen.

PMK:n tontin yhdistäminen Ratapihankadun puoleisen tontin kanssa ja 
lisärakennusoikeuden osoittaminen asuin- / toimitilatornilla mahdollis-
taa kiinteistön kehittämisen ja pysäköintilaitoksen rakentamisen.
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Kastinlinnalle muodostetaan rautatiealueesta erillinen tontti, joka on 
osoitettu yksityisten palvelujen alueeksi. 

Eteläisen aukion säilytettäville rakennuksille (Lompanlinna, rautatie-
läisten asuintalo ja siirretty tavara-asema) muodostetaan rakennusten 
alan käsittävät tontit täydentämään kokonaisuutta. Eteläisen korttelin 
aukion reunan maantasokerrokseen on varattu ala polkupyörien liityn-
täpysäköintiä ja mahdollista pyöräkeskusta varten.

Pysäköinti on kaavassa ratkaistu kiinteistöjen omilla tonteilla tai kaava-
alueella.

Asemakaava muodostaa kevyelle liikenteelle sujuvat ja jatkuvat yhtey-
det alueella ja ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Kaavaehdotuksen 
mukaisena luiskan kaltevuus Rongankadun alitukselta Peltokadun ja 
Vellamonkadun liittymän tasoon on noin 6.6 %–7,0 %. 

Asemakaavan mitoitus

Kaava-alueen työpaikkojen määräksi on arvioitu noin 1000 ja uusien 
asukkaiden määräksi 100–200. Maantasokerrokseen on osoitettu lii-
ketiloja yhteensä 10 kpl. Kaavalla mahdollistetaan uudisrakennuksille 
rakennusoikeutta yhteensä noin 40 000 k-m². Nykyisistä rakennuksista 
PMK:n nykyisen kiinteistön ala on 19 900 k-m². Tämän lisäksi kaava-
alueella sijaitsee yhteensä neljä suojeltavaa rakennusta yhteenlaskel-
tulta kerrosalaltaan alle 4500 k-m². 

Rakennusoikeuden jakautumisessa eri käyttötarkoituksille on joustoa  
alueen sijainnin ja keskustamaisen luonteen vuoksi. Melun ja rautatien 
vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien ympäristö- ja onnettomuus-
riskien vuoksi on kaavassa osoitettu selkeästi asumisen soveltuvat si-
jainnit. 

Asemakaavaehdotuksessa esitetty käyttötarkoitusjakauma on seuraava: 

• 29 200 k-m2  toimistotilaa

• 1 600 k-m2 liiketilaa maantasossa

• 7 500 k-m2 asuntoja (yhteensä 85–120 kpl)

• 1 700 k-m2 muut tilat / aputilat

Autopaikkojen lukumäärä määräytyy yksiselitteisesti kaavan vaati-
muksella 1 ap / 125 k-m2 kaikilla käyttötarkoituksilla. Perusteluna kes-
kustasijainti ja poikkeuksellisen hyvät joukkoliikenneyhteydet. Ase-
makaavassa painotetaan polkupyöräilyä arkiliikenteen muotona ja 
uudisrakentamiseen liittyvä polkupyöräpaikkojen toteuttamisen vaati-
mus on 1 pp / 40 k-m2.

Asemakaavan keskeiset vaikutukset

Kaavaehdotuksen mukainen maankäyttö on maakuntakaavan, kau-
punkirakennesuunnitelman ja liikenneosayleiskaavan mukaista

Kaavaehdotuksen mukaisella maankäytöllä on merkittäviä kaupunki-
kuvaan, kulttuuriperintöön, keskustan elinvoimaan ja yhdyskuntara-
kenteen toimivuuteen, taloudellisuuteen ja ekotehokkuuteen liittyviä 
vaikutuksia. Asemakaavalla suojellaan viisi kulttuurihistoriallisesti ar-
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vokasta vanhaa rakennusta ja asemakaavan toteutuessa seurantalo 
Morkku puretaan. Tavara-asema siirretään n. 30 m itään päin.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan toteuttamista ohjaavat kaavakartta ja määräykset sekä 
asemakaavan liiteaineisto, joista keskeisiä mm. rakentamistapaohje 
ja yleisten alueiden yleissuunnitelma. Ennen asemakaavan hyväksy-
mistä laaditaan maankäyttösopimus, jonka pohjalta toteutuksen on tar-
koitus edetä välittömästi. Uudiskorttelien viitesuunnitelmissa on otettu 
huomioon vaiheittain toteutuksen mahdollisuus.

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 Tunnistetiedot

Asemakaavan muutos koskee:

Tampereen kaupungin XV:n kaupunginosan (Tammela a) korttelin 272 
tonttia 89 ja XVI:n kaupunginosan (Tammela b) korttelin 275 tonttia 13 
sekä korttelin 273 tonttia 5. Asemakaavan muutos koskee myös XV:n 
ja XVI:n kaupunginosien rautatie- ja katualueita. 

Kaupunki: Tampere
Kaupunginosat: XV (Tammela a) ja XVI (Tammela b)
Kaavan numero: 8330
Kaavan tilaaja: Tampereen kaupunki /  
Kaupunkiympäristön kehittäminen
Kaavan laatija: WSP Finland Oy
Vireilletulo: 28.5.2009 (Yleissuunnitelma 10.6.2004)
Dno TRE: TRE: 4883/10/1020/2009 (aiemmin YPA: 5542/611/2004).

Asemakaavan muutoksella nro 8330 muodostuu Tampereen kaupun-
gin XV kaupunginosan (Tammela a) korttelit 441 ja 442 sekä rauta-
tie- ja katualuetta. Kortteli 272 säilyy ennallaan. XVI kaupunginosaan 
muodostuu kortteli 443 sekä rautatie- ja katualuetta.

Kuva 2. Kaava-alueen sijainti Tampereen keskustassa.
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1.2 Kaava-alueen sijainti

Alue sijaitseeTampereen kaupungin keskustassa rautatieaseman poh-
joispuoleisen ratapihan ympäristössä. Kaava-alue sijoittuu pohjois-
eteläsuunnassa Ainonkadun ja Itsenäisyydenkadun väliin, ja sen koko-
naispinta-ala on n. 8,5 ha.

Kaava-alueen pohjoisreunaa rajaa Siltakadun eteläreuna ja Ainonkatu. 
Läntinen raja Kyttälän puolella muodostuu rautatiealueen länsireunas-
ta. Alueen eteläosassa asemakaavoitettava alue rajautuu Itsenäisyy-
denkadun ajotunneliin sekä Tammelankadun ja Murtokadun kulma-
ukseen ja sijoittuu osittain museoviraston määrittelemälle Tampereen 
rautatieaseman ja veturitallien valtakunnallisesti merkittävän rakenne-
tun kulttuuriympäristön alueelle. Alueen itärajan muodostaa Peltokatu 
ja osa Murtokatua. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi: Ratapihankadun ja siihen liittyvien kortteleiden asema-
kaava välillä Itsenäisyydenkatu–Ainonkatu, kaupunginosat XV-272, 
XVI-275-13, XVI-273-5, rautatie- ja katualuetta, kartta nro 8330. 

Kuva 3.  Kaava-alueen rajaus
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista  

Kaavaehdotusta perusteleva havainnollistava materiaali

Kaavakartan ja selostuksen lisäksi kaavaehdotusta perusteleva 
havainnollistava materiaali selostuksen liitteinä:

LIITE 1 Asemapiirros 1:1000       18.11.2013
LIITE 2  Alueleikkaukset 1:1000       18.11.2013 
LIITE 3 Aluejulkisivu ratapihankadulle 18.11.2013
LIITE 4 Näkymäkuvat uudiskortteleista 18.11.2013
LIITE 5  Liittyminen ympäristöön 18.11.2013
LIITE 6  Rakentamistapaohje 18.11.2013
LIITE 7 Morkun aukion yleissuunnitelma ja näkymäkuva 18.11.2013
LIITE 8 Ratapihankadun yleissuunnitelma 28.12.2011
LIITE 9 Ratapihankadun ympäristön yleisten alueiden suunnitelma 
18.11.2013
LIITE 10 Henkilöratapihan muutos yleissuunnitelma 18.6.2010
LIITE 11 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (alkup. 28.5.2009) 
2.1.2012 
LIITE 12 Raportti aloitus-, valmistelu-, luonnos- ja ehdotusvaiheen 
palautteesta  11/2009 – 1/2014    
LIITE 13 Vanha tavara-asema, alustava selvitys rakennuksen siirtämi-
sestä 28.10.2013, täydennetty 1.11.2013.             

Asemakaavan muutosta varten laaditut selvitykset ja 
suunnitelmat:

LIITE 14 Vanha tavara-aseman kuntokatselmusraportti 19.4.2012 
LIITE 15 Seuraintalo Morkku ja  rautatieläisten asuinrakennus.  
Kuntokatselmusraportti 30.1.2012 
LIITE 16 Ratapihankatu. Alustavat maankäyttövaihtoehdot, suunnitel-
mavaihtoehdot  A  ja  B. Kuvaukset ja vertailu. 1.11.2011
LIITE 17 PMK ‒ Puuvillatehtaitten myyntikonttori. Rakennushistoria-
selvitys 16.12.2005
LIITE 18 Tampereen tavara-asema ja muut VR:n rakennukset Itsenäi-
syydenkadun pohjoispuolella. Rakennushistoriaselvitys 17.12.2003
LIITE 19 Ratapihankatu, Tampere. Asemakaavamuutos nro 8330.  
A ja B luonnosvaihtoehtojen ilmanlaatuselvitys ennustetilanteessa. 
1.8.2011
LIITE 20 Kuntoarvioraportti. Lompanlinna. Tarkistuspäivämäärä 
7.9.2011.
LIITE 21 Ramboll 2011. Ratapihankadun asemakaava 8330, Tampere. 
Maaperän haitta-ainetutkimus. Tutkimusraportti 16.8.2011.
LIITE 22 Ratapihankadun kaava-alue (8330). Yhteenveto rautatien 
VAK-onnettomuuksien riskitarkastelusta. 21.12.2011.
LIITE 23 Ratapihankadun kaava (8330). Meluselvitys. 25.3.2013.
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LIITE 24 Tampereen kaupunki, ratapihankadun kaava-alueen (8330) 
tärinäselvityksen päivitys. 15.11.2012
LIITE 25 Raportti Ratapihankadun alueen hyönteisselvityksestä ja Lin-
nainmaan Kauppilan esiselvityksestä. 31.10.2007 

Lisäksi maankäyttösuunnitelmasta on työn aikana laadittu pienoismal-
li 1:1000 ja Morkunaukion ympäristöstä 1:500.

Tarkemmat tiedot liiteasiakirjoista
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
28.5.2009.
Ratapihankadun pohjoisosan asemakaava. Tarkistettu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 2.1.2012. Tampereen kaupunki
Asemakaavakartta  
asemakaava 15.3.2013, tark. 18.11.2013 WSP Finland Oy
Asemapiirros 15.3.2013, tark. 18.11.2013 WSP Finland Oy
Rakentamistapaohje 18.11.2013. WSP Finland Oy.
Henkilöratapihan muutos. Alustava yleissuunnitelma 18.6.2010.  
KSOY, A-Insinöörit ja VR-Rata.
Kuntoarvioraportti. Lompanlinna. Tarkastuspäivämäärä 7.9.2011.  
Raksystems Anticimex.
PMK–Puuvillatehtaitten myyntikonttori. Rakennushistoriaselvitys 
16.12.2005. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Ky.
Raportti Ratapihankadun alueen hyönteisselvityksestä ja Linnainmaan 
Kauppilan esiselvityksestä, 31.10.2007. Tampereen hyönteistutkijain 
seura ry.
Ratapihankadun pohjoisosan yleisten alueiden suunnitelma. 
25.11.2013 WSP Finland Oy
Ratapihankadun yleissuunnitelma välillä Itsenäisyydenkatu ‒  
Naistenlahden eritasoliittymä. Tampereen kaupunki 28.12.2011.  
Ramboll Finland Oy
Ratapihankadun yleissuunnitelma. Meluselvitys 13.11.2012.  
Ramboll Finland Oy
Ratapihankadun asemakaava 8330, Tampere. Maaperän haitta-aine-
tutkimus. Tutkimusraportti. 16.8.2011. Ramboll Finland Oy
Ratapihankadun kaava-alue (8330). Yhteenveto rautatien VAK- 
onnettomuuksien riskitarkastelusta. 21.12.2011. Ramboll Finland Oy
Ratapihankatu. Kaavaluonnos, suunnitelmavaihtoehdot A ja B.  
Kuvaukset ja vertailu. 1.11.2011. Arkkitehdit LSV Oy 2011.
Ratapihankatu, Tampere. Asemakaavamuutos nro 8330. A ja B  
luonnosvaihtoehtojen ilmanlaatuselvitys ennustetilanteessa. 1.8.2011.  
Enwin Oy 
Ratapihankatu, Tampere. Yleissuunnitelma. Meluselvitys. 10.6.2011.
Ramboll Finland Oy
Ratapihankatu. Yleissuunnitelman päivitys kaavaehdotusta varten 
25.3.2013. Ramboll Finland Oy
Seuraintalo Morkku ja Rautatieläisten asuinrakennus.  
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Kuntokatselmus. 30.1.2012. A-Insinöörit Suunnitelu Oy
Tampereen kaupunki, ratapihankadun kaava-alue (8330).  Yhteenve-
to riskitarkastelusta, rautatien VAK-onnettomuudet. 2.11.2011.  
Ramboll Finland Oy
Tampereen kaupunki, ratapihankadun kaava-alueen (8330)  
tärinäselvityksen päivitys. 23.8.2011. Ramboll Finland Oy
Tampereen tavara- asema ja muut VR:n rakennukset Itsenäisyyden-
kadun pohjoispuolella. Rakennushistoriaselvitys. 17.12.2003.  
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Ky .
Vanha tavara-asema,  Vellamonkatu 2, Tampere. Kuntokatselmus. 
19.4.2012. A-Insinöörit Suunnittelu Oy.
Vanha tavara-asema Tampere, alustava selvitys rakennuksen siirtä-
misestä. 28.10.2013. Megasteel Oy
Yhteenveto rautatien VAK-onnettomuuksien riskitarkastelusta.  
Ramboll Finland Oy 21.12.2011

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, 
taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

Kaavat:
Hyväksytyt  ja vahvistetut asemakaavat
• Keskustan rautatiealueen asemakaava. Vahvistettu 1897.               
• Asemakaavan muutos nro 2297. XIV, XV, ja XVI kaupunginosat.       

Vahvistettu SM 21.7.1966 (tarkistettu 20.8.1973)
• Asemakaavan muutos nro 4145. XVI kaupunginosa.  

Vahvistettu SM15.6.1973.
• Asemakaava nro 5669. XVI kaupunginosa.  

Vahvistettu SM 20.1.1981
• Asemakaavan muutos nro 7059. XVII ja XVI kaupunginosat.  

Vahvistettu YM 5.6.1992. 
• Asemakaavan muutos nro 8100. XVI kaupunginosa.  

Hyväksytty kvsto19.5.2010.
Yleiskaavat
• Tampereen keskustan liikenneosayleiskaava.  

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.1.2006. 
• Tampereen kantakaupungin yleiskaava.  

Vahvistettu YM 12.12.2000 ja 14.2.2003
• Tampereen keskustan osayleiskaava.  

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.1.1995
Maakuntakaava
• Pirkanmaan 1. maakuntakaava, maakuntavaltuusto 9.3.2005, 

valtioneuvoston päätös n:0 YM2/5222/2005, ympäristöministeriö 
29.3.2007 ja korkein hallinto-oikeus 20.3.2008. 
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Laadittavaan asemakaavan muutoksen tai yleissuunnitelmaan liittyvät 
muut selvitykset ja suunnitelmat: 
• Aihio Arkkitehdit. Tammelantorin pysäköintilaitoksen toiminnalli-

nen tarkastelu 15.4.2012.  
• A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Ratapihankatu (Murtokatu).  

Rakennussuunnitelma. 9.8.2011. Luonnos.
• A-Insinöörit Suunnittelu Oy 17.9.2012. Tampereen keskustan 

rakennettu kulttuuriympäristö. Luonnos.
• Arkkitehtistudio M&Y 2012. Korkean rakentamisen selvitys  

Tampereen keskusta-alueella. Raporttiluonnos 2.10.2012
• Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy 2011. PMK:n korttelin  

täydennysrakentaminen. Selostus ja pinta-alalaskelmat.
• Biologitoimisto Vihervaara 2007. Tampereen kaupungin  

leakkoselvitys 2007: Tammela. Kartoitusraportti 30.8.2007.
• BST Arkkitehdit 2012. Rasti kortteli 14.3.2012.
• Geotesti Oy 2009. RPK – Tampereen ratapihan purku-urakka. 

Tavara-seman makasiinirakennukset. Selvitys purettavien betoni-
rakenteiden haitta-aineista. 

• Keskustan kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma 2002.  
Tampereen kaupunki

• Maaperän pilaantuneisuusselvityksen tutkimusraportti Ratapihan-
kadun yleissuunnitelmaan liittyen. Ramboll 6.7.2004. 

• Museoviraston inventointi valtakunnallisesti merkittävistä raken-
netuista kulttuuriympäristöistä. www.rky.fi

• Liikennevirasto 2010. Tampereen henkilöratapihan muutos.  
Yleissuunnitelma 18.6.2010.

• Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät 
kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museoviraston rakennushistorian 
osaston julkaisuja 16, 2. painos, Helsinki.

• Ratapihan pohjoispään ja Tammelan länsiosan kaupunkikuvasel-
vitys. Kaavoitusyksikön julkaisuja 12/2004. Tampereen kaupunki.

• Ratapihankatu, Tampere - vaihtoehtotarkastelu, meluselvitys, 
29.4.2010, Ramboll

• Renor Oy: PMK-Kiinteistön kehittämissuunnitelmat 31.10.2011. 
• Tammelan yleissuunnitelma. Tammelan täydennysrakentamisen 

pilottiprojekti ”Ekologiset sormenjäljet Tammelassa”. Tammelan 
tutkimus- kehittämis- ja suunnitteluhanke. 18.6.2012.

• Tampereen arvokkaat luontokohteet 2003, Ympäristövalvonnan 
julkaisuja 4/2003, Tampere.

• Tampereen keskusta-alueen kaupallinen selvitys.  
Tuomas Santasalo Ky, 2012.

• Tampereen seudun typenoksidipäästöjen leviämismallilaskelmat 
vuosille 2000 ja 2020, Ilmatieteenlaitos, ilmanlaadun tutkimus, 
7.11.2002.

• Tampereen Infratuotanto Liikelaitos 2009. Pajakatu 2.  
Rakennushistoriaselvitys. 26.9.2009.
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Kuva 6 Näkymä Peltokadulta etelän suuntaan.

Kuva 8 Valokuva Erkkilän sillalta etelään.  

• Tampereen kaupunki 2005. Ratapihan asemakaava-alueen  
luonnosta. Kaavoitusyksikkö 03/2005.

• Tampereen kaupunki ja Ratahallintokeskus 2006.  
Tampereen henkilöratapiha-alueen liikenteellinen selvitys.

• Tampereen kaupunki 1998. Tampereen kantakaupungin rakennus-
kulttuuri 1998. Tampereen kaupungin ympäristötoimen julkaisu.

• Tavara-aseman toimiston ja seurantalon Morkun säilyttämisen  
vaikutukset 15.3.2012

• Ympäristöministeriö 2012. VAK- ratapihat ja maankäytön  
suunnittelu. Ympäristöministeriön julkaisu 5/2012.

1.6 Kaavan laadinnan osapuolet
Tampereen kaupunki on suunnitellut aluetta yhteistyössä liikenneviras-
ton (henkilöratapihan muutokset) ja Ramboll Oy:n (Ratapihankadun 
yleissuunnittelu) kanssa. Täydennysrakentamisen, kaavaluonnoksien 
ja -ehdotuksen sekä yleisten alueiden yleissuunnitelman laadinnasta 
on vastannut WSP Finland Oy.  

Kuva 4. Ilmakuva etelästä. Ratapihan ja Tullin alueilla on vireillä useita merkittäviä 
maankäytön kehityshankkeita.

2 LÄHTÖKOHDAT   

 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

2.1.1 Alueen yleiskuvaus        

Vuonna 1779 perustettu Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kau-
punki, jossa elinkeinoelämä on vireää ja kaupungin väkiluku kasvaa. 

Suunnittelualue sijoittuu kantakaupunkiin välittömästi pääradan län-
sipuolelle jäävän ydinkeskustan vierelle, mutta sen kehittymistä ovat 
hidastaneet radan toiminnalliset tarpeet, radan estevaikutus ja puut-
teelliset liikenteelliset yhteydet ympäröivään kaupunkirakenteeseen. 
Nykyisellään alue on keskeiseen sijaintiinsa nähden toiminnallisesti 
vajaakäytössä. Osittain tämän ja vähäisen ostovoiman vuoksi alueella 
ei tällä hetkellä ole kovin paljon kaupallisia palveluita.
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Kuva 5. Ote vuoden 1897 asemakaavasta  

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä sijaitsee kaksi ratapihan 
ylittävää siltaa, vuonna 1983 rakennettu kaari- ja palkkisillan yhdistel-
mä Erkkilänsilta (pituus 42 m, maatuet vuodelta 1963)  ja välittömästi 
kaava-alueen pohjoispuolella1980-luvun puolivälissä rakennettu Kas-
tinsilta.

Ratapihan eteläosassa on vireillä Suomen oloissa poikkeuksellisen 
mittava Keskusareena ja -kansi -kaupunkikehityshanke, joka sijoittuu 
ratapihan päälle kannelle (keskimäärin + 7.5 metriä katutason pinnan 
yläpuolelle) ja sisältää korkearakentamista. Myös Tullin kaupungin-
osan alue kehittyy voimakkaasti, ja kaupungin keskustan painopiste on 
selvästi laajenemassa ratapihan itäpuoleiselle alueelle. Kaava-alueen 
pohjoispuolella Rantaväylää (Vt8) kehitetään voimakkaasti ja väylän 
jakso keskustan kohdalla tullaan tunneloimaan.

Ratapihan kohta Tampereella on yksi liikennemääriltään vilkkaimmis-
ta rataosuuksista koko Suomessa. Ratapihan kautta liikkuu vaarallisia 
aineita, ja se on yksi Suomen neljästätoista vaarallisten aineiden kulje-
tuksen ratapihoista, joita ympäröivän maankäytön suunnittelussa em. 
riskit on huomioitava.
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Suunnittelualue on tähän saakka toiminut auto- ja rekkaliikenteen, py-
säköinnin, varastoinnin sekä yritysten ja yhteisöjen toimitilojen alueena 
rakennuksineen, joista vain kaksi on toiminut pääasiassa asuinkäytös-
sä. Alue on keskeisiltä osin vanhaa rautatiealuetta Hämeenlinnan ja 
Tampereen välisen radan valmistuttua jo vuonna 1876. Alueella ole-
va vanha rakennuskanta on ollut pääosin rautatien ja rautatieläisten 
käytössä. Lisäksi alueen pohjoisosassa sijaitsee maisemallisesti kook-
kaana erottuva punatiilinen puuvillateollisuuden entinen myyntikont-
tori, PMK:n rakennus, joka valmistui 1938. Alue rajoittuu ja sijoittuu 
eteläosaltaan hieman museoviraston määrittelemän Tampereen rau-
tatieaseman ja veturitallien valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön alueelle. Alueen eteläosassa sijaitsevat entinen 
tavara-asema ja rautatieläisten seuratalo Morkku, joiden säilyttämisen 
vaikutusten tutkiminen on osa kaavoitustehtävää.

Kaavamuutosalue rajoittuu idässä Tammelan asuinkerrostalovaltai-
seen alueeseen, joka on rakennettu pääosin 1970-luvulla. Ratapihan 
länsipuolella aluetta rajaavat tiiviisti massiivinen Postitalo ja Postika-
dun 1990-luvun asuinkerrostalot. Alueen luoteisrajalla Jussinkylässä 
on vanhempaa ja pienipiirteisempää rakennuskantaa. Tammelassa 
on lähivuosian tarkoitus edistää täydennysrakentamista ja sitä tutki-
va yleissuunnitelma valmistui kesäkuussa 2012. Tammelan torin alle 
suunnitellaan laajaa 400–730 auton pysäköintilaitosta, ja sen sisää-
ajon on suunniteltu tapahtuvan suunnittelualueelle johtavalla Väinö-
länkadun jaksolla. Tammelan eteläreunassa, Itsenäisyyskadun varrelle 
sijoittuu ns. Rastin korttelin kaavahanke, joka sisältää 18-kerroksisen 
rakennuksen.

 

.

 

Kuva 6.  Kaava-alueen ydinkeskustaan toiminnallisesti liittävä ratapihan alittava 
kevyen liikenteen alikulku avattiin liikenteelle kesällä 2012. Kuvassa väliaikainen 
luiska Vellamonkadun liittymäalueelle. Alikulun tason esteetön liittyminen Peltokadun 
eteläpään tasoon on erittäin haasteellista suuren korkeuseron vuoksi.
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Kuva 7.  Näkymä Peltokadulta pohjoisen suuntaan

Kuva 8.  Näkymä Peltokadulta etelän suuntaan.

Kuva 9.  Valokuva suunnittelualueen länsiosasta. Ratapihan itäosasta on purettu 
rautatietoimintoihin liittyneet varastorakennukset.
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Kuva 10. Valokuva Erkkilän sillalta etelään.  

2.1.2 Luonnonympäristö       

2.1.2.1 Maisemarakenne ja pinnanmuodostus

Kantakaupungin alueella suhteelliset maanpinnan korkeudet vaihtele-
vat alueittain enintään 40 metriä. Kantakaupungin ulkopuolella, kes-
kustan välittömässä läheisyydessä, korkeimmat maanpinnan kohdat 
sijoittuvat Pyynikin harjulle, joka kohoaa enimmillään 85 m Pyhäjärven 
pinnasta.

Kaava-alueen olemassa olevassa topografisessa tilanteessa ratapiha 
(+92–94 m) jää korkeampien paikkojen; Osmonpuiston (tasolla +110), 
Armonkallion (+106), Tuomiokirkon (+97) sekä Tammelantorin (+103) 
väliseen laaksoon.

Ratapiha sijoittuu kantakaupungissa etelä-pohjoissuuntaiseen laak-
soon kauttaaltaan keskimäärin ympäröivää maanpintaa alemmalle ta-
solle.

Luonnontekijöillä on Tammelassa rakennuksiin nähden vähäinen ase-
ma. Topografia on melko tasaista eikä alkuperäistä elollista luontoa 
juuri esiinny. Osmonmäki Tammelan pohjoisosassa on maanpinnal-
taan noin 5–6 metriä eteläosaa korkeampana, mikä tuottaa ratapihan 
koilliseen osaan Osmonpuiston takana sijaitsevan jyhkeän asuinker-
rostalojen muodostaman kaukomaiseman. Lännen puolella Rautatie-
nkatu on alueen eteläosassa rautatiealuetta alempana, nousten kohti 
pohjoista lopulta ylittäen rautatiealueen korkeustason. 

2.1.2.2 Pienilmasto

Kaava-alue on avointa ratapihaa ja sen reunaa, jonka itä- ja pohjois-
puolella sijaitsevat kehystävät selänteet ja melko korkeaa rakentamis-
ta. Alueella on näin mahdollista hyödyntää auringonvaloa ja -lämpöä 
sekä tuulta erityisesti etelän ja lännen suunnista, mutta toisaalta on 
tarpeen myös estää näiden haitallinen vaikutus.
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Avoimessa laaksomaisessa tilassa saattaa tuulella olla merkittävää 
vaikutusta. Tuulen merkitys korostuu kerroskorkeuden kohotessa ja 
vaikutukset korostuvat kuilumaisissa tiloissa tai esimerkiksi mahdolli-
silla kattoterasseilla ja kattopihoilla.

2.1.2.3 Maaperä ja rakennettavuus 

Kaavoitettavan alueen maanpinnan nykyinen korkeustaso vaihte-
lee Erkkilänkadun eteläpuolisella alueella tasolla noin +96,0…+96,5. 
Erkkilänkadun pohjoispuolella PMK-kiinteistön alueella maanpinta on 
tasolla noin +102,0. Ratapiha-alue on kaava-alueen kohdalla tasolla 
noin +95,8…+96,0.

Aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella alueen pohjamaa on alueen 
eteläosassa Ukkopekankadun ja Väinölänkadun välisellä alueella 
yleispiirteisesti maanpinnasta alaspäin noin 1 metrin syvyyteen täyte-
maata. Täytemaan alapuolella on paikoin tiiveydeltään löyhästä tiivii-
seen vaihtelevaa moreenia maanpinnasta n. 5…8 metrin syvyyteen. 
Alueella rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperus-
tuksilla sora- / murskearinan varaan.

Suunnittelualueen keskiosassa, Väinölänkadun ja Erkkilänkadun väli-
sellä alueella, maakerrosten paksuus pienenee ollen suurimmillaan n. 
4 metriä. Maalajit muuttuvat eteläosaan verrattuna hienorakeisemmik-
si (siltti / hiekka). Suunnittelualueella olevat raskaat ja painumille her-
kät rakennukset tulee perustaa joko anturaperustuksilla kallion varaan, 
kallioon tai tiiviiseen maakerrokseen ulottuvien tukipaalujen varaan tai 
vaihtoehtoisesti tiiviin maakerroksen yläpintaan asti ulotettavan mas-
sanvaihdon varaan. 

Kallion pinnan syvyys suunnittelualueen eteläosassa vaihtelee 3…10 
metriin maanpinnasta ollen tasolla noin +86…+93. Kallionpinta nousee 
Erkkilänkadun pohjoispuolella entisestään siten, että suunnittelualu-
een pohjoisosassa ratapiha on louhittu kallioon. 

Suunnittelualueen pohjatutkimuksista suurin osa on porakonekaira-
uksia. Pohjamaan maalajien ominaisuuksien tarkempaa selvittämistä 
varten on alueella tehtävä täydentäviä pohjatutkimuksia jatkosuunnit-
telua varten.

2.1.2.4 Vesistöt ja vesitalous 

Pohjavedenpinta suunnittelualueella on havaittu kahdessa havain-
topisteessä (pistenumerot 594 ja 186). Havaituissa pisteissä pohja-
vedenpinta vaihtelee noin 4…6.5 metriin syvyydellä havaintopisteen 
maanpinnan tasosta. Pohjavedenpinta alueen pohjoisosassa on lähel-
lä Näsijärven vedenpintaa ollen tasolla +94.5…+95.2. 

Pintavedet virtaavat keskustan alueella idästä länteen, kohti Tammer-
koskea tai Pyhä- tai Näsijärveen. Suunnittelualueelle ei nykyisellään 
sijoitu vesiuomia tai -altaita. Alueen eteläosassa, Rongankadun koh-
dalla, on aiemmin sijainnut Ronganojan uoma. Ratapihan poikki, noin 
50 metriä Rongankadun pohjoispuolella kulkee 1.2 metriä halkaisijal-
taan oleva tiilirakenteinen viemäri. 

Hulevesien hallinta Tampereen keskusta-alueella perustuu pää-
osin hule- ja sekaviemäriverkostoihin. Ne purkavat vetensä Näsi- tai  
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Pyhäjärveen. Nykytilanteessa kaava-alueen hulevedet purkautuvat 
pääosin suoraan ratapihalle, josta ne imeytyvät maahan. Osa kulkeu-
tuu viemäriverkkoa pitkin Tammerkoskeen ja osa Viinikanojaan. 

2.1.2.5 Luonnonsuojelu

Suunnittelualueelle ei sijoitu erityisen merkittäviä luonnonarvoja tai 
suojeltuja kohteita. 

Kaikilla kasvupaikkatyypeillä ihmisen vaikutus kasvupaikan rakentees-
sa ja lajistossa näkyy selvästi. Ratapihan alue on erikoislaatuinen kas-
vuympäristö kaava-alueella, jossa elää sen tyyppiselle alueelle erikois-
tunutta lajistoa. Kiviainespinnoitteiden vuoksi kasvipeite on ratapihalla 
laikkuinen. Tammelassa laajat asfalttipinnat rajaavat kasvillisuuden 
tiettyihin kohtiin.

Naistenlahden satamaradan kallioleikkaukset ja kasvillisuus ovat mai-
semallista luonnonympäristöä ja niiden vehreydellä on merkitystä lähi-
alueiden viihtyisyyden kannalta. Peittävän ja suojaavan vihermassan 
määrä on kasvukautena huomattava.

Tammelan pihoissa on nurmikenttiä, joiden lajisto on niukka ja yksi-
puolinen. Kaikilla kasvutyypeillä on sekä istutusperäisiä että villiintynei-
tä lajeja. Puusto koostuu lähinnä istutuslajistosta kuten koristepuista. 
Luonnonmetsikköjä ei ole.

Pysyviä pintavesialtaita  tai -uomia ei ratapihan itäpuolella ja Tamme-
lan länsiosassa ole. Kaupungin sadevesijärjestelmä kattaa alueen ko-
konaisuudessaan.

Alueelle on laadittu hyönteisselvitys vuonna 2007, jonka mukaan Ra-
tapihankadun alue vaikuttaa uhanalaishyönteisten kannalta toisarvoi-
selta. Maaperän mahdollinen saastuminen, kaupunkiympäristön aihe-
uttamat liikkumisvaikeudet ja uhanalaislajien kannalta niukaksi jäävä 
sopiva kasvillisuus alentavat alueen arvoa lajiston elinympäristönä. 

Alueelle on laadittu lepakkoselvitys vuonna 2007. Selvityksen mukaan 
alueen lepakkohavainnot ovat tyypillisiä keskusta-alueen havaintoja, 
eivätkä tehdyt havainnot johda luokitusalueiden määrittämiseen selvi-
tysalueelle. 

2.1.3 Rakennettu ympäristö

2.1.3.1 Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualue on Tampereen keskustan koillista reuna-aluetta, jota 
hallitsee ratapiha ja pohjoisessa haarautuvine maastoa leikkaavine 
ratajaksoineen sekä itäpuolella Tammelan kaupunginosa. Tammela si-
jaitsee selänteen harjalla olevan Osmonpuiston molemmin puolin ete-
lä- ja pohjoisrinteessä, ja on nykyiseltä rakennuskannaltaan pääosin 
1970-luvulla rakennettu asuinkaupunginosa. Nykyinen Tammela on 
yhdyskuntarakenteeltaan väljä ja katutila on laajojen pysäköintipihojen 
vuoksi monin kohdin hajonnut. Alkuperäinen puutalokaupungin asema-
kaava on vielä luettavissa katuverkosta ja kevyen liikenteen verkosta 
ja puutaloja on jäljellä jonkin verran. Tammelaan täydennysrakenta-
misen yleissuunnitelma valmistui kesäkuussa 2012 ja kaupungin ta-
voitteena on käynnistää täydennysrakentamisen ensimmäisiä kohteita 
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mahdollisimman pian. Tammelan keskellä sijaitsee Tammelan tori, joka 
on yhdyskuntarakennetta kokoava kaupunkitila ja alueen kaupallinen 
keskus.

Kaava-alueen kohdalla liikekeskusta muuttuu asuinalueeksi, jota rata-
piha toimintoineen on erottanut toiminnallisesti ydinkeskustasta. Rata-
pihalla on voimakkaasti kaupunkirakennetta erottava vaikutus mikä on 
tehnyt maantieteellisesti lähekkäin sijaitsevat kaupunginosat vaikeasti 
saavutettaviksi toisiinsa nähden. Merkittävän parannuksen länsi-itä 
-suuntaisiin kevyenliikenteen yhteyksiin tarjoaa kesällä 2012 avattu 
Rongankadun alikäytävä.

Kaava-alueen itäreunaan sijoittuu Peltokatu, jolta on yhteys Erkki-
länsillan kautta keskustan suuntaan, etelään Itsenäisyydenkadulle ja 
Naistenlahdenkadun kautta pohjoisiin kaupunginosin Valtatien 8 ylit-
se. Peltokatuun liittyvät Tammelan kaupunginosan keskeiset länsi-itä 
-suuntaiset kadut: Vellamonkatu, Ilmarinkatu, Väinölänkatu, Kyllikin-
katu, Kullervonkatu, Tapionkatu ja Ainonkatu. Tammelan nykyinen 
katuverkko perustuu alueen ensimmäiseen ruutuasemakaavaluon-
nokseen, joka laadittiin jo vuonna 1882  Hämeenlinnan ja Tampereen 
välisen rautatien valmistuttua vuonna 1876.

Kuva 11.  Kaava-alueen lähitoiminnot 

Tammela

PMK:n
toimistotalo

Rautatiemiljöö

Juhannuskylä

Liikekeskusta

Kyttälä

Tammelan tori

Osmonpuisto

Osmonmäki

Armonkallio

Siltakadun kolmio

Tuomiokirkon
puisto

Tullin toimisto- ja
työpaikka-alue

Toimisto- ja työpaikka-alue / rakennus

Puisto

Liikenneterminaalialue / rakennus

Liikealue / rakennus

Kulttuuri

Asuinalue
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Kaava-alue liittyy Tullin, Kyttälän, Juhannuskylän, Tampellan, Lapin-
niemen sekä Tammela a ja b kaupunginosiin. Pohjoisessa maasto-
kuilussa sijaitsevien ratahaarojen väliin jää Tampella kaupunginosas-
sa sijaitseva Armonkallion alue, jonka vanhimmat rakennukset ovat 
1900-luvun alussa rakennettuja, joskin pääosa nykyisistä rakennuksis-
ta on 1960-luvulla.

2.1.3.2 Kaupunkikuva

Ratapiha muodostaa kokonaisuudessaan avaran kaupunkitilan, jota 
leimaa ratarakenteiden ja -kaluston visuaalinen, liike- ja äänimaail-
ma. Ratapihaa rajaavat lähes jatkuvat rakennetut julkisivurivit, mut-
ta paikoin reunasta erottuu myös yksittäisiä rakennusmassoja. Tilan 
pohjoisosassa reunaa luonnehtii kasvillisuus ja maaston topografiaan 
leikkaavat raiteet ja niiden välin jäävä punatiilinen rautatieläisten asuin-
rakennus (Kastinlinna) sekä koillisessa kookas ja massoittelultaan sel-
väpiirteinen entinen PMK:n rakennus.

Länsipuolella Tammelan siluetti muodostuu pääosin korkeista raken-
nuksista ja se hahmottuu eritoten ympäristön avarista kaupunkitiloista 
ja niitä reunustavista rakennuksista käsin. Erkkilän sillalta tarkasteltuna 
ratapihan kaupunkitila avautuu perustasoa korkeammalta. Tammelan 
länsireunalla on erityinen rooli osana junamatkustajan sekä asemalai-
tureilta että junista käsin havaitsemaa Tampereen kaupunkikuvaa. 

Pelkistetyt lähiöperinteeseen liittyvät asuinkerrostalot hallitsevat Tam-
melan kaupunkikuvallista ilmiasua. Alue on uudistunut matalasta puu-
kaupunginosasta korkeiden kerrostalojen kaupunginosaksi. Alueelta 
puuttuvat julkisten rakennusten muodostamat dominantit ja kaupunki-
maiset kivijalkaliiketilat Tammelan puistokatua lukuun ottamatta.  Ker-
roskorkeudet ovat rakennustyypeittäin melko yhtenäiset: 1970-luvun 
asuinrakentaminen on korkeinta 7–8-kerroksista ja vanhin rakennus-
kanta lähinnä ratapihaa on matalampaa, 1–3 kerrosta. Poikkeuksen 
tekee PMK:n rakennus asuinalueen ja radan välisessä rautatieraken-
nusten rintamassa. Kaupunkikuvan kannalta molemmat ovat oleellisia: 
korkeimmat rakennukset yhtenäisyytensä ja volyyminsa ja vanhimmat 
rakennukset omaleimaisuutensa ansiosta.

Suunnittelualueella kohtaavat kaksi mittakaavaa: matala 2–3 -kerrok-
sinen rakentaminen, ja toisaalta kookkaat 7-kerroksiset rakennusmas-
sat. Kaava-alue on siten massoiltaan rakeinen, ja siinä vahvan reunan 
muodostumista tukee pohjoisessa PMK:n rakennus

Asemakaavoitustyöhön liittyy kaupunkikuvaselvitys 12/2004. Työ kä-
sittää analyysin Ratapihan pohjoispään ja Tammelan länsiosan kau-
punkikuvasta.

Valmistumassa olevassa Tampereen keskusta 2012 -julkaisussa kaa-
va-alue on luokiteltu muutoksensietokyvyn kannalta muutoksia kaipaa-
vaksi alueeksi ja Tammela kokonaisuudessaan muutoksia kestäväksi 
alueeksi. Valmistumassa olevassa korkearakentamisen selvityksessä 
alue on luokiteltu alueeksi, jolle korkeaa rakentamista on mahdollista 
sijoittaa tietyin edellytyksin.
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Kuva 12. Näkymäakselit ja päätteet, kaupunkirakenteen muuttuva koordinaatisto ja Tammelan kort-
teleita yhdistävä jalankulkuraitisto.
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2.1.3.3 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Voimassa olevissa asemakaavoissa kaavamuutosalueen rakennuksia 
ei ole merkitty suojeltaviksi. 

Tampereen keskustan 1995 osayleiskaavassa kartassa 5 on osoitet-
tu merkittävät rakennetut kohteet ja alueet. Kaavamuutosalueella tai 
sen lähiympäristössä Kastinlinna, PMK kiinteistö ja Lidmanin talo on 
merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuval-
lisesti merkittäviksi kohteiksi, jotka on tarkoitettu suojeltaviksi asema-
kaavalla tai rakennussuojelulain nojalla. 
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Ratapihankadun ja Vellamonkadun liittymäalueella sijaitseva rautatien 
historiaan liittyvä rakennusryhmä on merkitty kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittäväksi alueeksi, 
jonka erityispiirteet tulee ottaa huomioon yksityiskohtaisemmassa kaa-
voituksessa ja muissa toimenpiteissä.

Juhannuskylän pohjoiset korttelit Tuomiokirkko keskuksenaan sekä 
Tammelantori puistikoineen on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkit-
täviksi alueina.

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt

Kaava-alue liittyy sen eteläpuolella sijaitsevaan museoviraston valta-
kunnallisesti merkittäväksi määrittelemään rakennettuun kulttuuriym-
päristöön, Tampereen rautatieasema ja veturitallit. Museovirasto kuvaa 
alueen arvoja seuraavasti: ”Tampereen rautatieasema on maailmanso-
tien välisen ajan merkittävimpiä asemarakennushankkeita Suomessa. 
Asema muodostaa kaupunkikuvallisesti vaikuttavan katutilan päätteen 
ruutukaava-alueen halki kulkevalle Hämeenkadulle. Asema-alueen 
kulttuurihistoriallisesti merkittävimpiä rakennuksia ovat funktionalisti-
nen asemarakennus vuodelta 1936 sekä radan itäpuolella olevat kaksi 
veturitallia vuosilta 1874–1930. Punatiilinen asema- ja veturitalliraken-
nusten sarja liittyy itäpuolella olevaan Tullinaukion rakennuskantaan ja 
sillä on suuri kaupunkikuvallinen merkitys.”

Kaava-aluetta sivuavat tai sen lähietäisyydellä sijaitsevat valtakunnalli-
sesti merkittävät kulttuuriympäristöt on esitetty kuvassa 21. 

Muinaismuistot

Alueella ei sijaitse muinaismuistoja.

Paikallisesti merkittävä rakennettu ympäristö

Kaava-alueella ja sen lähiympäristössä on rakennuksia, kaupunkiku-
vallisia ominaisuuksia sekä näihin liittyviä historiallisia ja kulttuurisia 
arvoja. Tavara-asemaan liittyy lisäksi kansalaissodan tapahtumiin kyt-
keytyvää kulttuurihistoriallista arvoa. Paikallisesti merkittävien raken-
nettujen kohteiden määrittelyssä on pääosin tukeuduttu Tampereen 
kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998 -julkaisuun.  

Murtokadun ja Vellamonkadun risteykseen muodostui rautatietoimin-
toihin liittyvien rakennusten ryhmä 1900-luvun ensimmäisellä vuosi-
kymmenellä. Tämä ryhmä on säilynyt pienimittakaavaisempana korke-
an uudemman asuinalueen reunamalla. 

Ensimmäisenä rakennettiin puinen asuintalo. Tavara-asema ja siihen 
liittyvä pitkänomainen peltimakasiini rakennettiin vuonna 1907 ja sovi-
tettiin rautatien korkeustasoon. Rautatiealueen ja Tammelan väliin teh-
tiin aidattu pengerrys. Samoihin aikoihin rakennettiin Tavara-aseman 
ja asuintalon väliin seurantalo Morkku. Lompanlinna rakennettiin rauta-
tieläisten asuintaloksi vuonna 1923. Samoilla piirustuksilla rakennettiin 
Pajakatu 2:n asuinrakennus vuonna 1925. Lompanlinnan kanssa sa-
malle tontille rakennettiin puinen rakennus rautatieläisten terveysase-
maksi vuonna 1953. Väinölänkadun ja Peltokadun kulmaan rakennet-
tiin vuoteen 1908 mennessä Lidmanin leipomo- ja myymälärakennus.



25

Alueen pohjoisena päätteenä kohoava funktionalistinen PMK eli Suo-
men Puuvillatehtaiden Myyntikonttori rakennettiin vuonna 1938, ja sen 
suunnitteli arkkitehti J. Eklund.
Tammelaan laadittiin ensimmäinen ruutuasemakaavaluonnos jo vuon-
na 1882 rautatien valmistumisen jälkeen ja alueelle rakentui työvä-
estön kaupunginosa puurakennuksin. Alkuperäinen rakennuskanta 
vaurioitui pahoin sotien aikana. Tammelan rakennuskanta alkoi uu-
distua 1950-luvulta lähtien, ja muutos painottui 1970-luvulle. Nykyään 
kaupunkikuvaa hallitsevat tuon ajan 7–8-kerroksiset betonielementti-
kerrostalot ja pihojen laajahkot pysäköintikentät. Erityispiirteenä ovat 
asemakaavoissa määritellyt rakennusten välitse johdetut vehreät kä-
velyraitit kortteleiden keskellä.

Kuva 13.  Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaat rakennetun ympä-
ristön kohteet   
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Kaava-alueen ympäristön arvorakennuksia ja -ympäristöjä:

1. Rautatieasema ja radanvarsi / Rautatieympäristö

Osoite: Rautatienkatu 23

Rakennusvuosi: 1936

Omistaja: VR-yhtymä Oy

Suunnittelu: Otto Flodin ja Eero Seppälä 1934, Eero Seppälä 1937, 

Jarl Ungern 1947, Erkki Karvala 1988

Arvo: RKM II, valtakunnallisesti merkittävä

2. Veturitallit / Rautatieympäristö

Osoite: Åkerlundintie 11–16, rautatiealue

Rakennusvuosi: Pohjoinen talli 1874 (laajennus 1920-luvulla), eteläi-
nen talli 1896 (laajennukset 1901 ja 1934)

Omistaja: Tampereen kaupunki (eteläinen talli)

Suunnittelu: Hugo Neuman 1874, K.K Stier 1896, R. Grahn 1890-l.

3. Tavara-asema / Rautatieympäristö

Osoite: Murtokatu 2, rautatiealue

Rakennusvuosi: 1907

Omistaja: Suomen valtio / Liikennevirasto

Suunnittelu: Bruno Granholm 1905, K. Andersson 1922

M Illv

4. Seurantalo Morkku / Rautatieympäristö

Osoite: Vellamonkatu 2b

Rakennusvuosi: 1907

Omistaja: Suomen valtio / Liikennevirasto

Suunnittelu: Bruno Granholm, 1905

5. Asuinrakennus 4/21 / Rautatieympäristö

Osoite: Vellamonkatu 2

Rakennusvuosi: 1902

Omistaja: Suomen valtio / Liikennevirasto

Suunnittelu: tyyppipiirustuksen asuinrakennus Riihimäelle  
(Kasern vid Riihimäki station)‘ mukaan

6. Lompanlinna / Rautatieympäristö

Osoite: Peltokatu 33 (Ilmarinkatu 2a)

Rakennusvuosi: 1923

Omistaja: Suomen valtio / VR-Yhtymä Oy

Suunnittelu: Thure Hellström 1922, Bruno Granholm 1923
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7. Johanneksen koulu

Osoite: Erkkilänkatu 10

Rakennusvuosi: 1898

Omistaja: Tampereen kaupunki

Suunnittelu: Georg Schreck

8. Lidmanin talo

Osoite: Väinölänkatu 1

Rakennusvuosi: 1908

Omistaja: Juha Halme

Suunnittelu: V. Heikkilä

9. PMK

Osoite: Erkkilänkatu 11

Rakennusvuosi: 1937

Omistaja: Renor Oy

Suunnittelu: Jarl Eklund 1936

10. Schreckin talo

Osoite: Huhtimäenkatu 5

Rakennusvuosi: 1901

Omistaja: As Oy Juhannuskylä

Suunnittelu: Georg Schreck

11. Tuomiokirkko

Osoite: Tuomiokirkonkatu 3 A

Rakennusvuosi: 1902–1906

Omistaja: Tampereen seurakuntayhtymä

Suunnittelu: Lars Sonck

12. Kastinlinna / Rautatieympäristö

Osoite: Pajakatu 2

Rakennusvuosi: 1925, peruskorjattu 1987 VVO:n toimesta

Omistaja: VVO Yhtymä Oy 

Suunnittelu: Thure Hellström 1922, Bruno Granholm 1923

13. Armonkallion korttelikokonaisuus 

Lapintien eteläpuolella sijaitseva puutaloalue pihoineen.

Osoite: Pajakatu 11 ja 13, Siltakatu 17 ja 12

Rakennusvuosi: jaksolla 1899–1915 

Omistaja: As Oy:t Torppa, Toimi, Vapaus ja Siltakatu 12

Suunnittelu: Heikki Tiitola 1905 ja 1907, Evert Helin 1898, J. Pirjola 
1912.
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14. Asunto Oy Oma-Tupa

Osoite: Erkkiläntie 5–7

Rakennusvuosi: 1970-l. puoliväli

Omistaja: As Oy Oma-Tupa

Suunnittelu: Markku Niemi 1970–71

15. Juhannuskylän koillisosan korttelit

Lars Sonckin 1907 asemakaavan Vuorikadun, Siukolankadun ja  
Lapintien välisen alueen korttelit.

Useita kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia 
1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä.

16. Klassillinen lyseo

Osoite: Tuomiokirkonkatu 5

Rakennusvuosi: 1907

Omistaja: Tampereen kaupunki

Suunnittelu: Jac. Ahrenberg

17. Keskuspaloasema ja Juhannuskylän länsiosan korttelit 

Lars Sonckin 1907 asemakaavan Lapintien, Satakunnankadun ja Tuo-
miokirkonkadun väliset korttelit.

Useita kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia 
1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, Vivi Lönnin alun perin suunnittele-
ma, valtakunnallisesti arvokas keskuspaloasema vuodelta 1907.

18. Osmonpuisto

Puisto on omaleimainen lähivirkistysalue, jonka Tammelan puistokatu 
jakaa kahteen osaan. Puiston alue on merkitty yleiskaavassa VL-, ja 
asemakaavoissa PI- ja VP -merkinnöillä. Kallioisen mäen rakentami-
nen Tammelan vuonna 1886 vahvistetun asemakaavan mukaiseksi 
puistoksi alkoi 1902 ja se valmistui 1911. Puistossa sijaitseva esiin-
tymislava valmistui vuonna 1929. Puisto on pinta-alaltaan 2,26 ha. 
Puistolla on historiallista arvoa aikakautensa puistona ja huomattava 
lähivirkistysarvo alueella, jossa puistoja on vähän.

19. Hämeenkatu-Kauppakatu-Itsenäisyydenkatu pääkatuakseli

Kulttuurihistoriallisesti ja toiminnallisesti merkittävä pääkatuakseli, jon-
ka varrella sijaitsee useita arvokkaita rakennuksia eri vuosikymmeniltä.

20. Vanha pääposti

Nykyään hotelliksi muutettu vanha pääpostin rakennuskokonaisuus, 
rakennusvuosi 1927, Kyttälän kaupunginosa.
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Kuva 14. Rautatieperintöä: seurantalo Morkku ja vasemmalla rautatieläisten puinen 
asuinrakennus.

Kuvat 15. Vanha tavara-asema

Kuva 16. Rautatieläisten asuinrakennus Lompanlinna, punatiiltä.
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Kuva 17.  PMK-kiinteistön kaarevalinjaista länsijulkisivua, punatiiltä.

Kuva 18.  Lidmanin talo viime vuosisadan vaihteesta  

Kuva 19. Peltokadun varrella kohtaavat  matala mittakaava ja suuripiirteinen rationa-
lismi. 
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Kuva 20. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Lähde: museo-
virasto RKY -kohdeluettelo)   
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2.1.3.4 Tekninen huolto

Kaava-alue on keskusta-aluetta, joten kuntatekniset valmiudet ovat 
aluetta varten olemassa. Kuntatekniikan mitoitus ja tarpeet tarkiste-
taan toteutussuunnittelun yhteydessä, erityisen tarkasti hulevesien 
viemäröinnin osalta. Kaava-alueella sijaitsee Tampereen Veden runko-
putkia, joiden toimivuus pitää ottaa huomioon aluetta suunniteltaessa.

2.1.4 Väestö ja asuminen

Kaavamuutosalueella sijaitsee kolme vanhempaa rautatieläisten 
asuinrakennusta ja alueella on asukkaita alle 100.

Tammela on asuinrakennusvaltaista aluetta, joskin alueella on myös 
liikerakennuksia, ja radan ympäristössä tehdastoimintoja. Tammelan 
tilastoalueella (Tammela A ja B) asukkaita on 5 563 (vuonna 2011).

 0–6 7–15 16–64 65–74 75–

Tammela A 3,6 % 3,8 % 70,2 % 10,1 % 12,3 %

Tammela B 1,8 % 1,1 % 66,3 % 13,1 % 17,8 %

TAMMELA 2,8 % 2,7 % 68,5 % 11,3 % 14,6 %

TAMPERE 7,0 % 7,4 % 68,8 % 9,0 % 7,7 %

Taulukko 1. Tammelan ikärakenne vuonna 2011 (lähde: Tampereen kaupunki). 

Asukkaiden ikärakennejakauma osoittaa, että alueella on paljon ikään-
tyneitä ja vähän lapsia verrattuna muuhun kaupunginosaan Tampe-
reella. Lapsiperheiden osuus asuntokunnista on vain n. 7 %, mikä on 
yli puolet vähemmän kuin keskimäärin Tampereella. Yksinasuvia on 
selvästi muuta Tamperetta enemmän. Palvelujen ja koulujen läheisyys 
kuitenkin mahdollistaisi asumismukavuudet kaiken ikäisille ja -tyyppi-
sille perheille.

Valtaosa tammelalaisista asuu kerrostalossa: asuntokunnista 96 % si-
joittuu kerrostaloihin, kun taas pien- ja rivitaloissa asuu vain prosentti 
asukkaista. Tammelan asunnoista n. 40 % on omistusasuntoja ja n. 
50 % vuokra-asuntoja. Erona muuhun Tampereeseen on vapaarahoit-
teisten vuokra-asuntojen suhteessa suurempi osuus. Tammelan asun-
tokunnista 64 % on yhden hengen talouksia ja 30 % kahden hengen 
talouksia. Yhden hengen asuntokuntien osuus on lähes 20 % korke-
ampi kuin Tampereella keskimäärin. Noin 70 % tammelalaisista asuu 
yksiössä tai kaksiossa.
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Taulukko 2. Tammelassa työssäkäyvät toimialan mukaan vuoden 2009 tietojen mu-
kaan (lähde: Tampereen kaupunki).

2.1.5 Työpaikat ja julkiset palvelut

Tammelassa on työpaikkoja noin 1 800. Työpaikkojen jakaumaa on 
kuvattu taulukossa 2.  Eniten työllistää terveys- ja sosiaalipalvelut – 
Tammelassa onkin esimerkiksi ikäihmisille suunnattuja palveluita sekä 
terveyskeskus. 

  

Koulut

Lähimmät koulut sijaitsevat puolen kilometrin säteellä. Alakouluja ovat 
Johanneksen koulu Erkkilänkatu 10:ssä (etäisyys kaava-alueelta 100 
m) ja Tammelan koulu Ilmarinkatu 17:ssä (500 m). Näistä kouluista siir-
rytään yläkouluun Tammerkoski-Klassilliseen kouluun (Rautatienkatu 
3–5, 250 m).

Päiväkodit

Lähimmät päiväkodit sijaitsevat puolen kilometrin etäisyydellä. Jussin-
kylän päiväkoti on Sukkavartaankatu 4:ssä (500 m), Pohjolan päiväkoti 
Pohjankulma 2:ssa (550 m), Vellamon päiväkoti Aaltosenkatu 37:ssä 
(400 m) ja Akonpuiston päiväkoti Lähteenkatu 4:ssä (500 m).

Terveysasema, neuvola

Tammelan äitiys- ja lastenneuvola sijaitsee Mäkipäänkatu 44:ssä, joka 
on n. 500 m päässä kaavassa osoitetusta uudesta asumisesta. Neuvo-
lan lähistöllä on Tammelakeskuksen terveysasema (Itsenäisyydenkatu 
21). Tammelan hammashoitola on Ilmarinkatu 16:ssa.

Ikäihmisten palvelut

Tammelan palvelukeskus tarjoaa mm. päivittäisen ateriointimahdolli-
suuden ja virkistystoimintaa (Itsenäisyydenkatu 21).
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Kuva 21. Tammelan ja sen lähialueiden julkiset palvelut sekä kaava-alueen lähimmät 
kaupallisten toimintojen keskittymät suhteessa kevyen liikenteen yhteyksiin.
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Virkistys

Lähin puistoalue on Osmonpuisto (etäisyys kaava-alueelta keskimää-
rin 350 m), jossa on myös leikkipaikkoja. Noin 500 m etäisyydellä si-
jaitsevat lisäksi Koskipuisto, Tammelan pallokenttä sekä Sorsapuisto. 
Lähimmät ulkoilureitit sekä monipuoliset virkistys- ja vapaa-ajanviet-
tomahdollisuudet sijaitsevat Kaupin urheilu- ja ulkoilupuistossa, joka 
sijaitsee noin 500 metriä pohjoiseen kaava-alueelta.

Lähimmät leikkipaikat sijaitsevat Osmonpuistossa, Emil Aaltosen puis-
tossaTammelantorin itäosassa, Koskipuistossa ja Sorsapuistossa, jot-
ka sijaitsevat noin 500 metrin etäisyydellä kaava-alueesta.

 Kuva 22. Virkistysalueet



36

2.1.6 Kaupalliset palvelut   

Tällä hetkellä kaava-alueella ei sijaitse kaupallisia palveluita PMK:n 
kiinteistössä sijaitsevia palveluyrityksiä (mm. hyvinvointipalvelut) lu-
kuun ottamatta.  Välittömästi alueen itäpuolella, Peltokadun varrella 
sijaitsee ravintola ja autotarvikekauppa. Tammelan päivittäistavara-
kaupan liiketilat sijoittuvat kuvan 23 osoittamalla tavalla Tammelan to-
rin ympäristöön ja Tammelan Puistokadun sekä Itsenäisyydenkadun 
varrelle. 

Keskustan kaupallisten palvelujen lisäksi kaava-alueen eteläpuolella 
sijaitseva Tullintorin kauppakeskus tarjoaa monipuoliset kaupalliset 
sekä terveysalan palvelut. Kaava-alue rajoittuu etelässä Scandic-ho-
tellin tonttiin.

 

Kuva 23.  Kartta keskustan kaupallisista palveluista 2012 (Lähde: Tuomas Santasalo Oy)

Hämeenkatu

Itsenäisyydenkatu
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2.1.7 Liikenne ja pysäköinti

Kaava-alueen nykyinen liikenneverkko ja sen lähiympäristön pääkadut 
ja kevyen liikenteen yhteydet on kuvattu ohessa. 

 

Kuva 24.  Liikenneverkon nykytila

Kaava-alueen läpi menevällä Erkkilänkadulla, joka jatkuu Kullervon-
katuna itään, on alueen läpi kulkevaa liikennettä. Muuten kadut palve-
levat ajoneuvoliikenteen osalta lähinnä alueen sisäistä maankäyttöä.

Lähimmät yleiset pysäköintilaitokset ovat rautatieasemalla ja Tullin alu-
eella. PMK:n kiinteistön pysäköinti tapahtuu rakennuksen radanpuo-
leisella hiekkakentällä, joka on VR:n omistuksessa. Tammelan kau-
punginosassa asuinkerrostalojen pysäköinti on osoitettu pääasiassa 
maantasoon, osittain myös autotalleihin tai pihakannen alaisiin auto-
halleihin. Tammelassa on paljon kadunvarsipysäköintiä
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Korttelien läpäisevät kävelyreitit ovat Tammelan ominaispiirre, joka 
täydentää jalkakäytävistä muodostuvaa kävelyverkkoa.

Kaava-alueella ei ole nykyisin pyöräteitä lukuun ottamatta juuri valmis-
tunutta radan alikulkua Rongankadun jatkeena. Tästä pyöräily jatkuu 
nykyisin Tammelan puolella ajoradalla Vellamonkatua ja Peltokatua 
pitkin.

  

Kuva 25. Rongankadun jatkeen alikulku on valmistunut kesällä 2012. Alikulusta on 
porrasyhteydet asemalaitureille.

Kaava-alueelta keskustaan pääsee jalan ja pyörällä Itsenäisyydenka-
dun ja Rongankadun jatkeen alikulkutunnelista sekä Erkkilänkadun ja 
Lapintien silloilta. 

Kaava-alueelta etelään kulkiessa Itsenäisyydenkadun estevaikutuk-
sen välttää, kun valitsee Ratapihankadun sillan kautta kulkevan reitin. 
Seuraava ylitysmahdollisuus radan itäpuolella on Tammelan puistoka-
dun liittymässä suojatietä pitkin.

Itsenäisyydenkadulla kulkee useita joukkoliikennelinjoja keskustorin 
suuntaan ja muihin kaupunginosiin. Bussipysäkit ovat rautatieaseman 
ja Tammelan puistokadun liittymän läheisyydessä. Matka rautatiease-
malle on alle 500 m ja linja-autoasemalle alle 1000 m.
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Kuva 26. Tavoitteelliset pysäköintivaraukset keskustan itäosassa.
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2.1.8 Ympäristöhäiriöt 

Maaperän pilaantuneisuus

Alueella on suoritettu maaperän haitta-ainetutkimus 16.8.2011. Tutki-
muksen suoritti Ramboll. Tutkimusalue oli Ratapihankadun kaava-alu-
eella, välillä Itsenäisyydenkatu–Naistenlahden eritasoliittymä. Kohteen 
maaperän ei todettu tutkitulta osin pilaantuneen metalleilla, PAH-yh-
disteillä, eikä öljyhiilivedyllä. Kohteen katsotaan soveltuvan maaperän 
haitta-ainepitoisuuksien puolesta asuinkäyttöön. Vuoden 2004 maa-
perän haitta-ainetutkimuksessa havaittiin yksittäinen ylemmän oh-
jearvon ylittävä pitoisuus antimonia yhdessä pisteessä, joka sijaitsee 
rata-alueella. Maaperässä todettiin paikoin kynnysarvon ylittäviä hait-
ta-ainepitoisuuksia arseenia, kobolttia, öljyhiilivetyjä, bentsapyreeniä, 
fluoranteenia, fenantreeniä sekä vuoden 2004 tutkimuksessa lyijyä 
ja sinkkiä. Havaitut pitoisuudet eivät edellytä kunnostustoimenpiteitä, 
mutta maanrakennustöiden yhteydessä kohteen alueelta mahdollisesti 
poistettavat maa-ainekset tulee sijoittaa soveltuvaan vastaanottopaik-
kaan.

Tärinä

Alueelta on laadittu tärinäselvitys vuonna 2007 ja sitä on täydennet-
ty vuonna 2011 (Ramboll Oy/82114701–01/23.3.2007 ja 82137171 
23.8.2011). Tärinäselvityksessä on tutkittu junaliikenteen aiheuttamaa 
tärinää maaperässä. Selvityksessä mittausten ja laskelmien tuloksena 
on päädytty johtopäätökseen, että ihmisen kokeman ja asumismuka-
vuuteen vaikuttavaan, uusien rakennusten suunnittelussa sovelletta-
vaan värähtelyluokkaan C pääsemiseksi asuintiloja ei tulisi sijoittaa 
alle 20 metrin etäisyydelle lähimmästä (itäisestä) raiteesta olettaen, 
että junaliikenne on nykytilanteen mukainen. Lähimmäksi rataa tulisi 
näin ollen suunnitella pääasiassa toimistotiloja. Lisäksi tärinäselvityk-
sessä todetaan, että mikäli rataosuudella junapainot kasvavat, ulottuu 
riskialue, jossa värähtelyluokan C raja-arvo vw,95 = 0,3 mm/s saattaa 
ylittyä, paikoin noin 40…65 metrin etäisyydelle itäisestä raiteesta.

Kaava-alueella rakennusten perustus- ja kantavien rakenteiden rat-
kaisuilla tulee huolehtia junaliikenteen aiheuttaman tärinän vaimen-
tamisesta siten, että asuinrakentamiseen osoitetuilla korttelialueilla 
kriteerinä on värähtelyluokka C (vw,95 ≤ 0,3 mm/s) ja toimisto- ja liike-
rakentamiseen osoitetuilla alueilla vähintään värähtelyluokka D (vw,95 
≤ 0,6 mm/s).

Tärinäselvityksen mittauksissa ja laskennallisessa tarkastelussa on 
epävarmuuksia ja siksi tärinäselvitystä tulee täydentää ja kohdentaa 
suunnitelluille rakennusten sijoituspaikoille. On varauduttava ratapiha-
alueen junaliikenteen aiheuttaman tärinän resonanssitarkasteluun. Li-
säksi tärinästä mahdollisesti aiheutuvat runkomeluvaikutukset suunni-
telluissa rakennuksissa on selvitettävä ja tarvittaessa on huolehdittava 
riittävistä vaimennuksista jatkosuunnittelun yhteydessä.

Korttelialueiden rakentamisenaikainen, ympäristöä häiritsevä tärinä on 
lyhytaikaista. Rakentamisen ja siihen liittyvien toimintojen osalta tulee 
noudattaa eri rakentamistoimenpiteiden ohjeellisia tärinän raja-arvoja 
ja suosituksia (RIL 253–2010). 



41

Melu  

Alueelle on tehty lähtötilanteen meluselvitys 19.10.2012. Selvityksen 
on laatinut Ramboll Oy. Selvityksessä on tutkittu Raide- ja tieliikenteen 
aiheittamat meluhaitat. Tieliikenne perustuu Talli 2005 -malliin ja vuo-
den 2030 liikenne-ennusteeseen. Raideliikenne perustuu vuoden 2030 
ennusteeseen ja liikenne on mallinnettu läpiajoliikenteenä.

Ratapihankadun suuntaan avautuville asuintalojen julkisivuille tulee 
varautua 32–36 dB äänitasoeroa ilmoittavaan kaavamääräykseen. 
Parvekkeet, jotka tulevat sijaitsemaan yli 55 dB päivänajan keskiääni-
tasolle tulee lasittaa. Mikäli parvekkeita halutaan sijoittaa yli 62 dB:n 
päivämelualueelle, tulee parvekelasituksen toteuttamistapaan (lasin 
paksuus, betonipielet) kiinnittää huomiota jatkosuunnittelun yhteydes-
sä päivänajan ohjearvotason saavuttamiseksi.

Vaarat ja riskit 

Alueelle on tehty riskitarkastelu rautatien VAK-onnettomuuksista (vaa-
rallisten aineiden kuljetus) selvitys 02.11.2011 (ei julkinen). Selvityksen 
on laatinut Ramboll Oy. Riskitarkastelun pohjaksi on otettu seuraavat 
skenaariot: kemikaalivuoto, tulipalosta seurannut säiliövaunun palavan 
nesteen höyryräjähdys ja palavan kaasun vuoto ja vuotopilven jälkisyt-
tymä. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa lähimmät rakennukset 
rajoittaisivat vuodon leviämistä. Koska suurimmat riskit aiheuttavat 
vaarallisten aineiden kuljetukset tehdään yöaikaan ja kyseiset aineet 
ovat ilmaa raskaampia, suositellaan että radan viereiset rakennukset 
olisivat käyttötarkoitukseltaan muuta kuin asumista esim. toimistoja. 
Kaava-alueen asunnoissa, työpaikoilla ja toimistoissa tulisi olla ilman-
vaihtojärjestelmä, jonka pystyy tarvittaessa onnettomuustilanteessa 
pysäyttämään helposti ja nopeasti. Tuloilman otto tulisi järjestää ra-
kennusten itäreunalta. 

Ilmanlaatu  

Alueelle on tehty ilmanlaadunselvitys 01.08.2011. Selvityksen on 
laatinut Enwin Oy. Ilmanlaatu mallinnettiin vuoden 2030 ilmanlaatu 
LSV- Arkkitehtien maankäyttösuunnitelmaluonnosten mukaisesti. Ter-
veysperusteiset ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot eivät ylity katutasos-
sa eivätkä myöskään ylemmissä kerroksissa vuoden 2030 liikenteen 
päästöillä. 
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2.1.9 Maanomistus

Suunnittelualueella tonttimaan omistavat VVO-Yhtymä Oy, VR Yhtiöt, 
Suomen valtio / Liikennevirasto ja Renor Oy. Liikennevirasto on luovut-
tanut henkilöratapihan yleissuunnitelman aluerajauksen ulkopuoliset 
alueet rakennuksineen Senaatti-kiinteistöjen hallintaan. Tampereen 
kaupunki ei omista maata kaava-alueella katualueita lukuun ottamatta.

2.2 Suunnittelutilanne  

2.2.1 Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja  
 selvitykset

2.2.1.1 Maakuntakaava

Valtioneuvosto on 29.3.2007 vahvistanut Pirkanmaan 1. maakuntakaa-
van. Maakuntakaavassa suunnittelualue on varattu keskusta- ja taaja-
matoiminnoille (C, A). Rautatie on merkitty pääradaksi, jota koskevan 
suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa on varauduttava junaliikenteen edellyttämän radan rakenteen ja 
turvallisuuden parantamiseen. Ympäröivässä maankäytössä on otetta-
va huomioon junaliikenteen mahdollinen melu- ja tärinävaikutus. Tam-
pereen kaupungin keskusta-alue, suunnittelualue mukaan lukien, on 
merkitty kaupunkikehittämisen kohdealueeksi (kk2).

2.2.1.2 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen 24.3.2010 hyväksymäs-
sä Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2030 kes-
kusta on määritelty valtakunnanosakeskukseksi, minne on esitetty 
sijoitettavaksi monipuolisesti keskustahakuisia julkisia ja kaupallisia 
palveluita sekä työpaikkoja ja asumista ja jossa kevyen liikenteen edel-
lytyksiä tulisi kehittää. Lisäksi keskuksen kehittämisen lähtökohdaksi 
tulisi ottaa sijainti historiallisten vesi- ja maareittien solmukohdassa 
sekä niihin liittyvät kulttuuriympäristön arvot. Rakennesuunnitelman 
mukaan Tampereen keskustaan sijoittuisi 2030 mennessä noin 10 000 
uutta asukasta ja noin 15 000 uutta työpaikkaa.

2.2.1.3 Yleiskaava    

Tampereen kantakaupungin yleiskaava on vahvistettu 12.12.2000. 
Yleiskaava sisältää kaksi karttaa: 1. Maankäyttö ja 2. Viherverkko ja 
suojelu, joita molempia vahvistuspäätös koskee. Kantakaupungin 
yleiskaavassa keskusta-alue ja siten myös kaavamuutosalue on rajat-
tu pois.

2.2.1.4 Osayleiskaavat 

Tampereen keskustan osayleiskaavan on kaupunginvaltuusto hyväk-
synyt 4.1.1995. Osayleiskaava on oikeusvaikutukseton, joten asema-
kaavatyön suunnitteluratkaisuja arvioidaan myös maankäytö- ja raken-
nuslain MRL:n yleiskaavan sisältötavoitteiden perusteella.
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Kuva 27. Kartta maanomistuksesta

Suomen valtio / 
Liikennevirasto

Tampereen kaupunki

VR-Yhtymä Oy

Renor Oy

VVO-Yhtymä Oyj
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Kuva 28.  Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta.

Keskustan osayleiskaavassa alue on varattu rautatieliikenteen (LR), 
yksityisten palvelujen ja hallinnon (PK) sekä pieneltä osin kerrostalo-
valtaisen asuinrakentamisen (AK) alueiksi. Rautatien vierelle on osoi-
tettu varaus alueelliselle pääkadulle (Ratapihankatu), joka päättyy 
pohjoisessa Erkkilänsiltaan. Sillan kaakkoispuolella on liikennealueva-
raus Ratapihankadun liittämiseksi Kullervonkadulle ja Erkkilänkadulle. 
Osuuksia jalankulkuyhteyksistä ja kevyen liikenteen pääreiteistä kul-
kee suunnittelualueen kautta. Väinölänkadun länsipäässä on alueva-
raus pysäköintilaitokselle. 

Asemakaavoitettavan alueen kaakkoisrajalle, Murtokadun ja Itsenäi-
syydenkadun liittymään, on yleiskaavassa osoitettu virkistys- ja ulkoi-
lukäyttöön tarkoitettu lähivirkistysalue, joka on kuitenkin vuonna 2012 
lähes kokonaan asemakaavoitettu muuhun käyttöön. 

Keskusta osayleiskaavan tarkistus on yleiskaavoitusohjelman 2011–13 
mukaan tarkoitus käynnistää, mutta aloituspäätöstä tavoitteiden mää-
rittelyineen ei ole vielä tehty. 
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Keskustan liikenneosayleiskaavaehdotus on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 18.1.2009 ja se on oikeusvaikutteinen. Liikenneosayleis-
kaavan yleistavoitteita ovat liiketoiminnan tukeminen keskustassa, 
keskustan vetovoiman ja viihtyvyyden lisääminen, liikenteen ympäris-
töhaittojen vähentäminen, turvallisuuden parantaminen ja varautumi-
nen kaupunkiseudun väestönkasvuun. 

Liikenneosayleiskaavaehdotuksen mukaan Ratapihankatu on osa 
keskustan kehää: Ratapihankatu–Tampereen valtatie–Hämeenpuisto 
–Satakunnankatu. Keskustan osayleiskaavasta poiketen Ratapihan-
katu on osoitettu pääkatutasoisena Kekkosentielle asti eikä se vaadi 
tilavarauksia Kullervonkadulle–Erkkilänkadulle liittymiseksi. Satakun-
nankadun jatkeelle on merkitty liikennetunnelivaraus ja sen päätteeksi 
pysäköintilaitos. Rongankadun ja Vellamonkadun väliselle osuudelle 
on osoitettu suunniteltua pääkevyenliikenteen yhteyttä palveleva ra-
tapihan alittava liikennetunneli. Ratapihankadun itäpuolella on varaus 
pikaraitiotielle, jonka toteuttaminen ei myöhempien selvitysten mukaan 
ole kuitenkaan mahdollista. Liikenneosayleiskaavaan sisältyy myös 
suunnitelma Tampellan (Rantaväylän) tunnelista, johon Ratapihanka-
dun on tarkoitus pohjoispäässään liittyä. 
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Kuva 29.  Keskustan  osayleiskaava, kaava-alueen sijainti keltaisella viivalla.
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Kuva 30. Keskustan liikenneosayleiskaava, kaava-alueen sijainti keltaisella viivalla.
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2.2.1.5 Asemakaavat

Suunnittelualuetta koskevat asemakaavat ovat vuosilta 1897-1981. 
Suurin osa alueesta kuuluu vanhimpaan vuonna 1897 vahvistunee-
seen rautatiealueen asemakaavaan sekä Tammelan vuonna 1966 
vahvistuneeseen asuinalueen asemakaavaan.

Vellamonkadun ja Tammelankadun välistä yhdistettyjen liike- ja asuin-
kerrostalojen (ALK) korttelia 273 koskeva asemakaava on vahvistu-
nut vuonna 1973. Vellamonkadun ja Ilmarinkadun välinen kortteli 275 
on osoitettu 1981 vahvistetussa asemakaavassa asuntokerrostalojen 
korttelialueeksi (AK). Peltokadun varrella sijaitseva Kullervonkadun ja 
Ainonkadun välinen kortteli 272, jossa sijaisee entinen PMK:n toimisto- 
ja varastorakennus, on vuonna 1966 vahvistetussa asemakaavassa 
osoitetu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten sekä –laitosten 
korttelialueeksi.

Rantaväylän tunnelia varten on valmisteltu asemakaavamuutos nro 
8156, josta Naistenlahden eritasoliittymää varten on erotettu erillinen 
asemakaavamuutos nro 8306, jossa on osoitettu Ratapihankatua var-
ten linjaus Ainonkadusta pohjoiseen päin. Molemmat kaavaehdotukset 
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.10.2011.

Kuva 31. Ajantasa-asemakaavat, asemakaava 8330 merkitty punaisella viivalla, 
ei mittakaavassa.
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2.2.1.6 Muut suunnitelmat ja selvitykset

Asemakaavan laadintaa varten on valmistettu etukäteen useita suun-
nitelmia ja selvityksiä. Selvityksiä on myös päivitetty ja täydennetty 
suunnitteluprosessin aikana. Nämä on lueteltu kaavan lähdeaineistos-
sa ja keskeisimmät ovat kaavaselostuksen liitteinä.

Keskustan kehittämisohjelmassa ”Viiden tähden keskusta” vuodelta 
2011 esitetään keskustavisio kehittämislinjauksineen ja kuvataan vi-
sion toteuttamiseen tähtäävät keskustan kehittämisen erillishankkeet. 
Ratapihankatu ja alue on yksi 57:sta ohjelman kohteesta.

Samanaikaisesti asemakaavan nro 8330 vireilläolon kanssa on ollut 
käynnissä keskustan liikenneverkon suunnittelu osana keskustan ke-
hittämisohjelmaa. Suunnittelussa päivitetään liikenneosayleiskaavas-
sa esitettyjä ratkaisuja ja ne sekä laaditut erillistarkastelut ovat läh-
tökohtana kaavoitukselle. Liikenneverkon suunnitelmassa esitetään 
periaatteet keskustan kehän ja pyöräilyverkon tavoitetiloista sekä 
maanalaisen pysäköinnin liittämisestä katuverkkoon. 

Kaava-alueen yleisten alueiden yleissuunnitelman laadinta on käynnis-
sä asemakaava-aineiston rinnalla. Suunnitelma valmistui toukokuussa 
2013 ja sen on laatinut WSP Finland Oy.

Tammelan yleissuunnitelma valmistui kesällä 2012. Suunnitelmassa 
tarkastellaan kaupunginosan arvoja ja ominaispiirteitä sekä kehittämis-
tavoitteita ja alueelle soveltuvaa täydennysrakentamista.

Tammelantorin pysäköintilaitoksen suunnittelun käynnistämistä val-
mistellaan. Suunnitteluttamisesta vastaa Tampereen kaupunki. Kaa-
vaehdotuksessa maankäyttösuunnitelman mukaisen rakentamisen 
pysäköintitarve on ratkaistu tonteilla tai kaava-alueella, mutta toteutus-
vaiheessa mahdollista on myös tukeutuminen mahdolliseen Tamme-
lantorin pysäköintilaitoksen tarjontaan.

Keskusta-alueen korkean rakentamisen selvitys valmistui kaavaluon-
nosvaihtoehtojen laadinnan aikana. Yhdyskuntalautakunta käsitteli 
selvityksen kokouksessaan 6.11.2012.

Renor Oy:n tilaamat PMK:n kiinteistön lisärakentamisen tutkielmat 
ovat olleet käytössä kaava-aineistoa laadittaessa.

Asemakaavatyötä varten on WSP Finland Oy:ssa laadittu erillistarkas-
telut vaikutuksista kulttuuriperintöön ja tarkasteltu maaperätietoja ra-
kennettavuuden ja rata- ja tieliikenteen aiheuttaman tärinävaikutuksen 
arvioimiseksi.

Kaavaehdotuksen tarkistusvaiheessa tilattiin vielä tavara-asemaa kos-
kien alustava rakennuksen siirron selvitys.
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2.3 Tonttijako

Tonttien 272-89 ja 275-13 osalta on tehty tonttijako ja ne on viety tont-
tirekisteriin.

2.4 Rakennusjärjestys ja pohjakartta

Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto 
hyväksynyt 6.9.2000. Parhaillaan on käynnissä rakennusjärjestyksen 
uudistamisprosessi.

Pohjakartta on Tampereen kaupungin kaupunkimittauksen laatima ja 
se on tarkistettu 2012.

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen  

Ratapihankadun pohjoisosan maankäytön suunnittelu sisältyy  kau-
punginhallituksen hyväksymään vuosien 2011–13 asemakaavoitus-
ohjelmaan. Asemakaan muutoksen kaavoitusohjelman mukaiset ker-
rosalatavoitteet ovat 30 000 kem2 toimitilarakentamista ja 10 000 kem2 
asumista. 

Asemakaava mahdollistaa laaditun yleissuunnitelman mukaisen ka-
dun (Ratapihankatu) rakentamisen ja entiselle rautatiealueelle sijoit-
tuvien uudiskorttelien sekä muiden korttelien täydennysrakentamisen. 
Asemakaava täsmentää rakennusperinnön suojelua kaava-alueella.

Asemakaavan toteutuminen tukee suunnitellun Tammelantorin pysä-
köintilaitoksen rakentamisedellytyksiä.

Kaava laaditaan Tampereen kaupungin aloitteesta ja alueen suunnitte-
lu on käynnistynyt jo vuonna 2004 yleissuunnitelman laadinnalla (kaa-
va nro 7877). Asemakaava nro 8330 tuli vireille vuonna 2009.

Hanketta koskevan päätöksen diaarinumero on TRE 4883/10/1020/2009.

Kaavatyön käynnistyessä on käyty neuvotteluita alueen maanomista-
jien kanssa.

3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt    

3.2.1 Osalliset

Kaavan osalliset on määritelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa            
(LIITE 11). 

Osallisia ovat maanomistajat ja alueen toimijat: Senaatti-kiinteistöt, 
liikennevirasto, VR-Yhtymä Oy, Renor Oy, asunto- ja kiinteistöyhtiöt, 
Tampereen kaupunki, VVO-yhtymä Oyj, Tampereen Sähköverkko, Pir-
kanmaan jätehuolto.
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Osallisia ovat myös kaavahankkeen vaikutusalueen asukkaat, raken-
nuksissa toimivat yritykset ja yhteisöt, alueen yritysten, yhteisöjen ja 
oppilaitosten työntekijät, käyttäjät ja asioijat sekä muut ilmoituksensa 
mukaan. 

Viraomaistahoja, joiden toimialaa suunnittelussa sivutaan ovat Tam-
pereen kaupungin hallintokunnat, yhtiöt, liikelaitokset ja taseyksiköt; 
Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakunta-
museo, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi), Turva-
tekniikan keskus (TUKES), Pirkanmaan kiinteistöyhdistys, Tampereen 
kauppakamari ja alueen yritykset, Tampereen tammelalaiset ry., Tam-
pere-seura, Pirkanmaan perinepoliittinen yhdistys, Tampereen ympä-
ristönsuojeluyhdistys, Gasum Oy, TaeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj.

3.2.2 Vireilletulo (MRL 6§ 2mom)

Asemakaava nro 8330 tuli vireille 28.5.2009.

3.2.3 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen kuvaus 

Aloitus-, luonnos- ja ehdotusvaiheen suunnittelu on viety läpi vuorovai-
kutteisesti kaupungin edustajien, maanomistajien sekä alueen toimijoi-
den ja muiden osallisten kanssa. 

OAS on ollut nähtävillä 28.5.-10.7.2009 ja tarkistettu versio  
5.1.–2.2.2012. 

Aloitusvaiheen yleisötilaisuus pidettiin 3.6.2009, valmisteluvaiheen 
yleisötilaisuus 11.1.2012, luonnosvaiheen yleisötilaisuus 21.11.2012 ja 
ehdotusvaiheen yleisötilaisuus 18.4.2013. 

Alueen maanomistajien kanssa on käyty neuvotteluita ja lähialueen 
kiinteistöjen omistajille järjestettiin erillinen naapuritilaisuus 7.2.2013.

Saadusta yleisö- ja viranomaispalautteesta on laadittu yhteenvetora-
portti (LIITE 13).

Työn ohjausryhmässä ovat toimineet:

Maankäytön suunnittelu:

Suunnittelujohtaja Taru Hurme 

Asemakaavapäällikkö Sakari Leinonen 

Projektiarkkitehti Elina Karppinen 

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio

Suunnitteluavustaja Ritva-Liisa Erkkilä 

Yleisten alueiden suunnittelu ja rakennuttaminen:

Rakennuttamispäällikkö Milko Tietäväinen 

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell 

Kiinteistötoimi:

Kiinteistöjohtaja Mikko Nurminen 

Rakennusvalvonta:

Rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila
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Kaupunkikehitysryhmä / Keskusta-hanke:

Hankejohtaja Tero Tenhunen 

Projektiarkkitehti Veikko Vänskä 

Ympäristönsuojelu:

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg 

Pelastuslaitos:

Johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen

Pirkanmaan maakuntamuseo:

Museotoimen johtaja Tuija-Liisa Soininen 

Liikennevirasto:

Otso Kärkkäinen 

TUKES:

Leena Ahonen 

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy:

Päivi Myllykangas 

Tampereen sähkölaitos / Kaukolämpö:

Hannu Vuorinen 

Ramboll Finland Oy:

Jouni Lehtomaa 

Juho Suolahti 

Työn suunnitteluryhmässä ovat toimineet:

Maankäytönsuunnittelu:

Projektiarkkitehti Elina Karppinen 
Suunnitteluavustaja Ritva-Liisa Erkkilä 
Kaupunkikehitysryhmä / Keskusta-hanke:
Projektiarkkitehti Veikko Vänskä 
Yleisten alueiden suunnittelu:

Timo Seimelä 
Timo Koski 
Ranja Hautamäki 
Kiinteistötoimi:

Reino Pulkkinen 
Pirkanmaan maakuntamuseo:

Hannele Kuitunen 
Maankäytön suunnittelu / Yhdyskuntasuunnittelu:

Ympäristöasiantuntija Antonia Sucksdorff-Selkämaa 
Yleiskaavasuunnittelija Dani Kulonpää 
Rakennusvalvonta:

Minna Järvinen 
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Kaupunkikehitysryhmä / Tammela-projekti:

Tiina Leppänen 
Ympäristönsuojelu:

Marjatta Salovaara 
Pelastuslaitos:

Pekka Mutikainen 
Tampereen sähkölaitos / Kaukolämpö:

Hannu Vuorinen 
Ramboll:

Jouni Lehtomaa 
Juho Suolahti 

3.2.4 Kaavaluonnos

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtävillä 15.11.–7.12.2012 
Tampereen kaupungin palvelupiste Frenckellissä sekä kaupungin In-
ternet-sivuilla. Asemakaavamuutokseen liittyvä yleisötilaisuus pidettiin 
21.11.2012. Tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua luonnosaineistoon 
ja maankäyttövaihtoehtoihin.

3.2.5 Viranomaisyhteistyö

Asemakaavasta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 
19.10.2011 ja ehdotusvaiheen neuvottelu 22.5.2013 (muistio LIITE 13)

Alustavia maankäyttövaihtoehtoja esiteltiin kaupunkikuvatoimikunnalle 
helmikuussa 2012. Luonnossuunnitelmia on esitelty kaupunkikuvatoi-
mikunnalle 21.8.2012 ja kaavaehdotuksen pohjaksi valittua vaihtoeh-
toa 15.1.2013.

Maakuntamuseon kanssa on järjestetty erillisneuvottelu 18.10.2012 ja 
15.3.2013.

Rakennusvalvonnan kanssa on neuvoteltu rakennustapaohjeen sisäl-
löstä 14.3.2013.

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 22.5.2013.

Tampereen pelastuslaitoksen ja ympäristönsuojelun kanssa on neuvo-
teltu reunaehdoista asuntojen sijoittamisesta kortteleihin.

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot seuraavilta viranomaistahoilta:

kiinteistötoimi, ympäristönsuojelu, yleiset alueet, kaupunkikuvatoimi-
kunta, Pirkanmaan pelastuslaitos, TUKES, Pirkanmaanliitto, Tampe-
reen sähköverkko Oy, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pirkanmaan 
ELY-keskus. 

Myös liikennevirastolta ja Trafilta pyydettiin lausunnot, mutta ne eivät 
jättäneet lausuntoa.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot viranomaisilta:

Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan ELY-keskus, liikennevirasto ja 
Pirkanmaan maakuntamuseo.

Tarkistetusta ehdotuksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta: Pirkan-
maan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan maakuntamuseo. 
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3.3 Asemakaavan tavoitteet    

Asemakaavatyön tavoitteena on osoittaa aluevaraukset Ratapihan-
kadulle liittymineen ja ratkaista toimivan keskusta-alueen kevyen lii-
kenteen edellytykset. Lisäksi esitetään kerrosalat ja ratkaisut kaupun-
kikuvallisesti korkeatasoiselle rakennetulle ympäristölle, viihtyisälle 
julkiselle kaupunkitilalle ja Ratapihankadun varren tonttien täydennys-
rakentamiselle. 

Lähialueen kulttuurihistorialliset arvot ja terveellisen sekä viihtyisän 
ympäristön edellytykset ja suojelun määrittelyn tarpeet huomioidaan 
suunnittelussa. Ratapihankadun kasvavan liikenteen aiheuttamia häi-
riöitä ja ratapihan vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä riskejä py-
ritään minimoimaan.

Mitoituksen tavoitteet on asetettu kaavoitusohjelmassa 30 000 kem2 
toimitilaa ja 10 000 kem2 asumista.

3.3.1 Lähtöaineiston antamat tavoitteet  

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Alueen yleispiirteinen kaavoitus osoittaa rautatien pääradaksi ja muun 
alueen keskusta- ja taajamatoimintojen (C, A) alueeksi sekä keskus-
tatoimintojen kehittämisalueeksi. Liikenneosayleiskaavassa esitetään 
Ratapihankadun kohdalla keskustan kehäväylän täydentävä jakso. 
Keskustan liikennejärjestelmäsuunnittelussa painotetaan Ratapihan-
kadun merkitystä liikenteen sujumisen kannalta ja kevyen liikenteen 
yhteyksien kehittämistä.

Tammelan alue on asuntovaltainen ja työpaikkojen lisäys on tavoittee-
na sekoittuneen kaupunkirakenteen periaatteen edistämiseksi. Tam-
melan itäreunassa on vähän kaupallisia palveluita, joten tavoitteena 
on näiden lisääminen. 

Kaupunkirakenteen reuna on heikko ja rikkonainen tällä kohden. Ta-
voitteena on sen vuoksi reunan vahvistaminen ja kaupunkirakenteen 
eheyttäminen.

Asemakaavat melko vanhoja ja historiallisten rakennusten suojelu on 
kaavallisesti määrittämättä. Tavoitteena on suojelun määrittely.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

Kaava-alue sijoittuu liikennemääriltään merkittävän ratapihan äärelle, 
minkä lisäksi sen kautta kuljetetaan aineita, jotka aiheuttavat ympä-
ristölleen onnettomuusriskejä. Tavoitteena on, että rataliikenteen suju-
vuus varmistetaan ja ettei asumista sijoiteta siten, että asunnot avau-
tuisivat suoraan ratapihan suuntaan. 

Alueella sijaitsee pienimittakaavaista historiallista rakennuskantaa 
ja kaava-alueelle ulottuu etelässä valtakunnallisesti merkittävä koh-
de, rautatieasema ja veturitallit. Lisäksi alueella on kaupunkikuvassa 
merkittävä entinen PMK:n punatiilinen rakennus. Näiden vuoksi ta-
voitteena on uudisrakentamisen sovittaminen siten, että muodostuva 
kokonaisuus on tasapainoinen ja aiempia rakennettuja kerrostumia 
kunnioittava.

Ratapihan alittavan kevyen liikenteen käytävän kulkuaukko sijaitsee 
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kaava-alueen eteläosassa noin neljä metriä maantason peruspintaa 
matalammalla. Tavoitteena on korkeuseron ratkaisu integroidusti osa-
na aukioratkaisua ja esteettömän kulkuyhteyden muodostaminen.

Ratapihan kaupunkitilan reunat ovat erittäin rakennettuja, vailla kasvil-
lisuutta. Tavoitteena on pohjoisosan kasvipeitteisen maiseman ulotta-
minen kaupunkirakenteen reunalla etelän suuntaan. 

Tammelan kaupunkirakenteesta ja asemakaavoituksen tyyppipiirtees-
tä johtuen kortteleita halkaisevia kevyen liikenteen raitteja jatketaan 
uudiskortteleiden läpi.

3.3.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden  
 tarkentuminen

Osallisten tavoitteet

Osallisten tavoitteita on kuvattu aloitusvaiheen palautteen yhteenveto-
raportissa (LIITE 12). 

Keskeisiä esille nousseita tavoitteita ovat liikenteen aiheuttamien häi-
riötekijöiden minimoiminen, toimitilojen soveltuvuus ratapihan reunalla 
(viranomaispalaute), toiveet toiminnoiltaan sekoittuneista kortteleista 
ja asuntojen sekä liiketilojen sijoittamisesta kaava-alueelle (yleisöpa-
laute), vanhojen rakennusten suojelu, tavara-aseman säilyttäminen ja 
säilyttämisen mahdollisuuden tutkiminen sekä maanomistajien tasa-
puolinen huomioiminen kaava-alueella ja Tammelassa.

Asemakaavan laadulliset tavoitteet

Tavoitteena on tarkastella alueelle alustavasti luonnostellun käyttötar-
koituksen ja kerrosalan soveltuvuutta ympäristön olosuhteisiin ja muo-
dostuvaan kaupunkikuvaan. 

Tavoitteena on myös tarkastella asuin- ja liike-/toimitilarakentamisen 
suhteita ja laatua sekä näiden tarvitsemia pysäköintiratkaisuja. Tavoit-
teena on uudisrakentamisen osalta tutkia keskustaan sopivia moni-
käyttöisiä ns. hybridikortteleita.

Uudisrakentamisen ja julkisen kaupunkitilan laatutasotavoite on kor-
kea, keskustaympäristöön sovitettu.

3.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot  

Luonnosvaiheessa täydennysrakentamisen vaihtoehtoiset ratkaisu-
mallit on esitetty viitesuunnitelmin Ve1 ja Ve2, joissa on lisäksi alavaih-
toehdot tavara-aseman kiertävällä katulinjauksella. 

Alustavina vaihtoehtoina tutkittiin seitsemää erilaista massoittelumal-
lia, sekä kahta erilaista katulinjausta. 
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Alustavina vaihtoehtoina tutkittiin seitsemää erilaista massoittelumal-
lia, sekä kahta erilaista katulinjausta.

Ve1a

 

Ve2a

Ve2b Ve2c

Ve2d Ve2e

Ve2f

 Ve2g
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Ve2a

Ve2c

Ve2e

 Ve2g

Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin kaupunkikuvallisin perustein Ve1a 
ja Ve1c. Vaihtoehdot ovat riittävän erilaiset, jolloin niiden vaikutuksia 
on helpompi vertailla. Jatkosuunnittelussa Ve1c versio muutettiin toi-
mistokortteliversioksi, joista tehtiin kaksi erilaista versiota.

 

 

Kuva 32. pistetalomainen versio

Kuva 33. nauhamainen versio

Edellä esitetyistä massoitteluvaihtoehdoista valittiin kaksi kaavaluon-
noksen maankäyttövaihtoehtojen pohjaksi kaupunkikuvallisin perus-
tein. Vaihtoehdoista toisen uudiskorttelissa oli asuinrakennuksia Pel-
tokadun varrella ja toisessa uudiskortteleiden käyttötarkoitus painottui 
toimitiloihin.
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Kuva 34. Kaavaluonnosvaihtoehtojen lähtökohdiksi valikoituneet  massoitteluratkaisut.

3.4.1 Vaihtoehto Ve1

Kaavaluonnos Ve1a: Suora katulinja, pistemäiset rakennusmassat

Vaihtoehto sisälsi 23 200 kem2 toimistotila-, 1 600 kem2 liiketila-,  
13 500 kem2 asuntorakentamista ja 1000 kem2 yleistä tilaa.

Ratapihankadun varteen rakennetaan 3-kerroksinen nauhamainen 
toimistorakennus, johon liittyvät 8–16 -kerroksiset toimistotornit. Pelto-
kadulle rakennetaan kolme 7–12 -kerroksista pistemäistä asuintaloa. 
PMK:n rakennuksen jatkeena 12 kerroksinen asuin- / toimistotorni.

Pysäköinti on järjestetty tontilla kaksikerroksiseen maanalaiseen pysä-
köintilaitokseen (210 + 100 ap), sekä osin Tammelan torin pysäköinti-
laitokseen (kysyntä 205 ap).

Ratapihankadulle on osoitettu suora linjaus ratapihan itäpuolelle.

Kaavaluonnos Ve1b: Tavara-aseman kiertävä katulinja ja pistemäiset 
rakennusmassat 

Perusratkaisut kuten Ve1a:ssa. Uudisrakentamisen kokonaiskerrosala 
on 2 100 kem2:a  pienempi kuin vaihtoehto 1a:ssa.

Vaihtoehto sisältää 21500 kem2 toimistotila-, 1600 kem2 liiketila-,  
13 500 kem2 asuntorakentamista ja 600 kem2 yleistä tilaa. 

Kuva 35.  Maankäyttösuunnitelma Ve 1a. 3D-malli.



59

Kuvat 36. ja 37. Näkymät keskuskortteleista Ve 1. Ylhäällä Ratapihan kadun varsi, alla Peltokadun varren 
asuinrakennuksia.
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Kuva 38. ja 39. Alueleikkaus sekä käyttötarkoitukset ja kerrosalat kortteleittain, kaava-
luonnosvaihe Ve 1
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Kuva 40. Pääkortteleiden kerroskaaviot; pysäköintitaso ja peruskerros, Ve 1.         
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3.4.2 Vaihtoehto Ve2

Kaavaluonnos Ve2: Suora katulinja, nauhamaiset rakennusmassat

Vaihtoehto sisältää 33 200 kem2 toimistotila-, 1600 kem2 liiketila-,  
3500 kem2 asuntorakentamista ja 1000 kem2 yleistä tilaa.

Ratapihankadun ja Peltokadun varteen rakennetaan 3–10 kerroksinen 
nauhamainen toimistorakennus. PMK:n rakenuksen jatkeena 12 ker-
roksinen asuin- / toimistotorni.

Pysäköinti on järjestetty tontilla kaksikerroksiseen maanalaiseen py-
säköintilaitokseen (185 + 80 ap), sekä osin Tammelan torin pysäköin-
tilaitokseen.

Ve 2b: Tavara-aseman kiertävä katulinja ja nauhamaiset rakennus-
massat

Perusratkaisut kuten Ve 2a, paitsi vanhan tavara-aseman kiertävä ka-
dun linjaus. Uudisrakentamisen kokonaiskerrosalaa on 2 700 kem2:a 
vähemmän kuin Ve2 b:ssa.

Vaihtoehto Ve2b sisältää 30900 kem2 toimistotila-, 1600 kem2 liiketila-, 
3500 kem2 asuntorakentamista ja 600 kem2 yleistä tilaa.

 

Kuva 41.  Maankäyttösuunnitelma Ve 2a. 3D-malli.
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Kuvat 42. ja 43. Näkymät keskuskortteleista Ve 2. Ylhäällä Ratapihan kadun varsi, alla Peltokadun 
varren rakennuksia.
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Kuva 44. ja 45. Alueleikkaus sekä käyttötarkoitukset ja kerrosalat kortteleittain, kaavaluonnosvaihe Ve 2.      
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Kuva 46. Pääkortteleiden kerroskaaviot; pysäköintitaso ja peruskerros, Ve 2. Väinölän- ja Kuller-
vonkadun välisessä korttelissa voi yläkerroksissa sijaita myös asuntoja Peltokadun puolella .    
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Kuvat 47. ja 48. Maankäyttö kaavaluonnosvaiheen Ve1 ja Ve2 a:n mukaisen aukion pohjois-
osa; yleissuunnitelma ja 3D-mallinnus.

iht 310 ajon.

+92.8

+96.2

+97.5

+97.0

+94.3

n.3.35%

+96.5

n.6%

n.6%

+95.0

+93.8 +94.3

+94.8

+95.2

+96.5

+96.5

+95.5

3.4.3 Ratapihankadun ja Vellamonkadun liittymän aukio
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Kuvat 49. ja 50. Maankäyttö kaavaluonnosvaiheen Ve1 ja Ve2 b:n mukaisen aukion poh-
joisosa; yleissuunnitelma ja 3D-mallinnus.

n.6%

+91.5

+96.0

+96.9

+97.5

+97.0

+94.0

n.1.5%

+96.4

n.6%

+95.5

+95.0

+94.5

+94.0

+93.5

+93.0

+95.5
+92.5

+92.0

silta

+93.6

n.6%

+97.0
+95.0

n.5%+97.5 n.6%

+98.0

+97.6
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3.5 Asemakaavaratkaisun valinta ja perustelu 

3.5.1 Kaavaluonnosvaihtoehtojen vertailu 

Kaavaluonnosten Ve1 ja Ve2 erot vaikutuksien osalta 

Vaihtoehdossa 1 asuinkerrosalan määrä on hieman asemakaaval-
le kaavoitusohjelmassa asetettua tavoitetta korkeampi, ja vaihtoehto 
on asuntopainotteisempi kuin vaihtoehto 2. Vaihtoehto 1 mahdollistaa 
250‒300 asukkaan lisäyksen ja vaihtoehto 2 noin 60‒80 asukkaan li-
säyksen. 

Vaihtoehdossa 1 Tammelan työpaikat lisääntyvät kolmanneksella (lisä-
ys 780 tp), ja vaihtoehdossa 2 puolella (lisäys 1100 tp). 

Liikenteen näkökulmasta maankäytön vaihtoehtojen (Ve1 ja Ve2) vai-
kutukset eivät eroa merkittävästi toisistaan. Kaava-alueen ympäristö 
on asumispainotteista, joten vaihtoehto, jossa kaava-alueelle esitetään 
vain toimistoa, ei liikenteen kysyntänäkökulmasta tuo kaavan vaikutus-
alueelle liian yksipuolista toimintoa. 

Pysäköintiratkaisuissa tontin vuoroittaispysäköinnin hyödyntäminen 
olisi mahdollista, jos tontilla on sekä työpaikkoja että asumista. Tämä 
saattaa vähentää pysäköintitarvetta, jos pysäköintipaikat ovat nimeä-
mättömiä. Toisaalta, alue on myös kävelyetäisyyden päässä hyvistä 
joukkoliikenneyhteyksistä, joten työpaikkojen pysäköintitarvetta tulee 
joka tapauksessa arvioida uudelleen jatkosuunnittelussa.

Kaukomaiseman näkökulmasta Ve1 tuottaa selvän uuden lisän kan-
takaupungin siluettiin korkeiden rakennustensa vuoksi. Ve 2 sulautuu 
kaukomaisemassa pääosin ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Kaavaluonnosten Ve1ja 2 a ja Ve 1ja 2 b erot vaikutuksien osalta 

Suora katulinjaus Ve 1 ja 2 a

Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden kannalta vaihtoehdot 1a ja 2a ovat 
parhaimmat. Tällöin Vellamonkadun risteysjärjestelyt mahdollistavat 
riittävän leveät kevyen liikenteen väylät.

Vaihtoehdon hyviä puolia:

• Mahdollistaa suuremman korttelialueen ja kerrosalan
• Liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta parempi väljem-

pine liikennetiloineen, parempine näkemineen ja ryhmittymiskais-
toineen

• Mahdollistaa jalankululle ehyemmän ja laajemman aukiotilan
• Muodostaa Morkun ja asuintalon ympäristölle laajemman yhtenäi-

sen kävelyalueen
• Alikulun rampin ratkaisulle enemmän tilaa, on mahdollista saavut-

taa esteetön kaltevuus
• Investointitarpeeltaan edullisempi säilytettävien rakennusten osal-

ta.
• Vaihtoehdossa aukio on rakentamiskustannuksiltaan 0,6 M€ hal-

vempi.

Vaihtoehdon huono puoli:

• Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokasta tavara-asemaa ei 
voida säilyttää nykyisellä paikalla.
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Liikenteen näkökulmasta suora katulinjaus (vaihtoehto a) on kiistatta 
parempi vaihtoehto kuin tavara-aseman kiertävä linjaus. Ratapihan-
katu on merkittävässä asemassa osana keskustan liikenneverkkoa, 
ennusteen mukainen ajoneuvomäärä 15 000–20 000 ajon/vrk. Siihen 
liittyvän Vellamonkadun liikenne-ennuste on 4 000 ajon/vrk. Ratapi-
hankadulla on vaikutusta keskustan saavutettavuuteen ja siten sen 
elinvoimaisuuteen. Keskustan katuverkolta siirtyy ajoneuvoliikennettä 
Ratapihankadulle, mikä mahdollistaa muun katuverkon muuttamisen 
nykyistä viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi kävely-ympäristöksi. Jos 
Ratapihankadun tilamitoituksessa on huomioitava tavara-asema, ka-
dun poikkileikkaus on sama kuin vieressä oleva Murtokatu. Kuitenkin, 
katuhierarkiassa Ratapihankatu on keskustan pääkatu ja Murtokatu on 
viereistä maankäyttöä palveleva tonttikatu. 

Suoralla katulinjauksella on myös välittömiä myönteisiä vaikutuksia 
kävelyyn ja pyöräilyyn, sillä suora linjaus mahdollistaa enemmän tilaa 
Rongankadun jatkeen alikulun itäisen pään aukiolle. Tässä vaihtoeh-
dossa aukio on avarampi ja siten mahdollistaa turvallisemman (näke-
mät) ja viihtyisämmän (lyhyempi alikulku) kävely- ja pyöräily-ympäristön.  

Tavara-aseman kiertävä katulinjaus Ve 1 ja 2 b

Kulttuuriympäristön säilyttämisen kannalta keskeinen kysymys on 
Tammelan ja Rautatiealueen ympäristön kerroksellisuuden säilymisen 
edellytykset. Parhaiten kerroksellisuus säilyy vaihtoehdoissa 1b ja 2b, 
jotka säilyttävät myös tavara-aseman. Rakennusta lähelle sijoittuva 
Ratapihankatu aiheuttaa kuitenkin tärinävaikutusta, mikä ei ole edul-
lista vanhoille rakenteille.

Vaihtoehdon hyviä puolia:

• Paikallisesti harvinaista ja ainutlaatuista rakennusperintöä sekä 
rautatiealueen identiteettiä voidaan säilyttää Ve 1:a enemmän

• Ratapihan suunnasta kaupunkitilan reuna on mielenkiintoisempi

• Ratapihankadun katunäkymä on mielenkiintoisempi

• Tavara-asema mahdollistaa aukioon liittyvien toimintojen lisäämisen 

• Kaupungin tapahtumahistoriaan ja yhteisön muistin kannalta mer-
kitsevä paikka säilyy

Vaihtoehdon huonoja puolia:

• Liikenne jonoutuu ruuhkatunteina Vellamonkadun liittymässä

• Aukiotila pienenee ja mahdollisuudet saavuttaa esteetön kaltevuus 
menetetään

• Vaihtoehdossa aukio on rakentamiskustannuksiltaan kalliimpi 0,6 M€ 

• Vaihtoehdossa eteläinen uudiskortteli kapenee katulinjauksen 
vuoksi ja sen kerrosala on 2 000–3 000 kem2 pienempi kuin vas-
taavassa korttelissa suoralla katulinjauksella.

• Kaltevuudeltaan esteetöntä kevyen liikenteen yhteyttä Ronganka-
dun alitukselta Peltokadun tasoon ei ole mahdollista järjestää.

• Tavara-aseman huolto- ja saattoliikenne on vaikea järjestää.
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Tavara-aseman sisäänkäynti ei voi olla nykyisellä paikalla Ratapihan-
kadun rakentamisen jälkeen. Kadun länsipuolelle ei mahdu jalkakäy-
tävää eikä rakennuksen pihaan voi toteuttaa ajoneuvoliittymää. Mah-
dollinen kulku rakennukseen on alikulun ja Ratapihankadun välistä, 
rakennuksen pohjoispäädystä. Tältä osin korkeusero ovat suuri, mikä 
nostaa toteutuksen kustannuksia.

Ratapihankadun kysytyimmällä jaksolla keskimääräinen vuorokauden 
liikennemäärä on jopa 20 000 ajoneuvoa. Katu tulee olemaan ajoneu-
voliikennepainotteinen ja sen liikenteellinen toimivuus on turvattava 
keskustan kehäkatuna. Ve b:ssa liikenne jonoutuu ruuhkatunteina Vel-
lamonkadun liittymässä sen vuoksi, ettei ryhmittymiskaista Tammelan 
suuntaan mahdu ahtaaseen katutilaan.

Vaihtoehtojen vertailu lukuarvoina

3.5.2 Vaihtoehdon valinta kaavaehdotuksen pohjaksi 

Työn suunnitteluryhmä käsitteli kokouksessaan 14.12.2012 luonnos-
vaiheen nähtävilläolon aikaista palautetta ja 7.1.2013 ohjausryhmä 
päätti palautteen ja vaihtoehtojen vertailun pohjalta asettaa kaavaeh-
dotuksen pohjaksi täydennysrakentamisen vaihtoehdon 2a. 

Valitun vaihtoehdon uudisrakentaminen on toimitilapainotteista ja si-
sältää massaltaan polveilevat ja rakennusjaksoittain korkeuksiltaan 
vaihtelevat uudiskorttelit. Ratapihankadun osalta valittiin huolellisen 
harkinnan jälkeen kaavaehdotuksen pohjaksi suora katulinjaus. Oh-
jausryhmä nimesi lisäksi joukon jatkosuunnitteluperiaatteita, joissa 
mm. kehotettiin tutkimaan mahdollisuuksia lisätä asuntoja tähän vaih-
toehtoon.   

Ehdotusvaiheen palautteessa loppukeväällä useat henkilöt toivoivat 
vielä tavara-aseman säilyttämisen mahdollisuutta. Kokouksessaan 
7.6.2013 ohjausryhmä päätti aiempiin perusteluihin nojaten esittää 
kaavaehdotuksen esittelyä yhdyskuntalautakunnalle samansisältöise-
nä.

1.10.2013 ohjausryhmä käsitteli kuitenkin tuotetut lisävaihtoehdot ja 
niiden vertailun. Laajennettu vertailu esitettiin yhdyskuntalautakunnalle 
5.11.2013 keskustelua varten. Keskustelun pohjalta viimeisteltiin kaa-
vaehdotusaineisto, missä tavara-asema siirretään ja seurantalo Mork-
ku puretaan.



71

 3.5.3 Muutokset kaavaluonnoksesta kaavaehdotukseen   

Yleismääräykset
• ympäristöä ja ympäristöhäiriöitä koskevia määräyksiä on täsmen-

netty

Korttelit

• Rakennuksiin on merkitty sallittavaksi ulokkeita.

• Peltokadun varteen sallitaan asuinrakentamista yläkerroksiin.

• Kortteleita yhdistävä yhdyskäytävä sallitaan Vellamonkadun ylitse.

• Aukiolla sijaitsevat suojeltavat rakennukset on muutettu omiksi 
kortteleikseen.

• Suojeltavien rakennusten käyttötarkoitusmerkintöjä on muutettu.

• Uudiskortteleiden läpi johdetut yleiset jalankulkuyhteydet on pois-
tettu. 

• PMK:n korttelin Ratapihankadun puoleista rajaa on suoristettu.                    

• Osmonpuistoon on lisätty korttelialue muuntamolle, ja muuntam 
ovaraukset on lisätty myös Ratapihankadun katusillan maatukeen. 

Liikenne

• Kaavaehdotukseen valittiin suora katulinjaus.

• Pysäköinnin mitoituksen peruste muutettiin: nyt se on kaikilla käyt-
tötarkoituksilla 1 ap / 125 k-m2.

• Lisättiin mahdollisuus rakentaa C-tonteille pysäköintilaitos 3-ker-
roksisena. 

Lisäksi liikenteen osalta tehtiin aineistoon seuraavia muutoksia:

• Kvl-linjaus etelästä muutettiin kulkemaan hotellin ja aukion välitse, ja 
kohtaan myös lisättiin huoltoajoyhteys, ja jatkumaan Murtokadulle. 

• Peltokadun pohjoispään kääntöpaikka muotoiltiin uudelleen, jolloin 
historiallisen Osmonpuiston rakenteisiin ei tarvitse puuttua.

• Murtokadun liikenteellinen asema muuttui kävelypainotteiseksi. 

• Kvl-ylitystä siirrettiin hieman Vellamonkadun kohdalla.

• Vellamonkadun pääte linjattiin uudelleen länsipäässä, jotta aukiolle 
ja luiskalle saadaan lisää tilaa.

• PMK:n länsipuolitse Ratapihankadun varrelle lisättiin jalkakäytävä 
ja yhteys ylös Osmonpuistoon

• Vaikutusarvion liikenne-ennusteisiin lisättiin nykyiset liikennemää-
rät.

3.5.4. Muutokset kaavaehdotuksen nähtävilläolon   
 jälkeen

Korttelit

Ehdotusvaiheen palautteiden pohjalta kaavakarttaan on tehty joita-
kin muutoksia. Merkittävin muutos on tavara-aseman säilyttäminen. 
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Kuva 51. Asemapiirustus, kaavaehdotus

Tavara-asema siirretään nykyiseltä paikaltaan Morkun kohdalle ja se 
saa oman korttelialueensa käyttötarkoituksella C-5 ja sekä suojelumer-
kinnän. Seurantalo Morkku puretaan. Eteläiselle aukiolle ei rakenneta 
uudisrakennusta. Kadun kaistojen linjausta muutetaan hieman tavara-
aseman kohdalla.

Korttelin 272 (PMK:n kiinteistö) polkupyöräpysäköintipaikkojen mi-
toitusvaatimusta lievennettiin olemassa olevan kiinteistön osalta ja 
asuntojen sijoittamiselle uudisrakennuksen kerroksiin täsmennettiin 
määräystä. Lisäksi melumääräystä täsmennettiin korttelin 446 osalta 
ja C-4 -määräystä täsmennettiin siten, ettei kortteleihin ole mahdollista 
sijoittaa ympäristöhäiriöille herkkiä toimintoja kuten päiväkodit ja pal-
velutalot.

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS  
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Kuvat 52. ja 53. Maankäyttösuunnitelma, 3D-malli. Näkymät kaakosta ja lounaasta.
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4.1 Kaavan rakenne

Asemakaavassa osoitetun uudisrakentamisen massoittelu ja raken-
nuskorkeudet ovat ympäröivään kaupunkirakenteeseen sovittautuvia. 
Uudiskortteleiden matalammat osat sallivat länsi-itä -suuntaisen ilma-
vuuden säilymisen Tammelan länsireunaan rakenteessa. Kortteleissa 
polveileva massa on toiminnallisesti yhdistettävissä keskikäytävällä.

Tavoitteena uudiskortteleissa on käyttötarkoituksien sekoittuminen si-
ten, että valtaosa kerrosalasta on toimitiloja, mutta kortteleihin sijoittuu  
liiketiloja ja mahdollisesti asumista. Maantaso- ja kattokerrokset tarjo-
avat sijainniltaan  ainutlaatuisia mahdollisuuksia keskustaan hakeutu-
ville toiminnolle. Liiketiloja tulee sijoitta maantasoon erityisesti Peltoka-
dun varteen.

PMK:n tontin yhdistäminen Ratapihankadun puoleisen tontin kanssa ja 
lisärakennusoikeuden osoittaminen asuin- / toimitilatornilla mahdollis-
taa kiinteistön kehittämisen ja pysäköintilaitoksen rakentamisen.
Kastinlinnalle muodostetaan rautatiealueesta erillinen tontti, joka on 
osoitettu yksityisten palvelujen alueeksi ja jolla nykyinen käyttötarkoi-
tus voi jatkua.

Pysäköinti on kaavassa ratkaistu kiinteistöjen omilla tonteilla tai kaava-
alueella.

Kaavan mukainen Ratapihankatu on pääkatu ja se toimii keskustan 
kehäväylänä. Kadun liikenne koostuu pääasiassa läpiajoliikenteestä ja 
lähialueille saapuvasta tai sieltä lähtevästä liikenteestä. Ratapihanka-
dulla keskivuorokausiliikenne on Tammelan kohdalla 17 000–19 000 
ajoneuvoa. Naistenlahdenkadun keskivuorokausiliikenne Ratapihan-
kadun liittymästä itään on noin 5500 ajoneuvoa, Väinölänkadulla hie-
man yli 6000 ja Vellamonkadulla noin 3000 ajoneuvoa. Kauempana 
Ratapihankadusta liikennemäärät ovat keskimäärin pienempiä.
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Kuvat 54, 55. ja 56: näkymät keskuskortteleista. Ratapihan kadun varsi, kaksi versiota. Alla näkymä Peltoka-
dulta.
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Kuva 57. Kerroskorkeudet ja kerrosalat kortteleittain
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Kuva 58: Kaavan mukaiset kevyen liikenteen reitit.

Asemakaava muodostaa kevyelle liikenteelle sujuvat ja jatkuvat yhtey-
det alueella ja ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Kaavaehdotuksen 
mukaisena luiskan kaltevuus Rongankadun alitukselta Peltokadun ja 
Vellamonkadun liittymän tasoon vaihtelee välillä 6.6%–7,0%. Eteläisen 
aukion säilytettäville rakennuksille (Lompanlinna, rautatieläisten asuin-
rakennus ja siirrettävä tavara-asema) muodostetaan rakennusten alan 
käsittävät tontit. Eteläisen korttelin aukion reunan maantasokerrok-
seen on varattu ala polkupyörine liityntäpysäköintiä ja pyöräkeskusta 
varten..
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Kuva 59. Aluejulkisivu ratapihalle ja leikkaukset aukion ja uudiskorttelin kohdilta.
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Kuva 60. Pääkortteleiden kerroskaaviot; pysäköintitaso, maantasokerros ja peruskerros, Väinölän- ja 
Kullervonkadun välisessä korttelissa voi yläkerroksissa sijaita myös asuntoja Peltokadun puolella
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 4.1.1 Mitoitus
Kaava-alueen työpaikkojen määräksi on arvioitu noin 880 (1 työpaikka 
/ 35 kem) ja asukkaiden määräksi 190 (1 asukas/40 kem). Maanta-
sokerrokseen on osoitettu liiketiloja 10 kpl.  Kaavalla mahdollistetaan 
rakennusoikeutta yhteensä noin 40 000 k-m2.
Rakennusoikeuden jakautumisessa eri käyttötarkoituksille on joustoa  
alueen sijainnin ja keskustamaisen luonteen vuoksi. Melun ja rautatien 
vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien ympäristö- ja onnettomuus-
riskien vuoksi on kaavassa osoitettu selkeästi asumisen soveltuvat si-
jainnit. 
Asemakaavaehdotuksessa esitetty käyttötarkoitusjakauma on seuraa-
va:

• 29 200 k-m2  toimistotilaa
• 1 600 k-m2  liiketilaa maantasossa
• 7 500 k-m2  asuntoja (yhteensä 85–120 kpl)
• 1 700 k-m2  muut tilat

Kaavan mahdollistamien asuntojen toteutuminen C-kortteleissa on 
ehdollista (yhteensä 4000 k-m2). Autopaikkojen lukumäärä määräytyy 
yksiselitteisesti kaavan vaatimuksella 1 ap / 125 k-m2 kaikilla käyttö-
tarkoituksilla. Perusteluna aiempaa väljempään pysäköintinormiin on   
keskustasijainti ja poikkeuksellisen hyvät joukkoliikenneyhteydet. Ase-
makaavassa painotetaan polkupyöräilyä arkiliikenteen muotona ja uu-
disrakentamiseen liittyvä polkupyöräpaikkojen osoittamisen vaatimus 
on 1 pp / 40 k-m2. Korttelin 272 olemassa olevan rakennuksen polku-
pyöräpaikkojen vaatimus on 1 / 200 k-m2.

Kuva 61. Ilmakuvasovite
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Kuva 62. Liiketilojen sijoittuminen uudiskorttelien maantasokerroksessa.

4.1.2 Palvelut
Kaava-alue toteutuessaan tarjoaa toimistotyöpaikkoja, liiketiloja, asun-
toja ja palvelutiloja (esim. polkupyöräpysäköinti, pyöräkeskus, kirjasto). 
Palvelut on tarkotettu kaupunkilaisille, alueen ja lähiympäristön asuk-
kaille. Kaava-alueen asukkaat ja työntekijät tukeutuvat olemassa ole-
viin, pääosin Tampereen kaupungin julkisiin palveluihin ja ympäröivään 
elinkeinoalueeseen. Alla olevassa kaaviossa on esitetty uudiskorttelien  
maantasokerrokseen sijoittuvat kaupalliset palvelut. Lisäksi palveluja 
ja liiketiloja voi sijaita eteläisen aukion suojeltavissa rakennuksissa.

VÄINÖLÄNKATU
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Kuvat 63. ja 64. Kaavaehdotusvaiheessa laadittiin uudiskortteleista tutkielmia 
käyttötarkoituksiltaan monipuolisista ns hybridikortteleista. Korttelityyppi sopisi 
hyvin tämän kaavan keskustakortteleiden ratkaisuksi. Alinna kaavaehdotuksen 
pohjana oleva käyttötarkoituksien sekoittumisen periaate.

4.2 Aluevaraukset

4.2.1 Korttelialueet 

Keskustatoimintojen korttelialueet C

Keskustatoimintojen korttelialueilla voidaan rakentaa liike-, toimisto-, 
tuotanto- ja palvelutiloja sekä määräyksestä riippuen myös asuin- tai 
harrastustilaa. Erillisellä kaavamerkinnällä ja määräyksellä osoitetaan 
asunnoille sallittu rakennusala ja määrät. Suojelumääräyksellä suojel-
laan nykyisiä kaupunkikuvallisesti merkittäviä rakennuksia. Keskusta-
toimintojen korttelialueiden kaavamääräyksen sallima joustavuus eri 
toiminnoille on katsottu tarkoituksenmukaiseksi elävän kaupunkiympä-
ristön luomiseksi. 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue K

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueella voidaan rakentaa asuin- 
ja toimistorakennus laajennusosana sekä korttelia palveleva maan-
alainen pysäköintilaitos. Erillisellä kaavamerkinnällä ja määräyksellä 
osoitetaan asuinrakennukselle sallittu rakennusala sekä siihen sallittu 
toimisto- ja liiketilojen määrät. Suojelumääräyksellä suojellaan nykyi-
nen kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus.
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4.2.2 Muut alueet

Rautatiealueet LR

Alueen pääkäyttötarkoitus liikenneviraston hallinnoimana raitatiealu-
eena tulee säilymään. Kaavalla osoitetaan nykyisten rautatiealueiden 
lisäksi liikennealue, jolla saa rakentaa liikennealueen alittavan jalan-
kulku- ja pyörätien.

Aukio (Morkunaukio)

Vellamonkadun ja Ratapihankadun risteysalueelle rakennetaan au-
kio.  Aukiolla sijaitsevat sitä toiminnallisesti täydentävien rakennusten 
korttelialueet. Merkinnällä i-11 on osoitettu aukiolla istutettavat alueen 
osat, joilla olevaa puustoa säilytetään.

Aukio on osoitettu kaavassa tori-merkinnällä. Kaavaselostuksen liit-
teenä on kaava-alueen katualueista ja aukiosta laadittu erillinen yleis-
suunnitelma. 

Kadut (Ratapihankatu)

Alueelle rakennetaan uusi etelä-pohjoissuuntainen katu.

Puisto VP

Osmonpuiston länsipäähän rakennetaan uusi kevyen liikenteen reitti ja 
sinne on osoitettu varaus sähköverkoston muuntamolle (ET-14).

Kuva 65. Näkymä kaava-alueelle Erkkilänkadun sillalta. 
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Kuva 66. Morkunaukion yleissuunnitelma
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Morkunaukion yleissuunnitelma,
leikkaukset ja näkymäkuva

Suunnittelukohde Piirustuksen sisältö Mittakaava

Päiväys 25.11.2013

Ratapihankadun ja siihen liittyvien
kortteleiden asemakaava välillä
Itsenäisydenkatu - Ainonkatu,
kartta nro 8330

L e i k k a u s  H - H 1 : 5 0 0

L e i k k a u s  I - I 1 : 5 0 0

Yleismääräyksissä ohjataan mm.

• tonttien auto- ja pyöräpaikkamääriä
• rakennusten teknisten laitteiden sijoittelua kattokerroksiin ja 

ilmanoton sijaintia
• rakennusten suojaamista tärinältä ja runkomelulta
• tonttien pilaantuneen maan, hulevesien ja pohjaveden käsittelyä.



85

Kuvat 67 a ja b. Näkymä Morkunaukiolle Rongankadun alituksen kohdalta ja Peltokadun eteläpäästä. Taustalla näkyy 
suunniteltu ns. Rastin torni sekä siirretty tavara-asema.
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4.3 Ympäristöä koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön ja rakentamisen sekä kaupunkikuvan laatua on pyritty var-
mistamaan:

• julkisen kaupunkitilan huolellisella suunnittelulla kaavaehdotuksen 
rinnalla  laatimalla kaava-alueen yleisten alueiden yleissuunnitelma

• laatimalla rakentamistapaohje rakentamista ohjaamaan

• huomioimalla kaavakartan määräyksissä myös kaupunkikuvallisia 
tekijöitä

• tutkimalla eri vaiheissa useita erilaisia mahdollisia  
arkkitehtuurivisioita

• tutkimalla suunnittelun alkuvaiheessa mallintamalla tälle paikalle 
soveltuvaa massoittelua monipuolisesti ja runsain vaihtoehdoin.

4.4 Kaavan vaikutukset    

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen velvoitteet

”Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa 
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteut-
tamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset 
vaikutukset.”  (MRL 9 §)

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan kaavaa laadittaes-
sa on vaikutuksia selvitettävä siinä laajuudessa, että voidaan arvioida 
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutuk-
set:

1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja  

luonnonvaroihin
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen 

sekä liikenteeseen
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön.
Seuraavassa tarkastellaan kaavaluonnosten toteuttamisen vaikutuksia 
yleiskaavallisen tarkastelun (luku 4.4.2) ulkopuolelle jääviltä arvioinnin 
osa-alueilta.

4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

4.4.1.1 Vaikutukset lähialueen yhdyskuntarakenteeseen 

Asemakaavaehdotuksen mukainen hanke laajentaa keskustatoimin-
tojen alueen ratapihan itäpuolella yleispiirteisen kaavoituksen tavoit-
teiden mukaisesti. Lisäksi se täydentää ja eheyttää toteutuessaan 
Tammelan kaupunginosan ja Ratapihan pohjoisosan reuna-alueen 
kaupunkirakenteen. 

Esitetyissä keskustatoimintojen kortteleissa on huomattavasti suurem-
pi tonttitehokkuus lähialueen olemassa oleviin kiinteistöihin verrattu-
na. PMK:n kiinteistö on kuitenkin runkosyvyydeltään ja ulkomitoiltaan 
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Kuva 68. Kaupunkirakenteen rakeisuuskaavio esittää kaavan mukaisen maan-
käytön mittakaavan suhteessa lähiympäristön mittakaavaan.

kookas ja käyttötarkoitukseltaan ympäristöstään poikkeava rakennus-
massa, jonka jatkeeksi uudiskorttelit rata-alueen kaupunkitilan reunalla 
asettuvat. Kaavan mukainen maankäyttö tuottaa rakeisuusvaihtelun, 
mikä on Peltokadun ympäristössä nykytilanteessakin tyypillistä mata-
lien 2–3 -kerroksisten vanhempien rakennusten vuorotellessa korkei-
den 7-kerroksisten rakennusten kanssa.

Väinölänkatu saa jatkeen uusien keskustakorttelien välistä puistokatu-
na Tammelan torilta Ratapihankadulle asti. Ratapihankadun, Vellamon-
kadun ja Rongankadun alikulkukäytävän liittymäalueelle muodostuu 
uusi kaupunkimainen aukio sisääntuloksi Tammelan kaupunginosaan 
etelän ja lännen suunnasta. Myös Väinölänkadun ja Peltokadun riste-
ykseen muodostuu uudiskortteliin katutiloja rikastava edusaukio.

Rakeisuuskaavioista käy esille, että kaavaehdotuksen uudiskortteleis-
sa kaupunkirakenteen koordinaatistot kohtaavat siten, että länsisivu on 
ydinkeskustan koordinaatistossa ja itäsivu on Tammelan–Tullin alueen 
koordinaatistossa. Ehdotuksen mukainen maankäyttö tuottaa alueelle 
rautatien vanhojen veturitallien tapaan vahvan, ympäristöstä poikkea-
van suorakulmaisesti polveilevan korttelirakenteen. 
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4.4.1.2 Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan

Kaavaehdotuksen mukaiset rakennusvolyymiltaan suuret keskustatoi-
mintojen korttelit sijaitsevat avoimen ratapihan reunalla. Asemakaaval-
la on siten toteutuessaan huomattavat vaikutukset kaupunkikuvaan ja 
-maisemaan lähiympäristössään. Merkittäväksi muodostuu kaava-alu-
een tehokkuuden ja rakentamisen tiiviyden sekä toisaalta muodostu-
van uuden historiallisia rakennuksia sisältävän aukiotilan aikaansaama 
kokonaisvaikutelma. Merkittävää on myös C-korttelien arkkitehtuurin 
muodostama vaikutelma ratapihalle päin ja Peltokadun katumiljöössä.

Kaukomaisema ja kaupunkisiluetti

Uudisrakentamisen kerroskorkeuksien sopeutuessa Tampereen kes-
kustan mittakaavaan vaikutukset kaukomaisemassa jäävät vähäisiksi. 
Korkeammastakin katselupisteestä kuten Hotelli Ilveksestä, Näsinneu-
lasta ja Pyynikin näkötornista käsin tarkasteltuna ehdotuksen sinän-
sä vahva rakennusrintama sulautuu taustan kaupunkirakenteeseen ja 
korkeintaan PMK:n kiinteistön 12-kerroksinen asuintorni erottuu yksit-
täisenä korkeampana rakennuksena.

Ratapiha on rakennetun ympäristön arvoineen tilallisesti Tammerkos-
keen verrattavissa oleva kaupunkirakenteellinen ”katkos” tai ”tauko” 
joka jakaa kantakaupunkia osiin etelä-pohjoissuunnassa. Avoimella 
ratapiha-alueella on kaupunkirakennetta jakava mutta samalla selkeyt-
tävä merkitys. Kaava-alueen rakentamien täydentää ja vahvistaa ra-
tapihan itäisen reuna-alueen rajausta. Ratapihan tilan sekä kaupunki-
kuvan intensiteetti kasvaa kaavahankkeen toteutuessa huomattavasti 
nykytilanteeseen verrattuna Ratapihan pohjoisosassa. 

Vaikutukset kaupunkikuvaan lähialueella

Lähivaikutusalueen kaupunkikuvaan vaikuttavat tilasarjojen ja näky-
mälinjojen muutokset, sekä nykyisen ja suunnitellun rakentamisen 
suhde toisiinsa. Kaava-alueen lähiympäristö on rakennuskannaltaan 
monimuotoinen ja ajallisesti kerrostunut. Vaatimukset uudisrakenta-
misen ympäristöön sovittamiselle ovat tämän vuoksi erilaiset riippuen 
tarkastelusuunnasta.

Asemakaavassa esitetyt rakennusmassat sopeutuvat pääosin raken-
nuskorkeuksiin lähivaikutusalueellaan ympäröivän ruutukaava-alueen 
rakentamisen ollessa pääosin 7–8 kerroksista. Vain neljä rakennusta 
tai korttelinosaa 9- ja 12 -kerroksisina erottuvat lähialueella ympäristö-
ään korkeampina. Kerroskorkeudet madaltuvat etelässä suojeltavien 
rakennusten läheisyydessä.

Perinteisesti Tampereen kantakaupungissa on sijainnut suuria raken-
nusmassoja, kuten teollisuusrakennuksia. Kaava-alueella sijaitseva 
kookas massa on PMK:n rakennus. Myös melko korkeiden rakennus-
ten toteuttaminen useamman kerrostalon ryhmissä on Tampereella 
perinteistä (esim. Kalevan tornit). Rastin tontin hotellihanke tuo toteu-
tuessaan lähialueelle uuden korkean rakennuksen, jonka suhde kaa-
va-alueella toteutettuun ratkaisuun vaikuttaa niin ikään alueen  kau-
punkikuvaan ja -rakenteeseen.

On selvää, että joitakin nykyisiä näkymiä lähialueella sulkeutuu te-
hokkaan rakentamisen myötä. Tällaisia näkymiä ovat Tammelan reu-
nasta ja sen rakennuksista käsin Juhannuskylän suuntaan avautuvat 
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näkymät, Erkkilänsillalta Tammelan nykyisiin rakennuksen avautu-
vat näkymät ja näkymä rautatieaseman laitureilta PMK-kiinteistölle.  
C-kortteleiden polveilevan rakennusmassan osat vaihtelevat kuitenkin 
kerroskorkeudeltaan siten, että ilmavuus säilyy ja täysin umpinaisen 
rakennusrintaman vaikutelma vältetään. Jaksoittain 3-kerroksiset mas-
sat sallivat myös näkymiä korttelin läpi länteen Peltokadun naapurikiin-
teistöstä käsin.

Merkittävä kaavaluonnosten tuoma kaupunkikuvallinen muutos on val-
mis kaupunkiympäristö nykyiseen keskeneräisyyteen verrattuna sekä 
yleisten alueiden laadun paraneminen. Eteläinen aukio tarjoaa uusia 
mielenkiintoisia näkymiä ja hallitun sisäänkäynnin Rongankadun ali-
kulkukäytävään. Vanhat suojeltavat rakennukset saavat kehyksen uu-
desta aukion jäsentelystä. Tavara-asema ja rautatieläisten asuinraken-
nus muodostavat siirron jälkeen uuden kokonaisuuden, joka kuitenkin 
palauttaa rajatulla aukiollaan kaupunkikuvaa lähemmäs alkuperäistä. 
Kaavan toteutuessa muodostuu myös kaupunkimainen ja näkymiltään 
hallittu Ratapihankadun pohjoinen jakso, joka pohjoisosassa liittymä-
järjestelyn kohdalla vaatii tosin maastoleikkauksen ja liittymäjärjestelyn 
taitavan maastoon sovituksen tukimuurein ja maaston tasauksin.

Satakunnankadun päätteeksi sijoittuu uudiskorttelin 9-kerroksinen toi-
mistorakennus. 

   

Kuva 69. Uudiskorttelien rakennusmassa vaihtelee korkeudeltaan ja sovittuu etelässä 
aukion suojeltavien rakennusten mittakaavaan. 

Kuva 70. Eteläinen aukio vuonna 1946 ja asemakaavan toteuduttua.



90

4.4.1.3  Vaikutukset kulttuuriperintöön ja rakennettuun  
  ympäristöön

Kaavaehdotuksen negatiivinen vaikutus rakennusperintöön on se, että 
Morkku puretaan, kun tavara-asema siirretään sen paikalle kaavan 
mukaisen Ratapihankadun tieltä. Nähtävillä olleessa kaavaehdotuk-
sessa tavara-asema esitettiin purettavaksi. Sen siirtoa Morkun paikal-
le päätettiin esittää kaavaehdotukseen tulleiden muistutusten ja lau-
suntojen sekä laajemman yleisöpalautteen pohjalta. Tavara-aseman 
kaupunkikuvallinen ja historiallinen merkitys on palautteen perusteella 
suurempi kuin Morkun.

Kulttuuriperinnön kannalta on myönteistä, että ympäristön kokonais-
laatu paranee kaavaluonnosvaihtoehtojen toteuttamisen seurauksena 
ja muuttuva liikennejärjestelmä tuo säilytettävälle rakennuskannalle li-
sää näkyvyyttä keskustan kaupunkikuvassa. Suojeltavien rakennusten 
ympäristö Ratapihankadun ja Vellamonkadun liittymäalueella raken-
netaan torimaisesti ja Peltokadun toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen 
asema nousee. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset kaava-
ehdotuksen eteläisellä aukiolla saavat tämän myötä merkittävämmän 
roolin kaupunkirakenteessa ja lähelleen niiden toimintaa tukevaa täy-
dennysrakennuksen.

Asemakaava-alueen vanhoista rakennuksista Morkkua lukuun otta-
matta kaikki varustetaan kaavaluonnoksissa suojelumerkinnällä.    

Kuva 71. Satakunnankadun kaavaehdotuksen mukainen uusi näkymäpääte idässä.
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Mittakaavakontrasti uudiskortteleiden osalta on massoittelun sovituk-
sista huolimatta huomattava kerrosalatavoitteiden täyttämisen aihe-
uttaman tonttitehokkuuden vuoksi. Vaikutusta on lievennetty kerros-
korkeuksia sovittamalla, julkisivuvärityksellä, materiaalivalinnoilla ja 
osoittamalla pieni aukio uudiskortteliin Lidmanin talon kohdalle, millä 
annetaan tilaa ja varmistetaan vanhan rakennuksen näkyvyyttä uudes-
sa rakenteessa. 

Vaikutukset valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin

Tampereen rautatieasema ja veturitallit

Alueen arvo perustuu rautatieaseman ja veturitallien kokonaisuuteen 
liittyen itäpuolella Tullin alueen rakennuskantaan. Keskeinen osa 
kaava-alueesta on toiminnallisesti historiallista rautatiealuetta, jonka 
ympäristön pienemmät rautatietoimintoihin liittyneet rakennukset ovat 
merkitseviä rautatiehistorian ymmärrettävyyden kannalta.

Kaava-hankkeella ei ole suoranaista rautatieaseman tai veturitallien 
rakennuksiin ulottuvaa vaikutusta. Hankkeella on kuitenkin merkittävä 
kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen muutosvaikutus ratapiha-alueen 
kokonaisuudessa. Alueesta Tampereen kaupungin laatimien selvitys-
ten perusteella pohjoinen ratapihan ympäristö toisaalta sietää tai jopa 
kaipaa muutosta.

Kaavaratkaisussa on rautatiehistorian todistusvoimaa pyritty säilyttä-
mään pyrkimällä lähtökohtaisesti integroimaan suunnitelmaan kaik-
ki rautatieperintöön liittyvät rakennukset. Ratapihankadun linjauksen 
takia tavara-asema siirretään uudelle paikalle, jolloin Morkku joudu-
taan purkamaan. Katulinjaus valittiin toiminnallisten ja Rongankadun 
esteettömyyteen liittyvien syiden takia. Suora katulinjaus olisi ollut 
mahdollinen vain liikennetilan mitoituksesta, liikenteen toimivuudesta, 
aukion viihtyisyydestä ja kevyen liikenteen pääreitin esteettömyydestä 
tinkimällä. Eräs merkittävä reunaehto tarkastelussa on Rongankadun 
alituksen lähtötason korkeusasema +91.3, mistä on melko rajatusssa 
tilassa päästävä esteettömästi tasoon +96,0.

Tampereen tuomiokirkko

Tampereen tuomiokirkko ympäristöineen on rakennustaiteellisesti, ra-
kennushistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä luonnonkivi-
päällysteinen rakennus. Lisäksi kirkon torni toimii maamerkkinä kanta-
kaupungin maisemassa ja kaukomaisemasiluetissa.

Kaavahankkeella on kaupunkikuvallista vaikutusta tuomiokirkon kan-
nalta hankkeen korkeimpien rakennusten näkyessä paikoin kirkon 
ympäristön kaupunkitilassa. Etäisyys kirkkoon on kuitenkin sen verran 
suuri ja kerroskorkeudet kaava-alueella maltillisia, että näkyminen ei 
ole haitallista tai kirkon arvoa vähentävää. 
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Kuva 72. Ehdotetun maankäytön näkyminen Tuomiokirkon lähiympäristössä. Etualalla Sata-
kunnankatu.

Tammerkosken teollisuusmaisema

Valtakunnallisesti merkittävä ympäristökokonaisuuden lähin rakennus 
on vanha pääpaloasema. Kaavahankkeella ei ole suoranaista vaiku-
tusta Tammerkosken teolliseen kulttuurimaisemaan tai pääpaloase-
maan. Satakunnankadun näkymäakseli sitoo hankkeen kuitenkin teol-
lisuusmaisemaan kaupunkirakennetta jäntevöittävällä tavalla. Kaavan 
uudiskorttelien kookkaiden rakennusmassojen voidaan katsoa jatka-
van teollisuushistorian rakentamisen perinnettä, jossa aivan ydinkes-
kustaan on rakennettu kookkaita elinkeinoelämän vaatimia tiloja.  

Vaikutukset kulttuuriympäristöön lähialueella

Kaavan lähialueella sijaitsee kaksi kaupunkikuvallisesti ja rakennus-
historiallisesti merkittävää rakennusta; Lidmanin talo Peltokadun  ja 
Väinölänkadun kulmauksessa sekä Johanneksen koulu ratapihan län-
sireunassa. Kaavan toteuttamisen vaikutukset näihin ovat positiivisia 
sikäli, että kaupunkikuvaltaan epämääräinen ratapihan varikkoalue 
muuttuu korkealaatuisesti rakennetuksi keskusta-alueeksi. Toisaalta 
rakentamisen mittakaavakontrasti on suuri, mikä asettaa erityisen vaa-
timuksen toteutettavan rakentamisen laadulle. Rakentamistapaohjeen 
merkitys laadun ohjaamisessa ja uudisrakentamisen sovittamisessa 
ympäristöön on alueen jatkosuunnittelussa poikkeuksellisen suuri.

Rata-alueella nykyään sijaitseva entinen rautatieläisten asuinrakennus 
Kastinlinna on myös paitsi kulttuurihistoriallisesti, myös kaupunkiku-
vallisesti arvokas punatiilirakennus. Se on kopio kaava-alueen etelä-
osassa sijaitsevasta Lompanlinnasta. Asemakaavaluonnos säilyttää 
rakennuksen aseman pohjoisen ratapihan näkymän päätteenä, ja uu-
diskorttelien julkisivusto vain vahvistaa tilarajausta ja näkymäpäätteen 
merkitystä. Rakennus suojellaan asemakaavassa ja sille muodoste-
taan oma tontti jonka käyttötarkoitus mahdollistaa rakennuksen histo-
riasisältöön sopivan käytön kehittymisen.
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Vellamonkadun länsipään rautatieläisten rakennukset säilytetään 
kertomassa alueen historiasta seuraintalo Morkkua lukuun ottamat-
ta. Nämä rakennukset merkitään kaavassa suojelluiksi ja ne saavat 
nykyistä arvokkaamman ympäristön uudella kaupunkiaukiolla, jonka 
kautta niiden käytön toiminnallisen jatkuvuuden edellytykset turvataan 
ja luodaan edellytykset myös rakennusten historiasisällön esiin tuomi-
seen rakennusten ympäristöissä ja toiminnassa. 

Tavara-asema on kulttuuri- ja tapahtumahistoriallisesti arvokas raken-
nus, jolla on radan reunalla näkyvän sijaintinsa vuoksi merkittävää 
todistusvoimaa rautatien historiasta. Kaavaehdotuksen mukaisessa 
maankäytössä tavara-asema säilyy kaupunkikuvassa ratapihan reu-
nalla, mutta siirretään katulinjauksen tieltä, jolloin Morkku joudutaan 
purkamaan. 

Historiallisten rakennusten säilyttäminen antaa aukion kehittämiselle 
ainutlaatuiset lähtökohdat ja mahdollisuuksia sitä rikastaviin toimintoi-
hin ympäri vuoden. Aukio on asemakaavassa nimetty purettavan seu-
rantalon mukaan Morkunaukioksi.

Kaavaehdotus luo edellytykset PMK:n kiinteistön kehittämiselle ja ra-
kenteellisen pysäköinnin järjestämiselle tontilla lisärakentamisen avul-
la, sekä myös edellytykset tontin laajentamiselle. 

Jotkin kaavan uudisrakennuksista näkyvät myös Tammelan historian 
kannalta tärkeälle keskustorille, joka on alueenperinteinen kauppa-
paikka ja Tampereen suosituimpia torikaupan alueita. Rakennukset 
vahvistavat Tammelan reunaa torilta käsin tarkastellessa, eikä niillä ole 
kulttuuriperinnön tai näkymien kannalta haitallisia vaikutuksia.

 

Kuva 73. Kaavan mukaisen rakentamisen näkyminen Tammelan torille. Uudisrakentaminen on 
kaupunkirakenteeseen sopeutuvaa.
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4.4.1.3 Vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen

Kaavahankkeella ei ole vaikutuksia ratapihan tai raideliikenteen toimi-
vuuteen muutoin kuin vaikutuksena potentiaalisten matkustajamäärien 
lisääntymiseen.

Ratapihankatu parantaa Tampereen keskustan liikenneyhteyksiä ja 
antaa mahdollisuuksia suunnitella keskustaa jalankulun alueena. Sil-
lä ei ole vaikutusta vain kaava-alueen liikenneyhteyksiin, vaan katu 
palvelee myös kaupunginosan ohi kulkevaa liikennettä. Ratapihanka-
dun rakentaminen Viinikanliittymästä Naistenlahteen keventää muun 
katuverkon ajoneuvoliikenteen kuormaa ja tekee siten keskustasta ja 
Tammelasta viihtyisämpää ja turvallisempaa kävelyn ja pyöräilyn ym-
päristöä. Ratapihankadun rakentaminen lisää keskustan liikenteellistä 
kapasiteettia ja parantaa keskustan liikenteellistä toimivuutta. Ratapi-
hankatu on määritelty keskustan liikenneverkkosuunnitelmassa pää-
kaduksi, joka toimii keskustan kehäkatuna.

Kaavan toteutuessa Peltokadun mittainen läpiajo loppuu ja siitä muo-
dostuu päättyvä katu sekä etelässä että pohjoisessa. Peltokadun poh-
joispää on mitoitettu ajoneuvoliikenteen kääntöpaikaksi. Puiston rajaus 
kadun pohjoispuolella on pidetty nykyisellään.

Ratapihankadulla on myös vaikutusta rantaväylän (Vt12) sujuvuuteen 
ja turvallisuuteen, sillä Naistenlahden eritasoliittymä jatkuu etelään 
Ratapihankatuna. Ratapihankatu on liikenteellisesti tärkeä pohjois-
eteläsuuntainen ajoneuvoliikenteen yhteys, jolla on vaikutusta kes-
kustan saavutettavuuteen ja siten myös keskustan elinvoimaisuuteen. 
Liikenteellisen erityisaseman vuoksi Ratapihankadun poikkileikkaus ja 
katuliittymät on suunniteltava pääsuunnan eli pohjois-eteläsuuntaisen 
ajoneuvoliikenteen ehdoilla, ja kadun suora linjaus on liikenteellisesti 
paras vaihtoehto.

Suurin osa Ratapihankadun liikenne-ennusteesta on kaupunginosan 
läpiajavaa liikennettä. Ratapihankadun kysytyimmällä jaksolla keski-
määräinen vuorokausiliikennemäärä on jopa 20 000 ajoneuvoa. Katu 
tulee olemaan ajoneuvoliikennepainotteinen ja sen liikenteellinen toi-
mivuus on turvattava keskustan kehäväylänä ja mahdollisesti toteutet-
tavan tunnelin vuoksi.  Jonot eivät saa ylettyä tunneliin saakka. 

Vellamonkadun ja Väinölänkadun liittymien kuormitus iltahuipputunnin 
aikana vuoden 2030 ennusteessa on kuvattu ohessa. Yli yhden oleva 
luku tarkoittaa, että liittyminä jono kasvaa, sillä liikenteellinen kysyntä 
on ylittänyt välityskyvyn.
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Kuva 74. Ratapihankadun liittymien liikenteellinen kuormitus ruuhka-aikana 2035, suora katulinjaus.
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Ratapihankadun rakentamisella on vaikutusta kaava-alueen muiden 
katujen liikennemääriin. Peltokadun liikenteellinen rooli kasvaa Kul-
lervonkadun ja Väinölänkadun välillä. Kullervonkadun pohjoispuolella 
kadun liikenteellinen kysyntä vähenee, kun Naistenlahdenkadulta ei 
ole ajoyhteyttä muutoksen jälkeen Peltokadulle. Vellamonkadun rooli 
puolestaan kasvaa nykyisestä Tammelaan saapuvan ja lähtevän lii-
kenteen katuna. Väinölänkadun itäpäähän on suunniteltu Tammelan 
torin maanalaisen pysäköintilaitoksen sisäänkäynti, mikä toteutues-
saan lisää Väinölänkadun liikennemääriä, kun kadulta on liittymä myös 
Ratapihankadulle. Murtokatu muutettiin kaavaehdotusvaiheessa käve-
lypainotteiseksi kaduksi, jossa sallitaan vain tontille ajo. Murtokadulta 
ei ole jatkossa ajoyhteyttä Itsenäisyydenkadulle.

Vuorokauden liikennemäärät ennustetilanteessa 2030 Ratapihankadun 
toteuduttua (suluissa nykyinen liikennemäärä):

Ratapihankatu 15 000–20 000 ajon / vrk (0 ajon / vrk)

Vellamonkatu 4000 ajon / vrk (1700 ajon / vrk)

Peltokatu 1000–4000 ajon/vrk (1000–3000 ajon / vrk)

Erkkilänkatu-Kullervonkatu 10 000–5 000 ajon / vrk  
(7 500–5 000 ajon / vrk)

Tammelan puistokatu 1000–3000 ajon / vrk (7000 ajon / vrk)

Kaava-alueen kävely- ja pyöräily-yhteydet paranevat suunnitelman to-
teutuessa. Kävely-yhteydet täydentyvät rataan ja tulevaan katuun asti 
idästä. Ratapihankadun jalkakäytävältä on yhteys ylös Erkkilänsillal-
le korttelin 442 alueelle merkittynä sitovana varauksena. Jalkakäytä-
vä jatkuu pohjoiseen PMK-rakennuksen länsipuolella, josta on yhteys 
ylös Osmonpuistoon.

Peltokadulle esitetty pyörätie täydentää nykyistä pyöräilyn pääverkkoa 
ja kytkee Rongankadun jatkeen alikulun pääpyöräverkon osaksi myös 
radan itäpuolella. Alikulun päätteeksi suunniteltu aukio lisää kävely- ja 
pyöräily-ympäristön viihtyisyyttä. Aukion tilavaraus mahdollistaa kevy-
en liikenteen väylän alikulusta katutasoon 6–7 % kaltevuudella. Ehdo-
tuksen laadintavaiheessa Vellamonkadun linjausta hieman muutettiin 
ja siirrettiin suojatien paikkaa, jotta aukiosta saatiin mahdollisimman 
tilava ja alikulusta mahdollisimman loiva väylä katutasoon. Etelästä ke-
vyen liikenteen väylä linjattiin hotellin ja eteläisen aukion välistä missä 
sijaitsee myös kiinteistöjen huoltokäytävä. Kaavassa esitetyt pyöräpy-
säköintipaikat (vaatimus korttelialueilla 1pp/40 k-m2) parantavat kestä-
vien liikkumismuotojen palvelutarjontaa alueella.

Kaava-alueen pysäköintitarjonta paranee huomattavasti nykyisestä. 
Väljennetyllä pysäköintinormilla 1ap / 125 k-m2 maankäytön tuottama 
pysäköintitarve voidaan ratkaista tonteilla. Kaava-alueelle on suunni-
teltu pysäköintipaikkoja kahteen tasoon yhteensä 483 ap. Lisäksi Pel-
tokadun varteen on varattu jonkin verran paikkoja lyhytaikaiseen pysä-
köintiin. Laskennallinen tarve koko alueella on 465 ap. Lisäksi kaava 
mahdollistaa kolmannen pysäköintitason rakentamisen. Mahdolliset 
lisäpysäköintipaikat eivät vaaranna alueen liikenteellistä toimivuutta, 
sillä liikenne hajaantuu eri suuntiin ja Ratapihankadun pääsuunnan su-
juvuus on turvattu liikennevalo-ohjauksella.
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Joukkoliikenteen reitteihin asemakaavalla ei voi osoittaa olevan vaiku-
tusta. Asemakaavan toteutuessa rautatieaseman ja muun joukkoliiken-
nepalvelun välittömään läheisyyteen syntyy lähes 1000 uutta työpaik-
kaa ja jonkin verran myös uusia asukkaita.

Huoltoliikenne on ratkaistu uudiskortteleissa ja PMK:n kortteleissa. 
Eteläisellä aukiolla huoltoliikenne käyttää hotellin ja aukion väliin jää-
vää huoltoreittiä. Käytettävät reitit suunnitellaan tarkemmin katusuun-
nitelman yhteydessä. Myös kaavan mahdollistamien liiketilojen lyhyt-
aikaisen asiakaspysäköinnin tarve on ratkaistava katusuunnitelmia 
laadittaessa.

Uudiskortteleihin Peltokadun varteen sijoittuvien liiketilojen lyhytaikai-
sen pysäköinnin tarve on ratkaistava katusuunnittelun yhteydessä.

4.4.1.4   Vaikutukset väestökehitykseen, ihmisten elinoloihin ja  
   elinympäristöön

Asemakaava vastaa osaltaan Tammelan yleissuunnitelman tavoittei-
siin Tammelan ikärakenteen monipuolistamisesta sekä asuntokannan 
monimuotoisuuden ja houkuttelevan kerrostaloasumisen lisäämisellä. 
Asemakaavaehdotus luo mahdollisuuksia urbaanille asumiselle kes-
kustan palvelujen äärellä. Maankäyttösuunnitelma mahdollistaa noin 
200 asukkaan lisäyksen, mikä kuitenkin riippuu C-kortteleiden käyttö-
tarkoitusten jakauman lopullisista ratkaisuista toteutusvaiheessa.

Ratapihankatu ja täydennysrakentaminen muodostavat uudenlaisen 
reunan Tammelan kaupunginosalle kaupunkikuvan ja toimintojen kan-
nalta. Kaavan toteutuksen myötä alueen turvallisuus ja viihtyisyys pa-
ranevat. Alueesta muodostuu Tampereen mittakaavassa poikkeuksel-
lisen urbaani työn ja asumisen ympäristö, mikä on perusteltua alueen 
sijainti huomioon ottaen.  

Uudiskortteleiden pihat ovat pieniä ja vaativat erityisratkaisuja. Ym-
päristön toimivuutta ja viihtyisyyttä sekä toimitilojen että asumisen 
kannalta varmistetaan rakentamistapaohjeella. Kaavan mukaisista 
uudisrakennuksista avautuu mielenkiintoisia näkymiä ympäröivään 
kaupunkiin. Uudisrakennusten yläkerroksiin muodostuu houkuttelevia 
tiloja erityistoiminnoille ja -asumiselle. Varjostusvaikutus on kaava-
alueella kortteleissa merkittävä suuren kerroskorkeuden vuoksi. Uu-
diskorttelien pihat ovat varjoisat keskipäivällä. Peltokadulle avautuvat 
pihat ovat valoisat aamupäivällä ja Ratapihankadulle avautuvat pihat 
ovat valoisat iltapäivällä ja illalla. Varjot ulottuvat naapuritonteille asti 
auringon ollessa matalalla, mutta varjostusvaikutus ei kuitenkaan ai-
heuta merkittävää haittaa naapurikiinteistöille Peltokadun itäpuolella. 

PMK:n piha-alueen ja eteläisen aukion valoisuusolosuhde on hyvä. 
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Kuva 75. Varjoanalyysi kesäkuu klo 12 ja klo 18. 
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Kuva 76. Varjoanalyysi 1.4. klo 12 ja klo 18.
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Kaava-alueen pohjoisosa rata-alueen reunalla muuttuu Ratapihan-
kadun liittymäjärjestelyjen myötä liikenneympäristöksi. Siellä ei ole 
asukkaille erityisen tärkeitä arvoja alueen ollessa jäsentymätöntä, kor-
keussuhteiltaan osin jyrkkäpiirteistä ja vailla selkeää käyttötarkoitusta. 
Ajoyhteyden sulkeutuessa Peltokadulta Naistenlahdenkadulle Osmon-
puiston Tammelan puoleinen reuna sekä katujakso välillä Kullervonka-
tu–Ainonkatu rauhoittuvat ja yhteys virkistysalueelle on miellyttävämpi.

Asemakaavan myötä Tammelan keskiosat rauhoittuvat läpikulku- lii-
kenteeltä, millä on vaikutuksia viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Melu 
lisääntyy Ratapihan itäreunalla, mutta toisaalta toimitilarakentaminen 
luo melusuojaa asuinrakennuksille. Maankäyttösuunnitelma mahdol-
listaa toiminnallisesti melko yhtenäisen uuden aukion Peltokadun ja 
Vellamonkadun liittymän tuntumaan.

Kaavan toteutuessa ilmanlaadun raja-arvot eivät ylity vuoden 2030 
ennusteilla ja toimitilarakennukset suojaavat lisäksi asuinrakennuksia 
ilman epäpuhtauksilta. Tärinälle, runkomelulle ja (epätodennäköisille) 
VAK-onnettomuusriskeille altistuvien määrä lisääntyy uudiskortteleis-
sa. Tärinää voidaan vaimentaa perustamisratkaisulla ja runkomelua 
rakennesuunnittelun keinoin. Maaperän pilaantuneisuus ei aiheuta 
maaperän puhdistustarvetta ja alue soveltuu myös asuinkäyttöön.

Kaupallinen palvelutarjonta ja ostovoima keskustassa lisääntyy. Uusi 
etelä-pohjoissuuntainen kevyen liikenteen yhteys tarjoutuu käyttöön. 
Alueelle ei tule merkittävästi uusia julkisia palveluita, vaan niiden osal-
ta tukeudutaan keskusta-alueen olemassa oleviin palveluihin.

4.4.1.5   Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja  
   ilmastoon

Kaavaluonnoksen toteuttamisessa puututaan alueen maa- ja kalliope-
rään normaalin rakentamisen ja perustamisen edellyttämällä tavalla. 
Keskustatoimintojen tonttien alaiset pysäköintilaitokset ja niiden ka-
tujen alaiset yhdyskäytävävaraukset sijaitsevat pääosin maan pinnan 
alapuolella.

Kallion pinnan syvyys suunnittelualueen eteläosassa vaihtelee 3…10 
metriin maanpinnasta ollen tasolla noin +86…+93. Kallionpinta nousee 
Erkkilänkadun pohjoispuolella entisestään siten, että suunnittelualu-
een pohjoisosassa ratapiha on louhittu kallioon. Pohjamaan maalaji-
en ominaisuuksien tarkempaa selvittämistä varten on alueella tehtävä 
täydentäviä pohjatutkimuksia jatkosuunnittelua varten.

Rakentamisessa on huomioitava pohjavedenpinta, mikä vaihtelee 
noin 4…6.5 metriin syvyydellä maanpinnan tasosta. Pohjavedenpinta 
alueen pohjoisosassa on lähellä Näsijärven vedenpintaa ollen tasolla 
+94.5…+95.2.

Lisääntyvä liikenne tuo keskusta-alueelle hiukkaskuormaa ja päästöjä. 
Nämä eivät kuitenkaan laadittujen selvitysten mukaan ylitä asetettuja 
raja-arvoja.

Tuulisuus ja pyörteet saattavat paikallisesti lisääntyä tehokkaan raken-
tamisen vuoksi. 



101

4.4.1.6 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon  
 monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin

Asemakaava-alueella on vähän luonnonvaraista ympäristöä ja näitä 
sijaitsee lähinnä kaava-alueen pohjoisosassa. Luonnon ja vesiolosuh-
teiden piirteitä on kuvattu kappaleissa 2.1.2.4 ja 2.1.2.5. Alueella ei ole 
todettu olevan erityisiä luontoarvoja tai uhanalaisten lajien esiintymiä. 
Entisellä ratapihan varastoalueella on esiintynyt tällaiseen ympäris-
töön sopeutunutta kasvillisuutta, mutta purkutöiden vuoksi maaperää 
on käsitelty monin paikoin. 

Kaavaluonnoksen toteuttamisella on vain vähän merkitystä kasvi- ja 
eläinlajeihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Kaavaluonnoksella on po-
sitiivinen vaikutus luonnonvaratalouteen luonnonympäristöön rakenta-
miseen verrattuna. 

Kaavaluonnos sisältää toimitilojen kattopintoja, joihin on näkyvyys-
viereisistä rakennuksista. Näihin on mahdollista ekologisista ja viih-
tyisyyssyistä toteuttaa viherkattoja esim. maksaruohomatoin ja siten 
lisätä kasvipeitteitä alueella. 

4.4.1.7 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan maankäyttöluonnosten toteutuessa muodostuu kum-
paankin uudiskortteliin 600–1000 kem2 liiketilaa ja kaupallinen yritys-
toiminta sekä palvelutarjonta lisääntyy keskusta-alueella. Ostovoima 
keskustassa lisääntyy ja työpaikkatarjonta lisääntyy (noin 1000 työ-
paikkaa ja toteutuksesta riippuen noin 100–200 uutta asukasta. Edellä 
kuvatut muutokset lisäävät keskustan vetovoimaa ja vahvistavat osal-
taan kaupunkitaloutta.

Asemakaavan toteutuminen luo positiivista painetta ja edellytyksiä 
myös kaava-alueen ja Tammelantorin välialueen (Väinölänkatu) ja 
kaava-alueen–Itsenäisyydenkadun välialueen toiminnalliselle ja kau-
palliselle kehittämiselle.

Kaavan toteuttaminen aiheuttaa merkittävän katualueiden rakentami-
sen kustannuksen, mutta toisaalta Ratapihankatu toteutuessaan pal-
velee koko kaupungin liikennejärjestelmän toimivuutta.  

Kaavan toteutuksesta kaupungille aiheutuvat yleisten alueiden raken-
tamisen kustannukset ovat Ratapihankadun suoran katulinjauksen 
maankäytön mukaisina yhteensä 8,8 M€ , mistä Ratapihankadun osuus 
on 5,8 M€. Tavara-aseman siirto maksaa noin 0,9 M€. Asia ratkaistaan 
maanomistajan kanssa käytävissä maankäyttösopimusneuvotteluissa.

Kustannusarvio perustuu Ratapihankadun rakentamisen osalta Ram-
boll Finland Oy:n laatimiin yleissuunnitelmiin mukaan siten, että nykyi-
nen Erkkilänkadun silta säilyy pääosin ja sillan aukkoa voidaan laajen-
taa leikkaamalla nykyistä maavallia ja rakentamalla sen yli uusi sillan 
osa. Erkkilänsillan mahdollinen laajempi muuttaminen tai vaihtoehtoi-
sesti purkaminen ja uudisrakentaminen olisi erityisesti jälkimmäisen 
vaihtoehdon toteutuessa kallis ratkaisu, ja tällöin alituskorkeuden mää-
rittelyssä tulisi huomioida myös rautatieliikenteen tarpeet ratapihalla.

Tavara-aseman siirron osalta kustannusarvio perustuu Megasteel 
Oy:n laatimaan alustavaan selvitykseen ja kustannuslaskelmaan. Li-
säkustannuksia saattaisi tulla esimerkiksi siitä, että rakennuksen kunto 
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osoittautuisi lisätutkimuksissa oleellisesti huonommaksi, kuin tehtyjen 
tutkimusten mukaan nyt on määritelty, maa- tai kallioperä ei olisikaan 
arvioidun mukainen tai nykyiset perustukset eivät kestäisikään siirtora-
kenteena.

4.4.1.8 Häiriövaikutukset ja niiden torjunta

Tärinä ja runkomelu

Viereisen rautatiealueen junaliikenteen aiheuttaman tärinän vaimen-
taminen tulee toteuttaa siten, että VTT:n julkaisussa no T2278 esite-
tyt ohjearvot toteutuvat. Määräys koskee uudisrakentamisen tai siihen 
verrattavan rakentamisen asuintiloja, joissa on saavutettava värähtely-
luokan C kelpoisuus (heilahdusnopeus vw,95 < 0,30 mm/s). Olemassa 
olevien vanhojen rakennusten osalla asuintiloissa on saavutettava vä-
hintään värähtelyluokan D kelpoisuus (heilahdusnopeus vw,95 < 0,60 
mm/s).

Palvelu-, liike- ja toimistotilojen tai muiden julkisten tilojen osalla suo-
sitellaan noudatettavaksi vähintään värähtelyluokan D ohjearvoa (hei-
lahdusnopeus vw,95 < 0,60 mm/s).

Rakennuslupahakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys    väräh-
telyluokkien vaatimuksenmukaisesta täyttymisestä. 

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee lisäksi kiinnittää huomiota run-
komeluhaitan vaimentamiseen siten, että junaliikenteen aiheuttaman 
runkomelun osalla tulee saavuttaa VTT:n ohjeen T2468 suositusten 
mukainen runkomelutaso.

Ympäristömelu

Laskentojen mukaan kaava-alueen keskiäänitaso vuoden 2030 ennus-
teliikennemäärillä ilman kaavan mukaisia kortteleita 54–77 dB ja yöllä 
noin 46–77 dB. Yli 70 dB tasot sijoittuvat rata-alueella ja Ratapihan-
kadun välittömään läheisyyteen. Uudet rakennusmassat estävät rata-
alueelta ja Ratapihankadulta tulevan melun leviämistä, minkä vuoksi 
kaava-alueelle syntyy kohtia joilla saavutetaan melutaso alle päiväajan 
ohjearvon 55 dB ja yöajan ohjearvon 50 dB tai alle. Ympäristömelun 
vuoksi asuntoja ei ole kaavassa mahdollista sijoittaa alakerroksiin 
laisinkaan. Uusiin kortteleihin ei ole tulossa pihoja pidempiaikaisen 
oleskeluun ja naapurikiinteistöt voivat asemakaavan salliessa tontin 
täydennysrakentamisella, aidalla, autokatoksella tms. lieventää piha-
alueensa melutasoa.

Kastinlinnan piha-alueella ohjearvoihin pääseminen edellyttäisi melun-
torjuntaa aidoin. Muodostetun tontin käyttötarkoitus ei kuitenkaan tue 
piha-alueen käyttöä oleskelualueena, eikä melusuojausta sen vuoksi 
edellytetä kaavassa. Mikäli nykyisin asuinkäytössä olevassa kiinteis-
tössä ryhdytään laajempaan peruskorjaukseen, tulisi radan puolella 
huomioida ympärivuorokautisen melun vuoksi huomioida tavanomais-
ta korkeampi äänitasoerovaatimus 35 dB.

Kaavaa varten laaditun selvityksen mukaan rakennusten julkisivuihin 
kohdistuva melu on torjuttavissa seinärakenteella. Ohjearvojen ja las-
kentojen perusteella kaavan radan puoleisille liike- ja toimisto-raken-
nuksille ja PMK-kiinteistön pohjoispuoleiselle toimitila- / asuinraken-
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nukselle ei ole tarpeellista asettaa erillistä julkisivun dB-määräystä.

Kaava-alueen parvekkeet suositellaan lasitettaviksi mikäli ne sijaitse-
vat yli 55 dB päiväajan tai yli 50 dB yöajan keskiäänitasossa. Kyseisen 
kohdan melutaso tulee huomioida lasin paksuuden ja pielien detaljien 
valinnassa.

Rautatiealueen onnettomuusriskit

Onnettomuusriskit liittyvät vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Vaikka 
selvityksessä on todettu riskien olevan epätodennäköisiä, voidaan nii-
hin varautua sijoittamalla radan viereisiin rakennuksiin muita toimintoja 
kuin asumista ja toteuttamalla ilmanvaihtojärjestelmä siten, että se on 
tarvittaessa pysäytettävissä helposti ja nopeasti.

Radan viereen rakennettavat talot parantavat jo sinänsä nykyistä tilan-
netta Tammelan korttelien kannalta, sillä ne rajoittavat onnettomuusti-
lanteessa mahdollisen vuodon ja ilmaa raskaamman kaasun leviämistä. 

Ilmanlaatu

Ilman epäpuhtauksien ja hiukkaskuorman lisääntyessä erityisesti Ra-
tapihankadulla voidaan tähän varautua sijoittamalla raittiin ilman sisää-
notto korttelien itäpuolelta. 

Maaperän epäpuhtaudet 

Kaava-alueen oltua aiemmin rautatien varikkoaluetta, on C-korttelien 
rakentamisvaiheessa yli jäävät massat syytä kuljettaa pois eikä niitä 
saa käyttää alueella.

Kaupunkitulvat

Pinnoitteiden lisääntyminen alueella lisää sadevesiverkoston kuormi-
tusta ja kapasiteetin riittävyys tulee varmentaa jatkosuunnittelussa. 
Esteettömäksi luiskattu aukio Rongankadun alikulun edustalla muo-
dostaa riskin sadevesien pääsylle alikulkuun, mikä on huomioitava ka-
tualueiden pintavesien poisjohtamisen suunnittelussa.

4.4.1.9 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentaminen aiheuttaa melua ja pölyä ja työnaikaisia liikennejärjes-
telyitä. Uudiskortteleiden rakentamisen vaiheistuksessa tulee huomioi-
da asumisen vaatima melusuojaustarve. 

4.4.2 Yleiskaavallinen tarkastelu

Tampereen keskustan osayleiskaava on oikeusvaikutukseton, joten 
sen alueella on tehtävä yleiskaavallinen tarkastelu, jossa suunnitel-
maa verrataan MRL:n (5.2.1999/132) yleiskaavan sisältötavoitteisiin. 
Tällöin arvioidaan suunnitelman vaikutukset yleiskaavaan sekä arvi-
oidaan aiheuttaako ratkaisu esteitä yleiskaavan tavoitteiden ja ratkai-
sujen toteutumiselle. Yleiskaavan sisältövaatimukset ovat MRL 39.2 § 
mukaan: 

1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kes-
tävyys;
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2. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;

3. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

4. Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen lii-
kenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen 
järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta 
kestävällä tavalla;

5. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien 
kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;

6. Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

7. Ympäristöhaittojen vähentäminen;

8. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; 

9. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Yhdyskuntarakenteen toimivuus (YK)

Keskustan kaupunkirakenne täydentyy ja eheytyy, ja ydinkeskusta laa-
jenee keskustatoimintojen korttelein radan itäpuolelle. Kaava-alue tar-
joaa kaavaluonnosten mukaisena toiminnallisesti sekoittuneen yhdys-
kuntarakenteen osan tarjoten asumisen, toimistojen ja kaupan tiloja ja 
toimintoja sekä uusia ulkotilojen kohtauspaikkoja. Siten kaavaratkaisu 
osaltaan lisää toimintojen sekoittuneisuuden kasvua ja työpaikkojen 
sekä palveluiden tarjontaa, mitä yleisesti pidetään yhdyskuntaraken-
teen toimivuuden kannalta tavoiteltavana. 

Kaavan mukaiset työpaikat sijoittuvat hyvien julkisten liikenneyhteyksi-
en äärelle, mikä lisää joukkoliikenteen käyttöä ja tukee ruuhkien vähe-
nemistä yhdyskuntarakenteessa.

Keskustan liikenneverkon (ajoneuvo-, kevytliikenne) palvelukyky pa-
ranee. 

Kaavaluonnokset tarjoavat uusia kevyen liikenteen reittejä ja Ratapi-
hankatu muodostaa merkittävän keskustan liikenneosayleiskaavan 
mukaisen kehäkadun osan ja ajoneuvoliikenteen reitin keskustan läpi 

etelä-pohjois -suunnassa. Ratapihankadun toteutuminen vähentää 
ajoneuvoliikenteen etelä-pohjoissuuntaista läpiajoa Tammelan asunto-
kaduilla.

Yhdyskuntarakenteen taloudellisuus (YK)

Kaavaluonnosten mukaisten toimitilojen ja asuntojen sijoittuminen pal-
veluiden, liikenneyhteyksien ja nykyisten kunnallisteknisten verkosto-
jen äärellä perustelevat yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta. 

Kaavan kapeat tontit pysäköintilaitoksineen nostavat rakentamisen 
kustannuksia normaalia korkeammalle, mikä perustelee mm. kerros-
alan määrän tavoitetta. Tornimaisissa rakennuksissa tarvittavien ilman-
vaihto- ja poistumistievaatimusten takia hyötypinta-ala jää normaalia 
pienemmäksi mikä nostaa kustannustasoa.

Asemakaavan toteuttamisesta Tampereen kaupungille koituvat yleis-
ten alueiden toteutuskustannukset ovat suuret, mutta niitä perustelevat 
keskusta-alueen liikennejärjestelmän strategisten epäjatkuvuuksien 



105

poistuminen ja pitkäntähtäyksen suunnitelmien toteutuminen sekä ajo-
neuvoliikenteen että kevyen liikenteen osalta.

Yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys (YK)

Alue sijoittuu keskusta-alueelle, jolloin jo olemassa olevaa yhdyskunta-
rakennetta ja infrastruktuuria niin vesi- kuin energiahuollon osalta voi-
daan hyödyntää tehokkaasti. Kaava tarjoaa mahdollisuuden autoriip-
puvuuden vähentämiselle ja joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen 
kulkumuodon osuuden kasvattamiselle. 

Kaavaluonnosten mukaiset uudisrakennukset tarjoavat mahdollisuu-
den energiataseeltaan neutraaliin rakentamiseen ja mm. auringon sä-
teilyn hyödyntämiseen tarjoutuu paljon etelään ja länteen avautuvia 
pintoja.

Kaava-alueella on hyvin vähän luontoa, eikä hankkeen johdosta juu-
rikaan tarvitse poistaa olemassa olevia luontoa tai hiilinieluja. Kaavan 
toteuttamisen johdosta lajien elinalueiden pirstoutumista tapahtuu vain 
hyvin vähäisessä määrin. Kaavan toteuttaminen ei siis juurikaan vä-
hennä alueen ekologisia arvoja. Alue on ekotehokas kun se rakenne-
taan jo kertaalleen käytössä olleelle, rakennetulle alueelle (brownfield 
site).

Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö (YK)

Kaavaratkaisu kytkeytyy olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. 
Kaava-alue tarvitsee kaupallisia palveluita, kunnallistekniikkaa, liiken-
neyhteyksiä, pysäköinnin tarjontaa ja hulevesireittejä toimiakseen, jo-
ten hanke tulee sekä tarjoamaan yhdyskuntarakenteelle uusia 

mahdollisuuksia mutta myös käyttämään hyödyksi ja kuormittamaan 
nykyistä yhdyskuntarakennetta. 

Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus (YK)

Kaavan mukainen maankäyttö tarjoaa asumiselle keskusta-asumisen 
urbaanit puitteet. Asumista sisältyy kaavaan toteutuksesta riippuen n  
3 500–7 500 kem2. Asumiselle voidaan luoda viihtyisät ja korkealaatui-
set puitteet, vaikka toiminnallisia pihoja ei voida muodostaa ja kortte-
lit ovat toiminnoiltaan sekoittuneita keskustassa perinteiseen tapaan. 
Asumisen kannalta kaikki tarvittavat palvelut ovat saatavilla lähietäi-
syydellä ja liikenneyhteydet eri suuntiin ovat erinomaiset. Lähellä sijait-
seva Osmonpuisto korvaa pihan puuttumista. Asuminen voi olla osit-
tain erityisasumista.

Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liiken-
teen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjes-
tämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä 
tavalla (YK)

Joukkoliikenteen osalta tukeudutaan Tampereen kantakaupungin ny-
kyjärjestelmään. Rautatieasema on kävelyetäisyydellä ja lähimmät 
bussi pysäkit sijaitsevat Itsenäisyydenkadulla. Suunniteltu kaupun-
kiraitiotielinjaus kulkee todennäköisesti lähitulevaisuudessa Itsenäi-
syydenkatua pitkin. Kevyen liikenteen osalta Peltokatu tarjoaa etelä-
pohjoissuuntaisen pääreitin ja kesällä 2012 valmistunut Rongankadun 
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alikäytävä saa kaupunkikuvallisesti hallitun ja toiminnallisesti sujuvan 
liittymän tähän.

Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kan-
nalta tasapainoiseen elinympäristöön (YK)

Nykyinen niukasti valaistu kaupungin reuna-alue saa liikennevirtojen 
kautta käyttäjiä ja sosiaalinen kontrolli alueella paranee siten selvästi.  
Kaupunkiympäristön laadun paraneminen lisää myös valaistuksen 
määrää. Sekoittunut, myös asumista sisältävä korttelirakenne luo edel-
lytyksiä alueen turvallisuudelle iltaisin ja viikonloppuisin. 

Kevyen liikenteen edellytykset paranevat kaikkien väestöryhmien kan-
nalta. Liikenneturvallisuus Tammelassa paranee, kun etelä- pohjois-
suuntainen läpiajo kanavoidaan Ratapihankadulle. 

Alueen sijainti ratapihan ja vilkkaasti liikennöidyn Ratapihankadun lä-
heisyydessä aiheuttaa riskejä onnettomuuksien ja ympäristöhäiriöiden 
kannalta.

Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset (YK)

Kaavaluonnosten elinkeinoelämän toiminnoille tarjoama kerrosala 
kaupungin keskustassa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä, on huomat-
tava. 

Toiminnot saavat keskeisen sijainnin myötä myös näkyvyyttä.

Hanke tuottaa toteutuksesta riippuen toimistotilaa noin 29 000–33 000 
kem2, ja maantasokerrokseen yhteensä 1600 kem2 pienliiketilaa

Ympäristöhaittojen vähentäminen (YK)

Ympäristömelun leviäminen ja ilmanlaatu on huomioitu rakennusmas-
sojen 

sekä asuntojen sijoittelussa. Melun vaimennus on huomioitu lisäksi uu-
disrakentamista koskevissa kaavamääräyksissä.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät riskit on huomioitu asuntojen 
sijoittamisessa. Tärinätarkastelun tulokset on huomioitu Ratapihanka-
dun varren kortteleiden kaavamääräyksissä (vaatimukset perustusten 
ja kantavien rakenteiden rakentamiselle). 

Kaavan toteuttaminen vähentää liikenneturvallisuusriskejä Tammelan 
asuinkaduilla keskittämällä läpiajavaa ajoneuvoliikennettä Ratapihan-
kadulle. Radan estevaikutus lievenee kaavan toteuttamisen ja liiken-
nejärjestelmämuutosten myötä. 

Kaavan toteutuksen yhteydessä on mahdollista suojata asuinalueetta 
melulta ja hiukkaspäästöiltä tiiviin Ratapihankadun varren toimistora-
kennusvyöhykkeen avulla. Kaava ohjaa raittiin ilman sisäänottoaukko-
jen sijoittamista.

Kaavan toteuttamista varten on varmistettava alueen jäävän maape-
rän tila, jolloin mahdolliset epäpuhtaudet saadaan hallintaan tarvittavin 
toimenpitein. Maaperän epäpuhtauksien vuoksi rakentamisessa synty-
vät massat on kuljetettava alueelta pois.
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Ympäristöhaittojen vaikutusta voidaan lieventää osoittamalla alueelle 
toimitiloja asumisen sijaan.

Rakennetun ympäristön, maiseman ja luontoarvojen vaaliminen (YK)

Tavoitteena on ollut luoda laadukas, oman aikamme tavoitteita vastaa-
va täydennysrakentamisen kokonaisuus hallitusti rinnakkain paikan ai-
empien vuosikymmenten kerrostumien kanssa. Esitetty rakentaminen 
on käyttötarkoitukseltaan ja tehokkuudeltaan poikkeavaa Tammelan 
alueen nykyiseen mittakaavaan ja rakentamiseen verrattuna eikä se 
siten yritäkään kaikilta osin noudattaa viereisten rakennusten rakei-
suutta tai korkeuksia. Sovittamista on kuitenkin tavoiteltu massoittelun, 
räystäskorkeuksien, reittien ja istutettujen alojen jatkuvuuden avulla 
edellisessä luvussa kuvatuilla tavoilla. 

Keskustan kaukonäkymiin kaavaehdotus ei vaikuta, vaan ehdotetun 
maankäytön mukainen rakentaminen sulautuu kaukonäkymissä pää-
osin yhdyskuntarakenteeseen. Lähi- ja keskipitkiin näkymiin kaavan 
mukainen rakentaminen aiheuttaa muutoksia ja vaikutuksia tarkaste-
lupisteestä riippuen. Lännestä ja idästä tarkasteltuna asemakaavan 
mukaiset uudet rakennusmassat muodostavat ympäristöään korkeam-
pien rakennusten ryhmän, jotka tulevat esiin katunäkymissä ja mm. 
katujen päätteinä. 

Kaupunkiympäristön rakennettu kokonaislaatu paranee. Muuttunut 
liikennejärjestely ja muodostuva kevyen liikenteen ympäristö tuo his-
torialliselle rakennuskannalle näkyvyyttä ja keskeisemmän sijainnin 
keskustassa. 

Vanhojen rakennusten kunnostamisen ja kehittämisen edellytykset pa-
ranevat seurantalo Morkkua lukuun ottamatta. Lisäksi niiden suojelun 
sisältö ja status täsmentyy. Morkku puretaan, koska tavara-asema siir-
retään sen paikalle suoran katulinjauksen alta.  

Maastoleikkauksen lisäksi ei kaavahankkeella ei ole juurikaan vaiku-
tusta luontoon, luonnon monimuotoisuuteen tai ekologisiin yhteyksiin. 
Käyttöpaine ja kulutus olemassa olevilla puistoalueilla lisääntyy kuiten-
kin kaavan toteuttamisen myöstä jonkin verran. Katu- ja pihaistutusten 
määrä alueella lisääntyy hieman nykyisestä ja maastoleikkaus aiheut-
taa maaston tukemisen ja maisemoinnin tarvetta.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys (YK)

Puistopinta-alaa on keskustassa vähän (57m2 / asukas) eikä sitä ole 
mahdollista tuottaa lisää kaava-alueella. Kaavaehdotuksessa muo-
dostuu kuitenkin kaava-alueen eteläosaan toiminnallisesti keskeisellä 
paikalla sijaitseva uusi julkinen kaupunkitila kaupunkilaisten kohtaus-
paikaksi siihen liittyvine suojeltavine ja uudisrakennuksineen, joihin voi 
sijoittua aukiota toiminnallisesti rikastavia sisätiloja. 

4.4.3 Yhteenveto vaikutuksista  

Kaavaehdotuksen toteutuessa keskustan elinvoima lisääntyy, työpaik-
kojen ja liiketilojen sekä asukkaiden määrä kasvaa. Näiden lisäksi kau-
punkirakenne täydentyy, liikennejärjestelmän palvelukyky paranee ja 
yleisten alueiden laatu ja toimivuus sekä Tammelan lähipalvelut pa-
ranevat. 
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Rongankadun alikululta voidaan järjestää Peltokadun eteläpäättee-
seen esteetön kulkuyhteys maantasojen suuresta korkeuserosta huo-
limatta.

Keskustaan muodostuu kevyen liikenteen solmukohtaan uusi kaupun-
kiaukio, johon liittyy kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja 
jossa oleskelulle tärkeä osa-alueet ovat häiritsevän liikennemelun ul-
kopuolella.

Rakennusperinnön suojelu määritellään ja vanhoja rakennuksia säi-
lytetään osana uutta kaupunkirakennekokonaisuutta. Rautatien ter-
veysasema ja seuraintalo Morkku puretaan. Terveysaseman omistaa 
VR-Yhtymä ja se on rakennettu 1953 suunnittelijana Jarl Ungern. Mor-
kun omistaa VR-yhtymä ja se on rakennettu 1907 suunnittelija Bruno 
Granholm. 

Kaava-alueen lähialueella kaavaehdotus tuottaa selvästi havaittavan 
kaupunkikuvallisen ja rakeisuuden muutoksen. Lähialueen näkymät 
muuttuvat merkittävästi, ja joitakin nykyisiä näkymiä sulkeutuu. Kau-
konäkymässä kaavan mukainen rakentaminen sopeutuu ympäröivään 
kaupunkirakenteeseen.

Luontoon ja luonnonympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on melko vä-
hän. Ratapihankadun liittymä Kastinsillan eteläpuolella aiheuttaa kor-
keussuhteiden vuoksi maastoleikkauksen ja sen vaikutuksien lieventä-
misen tarpeen tukimuureihin ja ympäristön viimeistelyyn.

Ratapihankadun rakentamisen vuoksi melutaso ratapihan reunalla 
kasvaa ja toisaalta Tammelan asuntokadut rauhoittuvat. Rakennettava 
toimistomassa suojaa taustalla olevia kortteleita melun ja rataonnetto-
muuden sattuessa vuodon tai päästön leviämiseltä.

Tehokas uudisrakentaminen aiheuttaa varjostusta, mutta massan vaih-
televuuden vuoksi varjostus ei ole kohtuutonta tai jatkuvaa.

Pinnoitteiden lisääntyminen alueella lisää sadevesiverkoston kuormi-
tusta ja kapasiteetin riittävyys tulee varmentaa jatkosuunnittelussa. 
Esteettömäksi luiskattu aukio Rongankadun alikulun edustalla muo-
dostaa riskin sadevesien pääsylle alikulkuun, mikä on huomioitava ka-
tualueiden pintavesien poisjohtamisen suunnittelussa.
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Kuva 77. Kaavasta aiheutuvia muutoksia ja vaikutuksia

Uusi keskustan liikenne-
järjestelmän strateginen 
katuyhteys muodostuu

Uusi aukio muodostuu 
Vanhojen rakennusten 
suojelu ja sitä tukevat 
toiminnot määritellään

Läpiajoliikenne Tammelan 
asuntokaduilla vähenee

Kaupunkirakenteen reu-
na eheytyy, rakennukset 
muodostavat melusuojan

Liiketiloja Peltokadun 
varteen

Uusi kevyen liikenteen 
pääreitti, Peltokadun 
pohjoispää rauhoittuu 
läpiajoliikenteeltä

PMK kiinteistön kehittä-
misedellytykset parane-
vat ja suojelu määritel-
lään

Puiston käyttäjämäärä 
lisääntyy

Kastinlinnan suojelu 
määritellään ja tontin 
muodostus mahdollistuu

Maastoleikkaus, 
maisemointitarve

Tavara-asema siirretään 
ja Morkku puretaan

Näkymiä Tammelasta Juhan-
nuskylään ja rautatieaseman 
suuntaan sulkeutuu

Uusi näkymäpääte 
Satakunnankadulle

Uusi sisääntulo-
näkymä pohjoisesta 
saapuessa

Erkkilänsillan aukkoa laajen-
netaan uutta katua varten

Kaupunkiympäristön laatu 
paranee, valaistus lisääntyy. 
Turvallisuuden tunne paranee.

Työpaikkoja 1000
Asukkaita 100-200
Liiketiloja maantasossa 10

Katuistutusten määrä 
lisääntyy

Viisi vanhaa rakennusta 
suojellaan asemakaavalla

Vaikutus autoriippuvuuden 
vähentämiseen

Lidmanin talo huomioi-
tu uudisrakentamisen 
massoittelussa ja arkki-
tehtuurissa

Pysäköintitarve ratkaistaan 
kaava-alueella

Rakentaminen on tehokasta, 
rakentaminen sovittuu kau-
komaisemassa
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4.5 Nimistö

Tampereen kaupungin nimistötoimikunta on 11.12.2012 kokouksessaan 
päättänyt, että kaava-alueen eteläinen aukio nimetään Morkunaukioksi.

4.6 Uudet kaavamääräykset

• C-4  Keskustatoimintojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike-, 
toimisto-,  tuotanto-  ja  palvelutiloja.  Tontin  autopaikkoja  saadaan 
osoittaa  enintään  300  m  päässä  olevasta  pysäköintilaitoksesta. 
Asuntoja saa rakentaa vain sille varatulle rakennusalalle.

• C-5  Keskustatoimintojen korttelialue, jolle saadaan sijoittaa 
kulttuuriympäristöön soveltuvaa liike-, palvelu-, tuotanto- ja harras-
tustoimintaa palvelevaa yksityistä tai julkista tilaa sekä ympäristöön 
soveltuvaa muuta työpaikkatoimintaa.

• C-6  Keskustatoimintojen korttelialue, jolle saadaan sijoittaa 
kulttuuriympäristöön soveltuvaa liike-, palvelu-, tuotanto- ja harras-
tustoimintaa palvelevaa yksityistä tai julkista tilaa sekä ympäristöön 
soveltuvaa muuta työpaikkatoimintaa tai asuntoja.

• P-6  Palvelurakennusten korttelialue, jolle saadaan sijoittaa 
kulttuuriympäristöön soveltuvaa liike-, palvelu-, tuotanto- ja harras-
tustoimintaa palvelevaa yksityistä tai julkista tilaa sekä ympäristöön 
soveltuvaa muuta työpaikkatoimintaa.

• ET-14 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten korttelialue, jolle saa rakentaa kerrosalaltaan enintään 30 
m2:n suuruisen muuntamon. Muuntamo täytyy sovittaa paikkaan ja 
toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkealaatuisesti.

• lpak väh (50%) Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia ton-
tin katutason kerrosalasta tulee vähintään käyttää liike- ja palvelu-
tiloiksi.

• ma/aIII Alueen osa, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintilojen 
rakentaminen kolmeen kerrokseen.

• et-16(30) Korttelialueelta on varattava sähkönjakelun kannalta 
tarkoituksenmukaisesta paikasta tila enintään suluissa osoitetun 
kerrosneliömetrimäärän suuruiselle jakelumuuntamolle, jonka saa 
rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi. Muuntamotilan 
täytyy sijaita integroituna rakennukseen, rakenteisiin tai maanalai-
seen pysäköintitilaan.

• sr-51 Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säily-
misen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Ra-
kennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla 
sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kau-
punkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

• me-14 Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushan-
ketta varten laadittu meluntorjuntasuunnitelma. Asemakaavassa 
vaadittuja melusuojarakenteita on tarvittaessa korotettava. Vaiheit-
tain rakennettaessa ei saa muodostaa melulta suojaamattomia uu-
disrakennuksia tai pihoja.
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• tym-1 Torimainen alueen osa, jonka kautta saa järjestää ajo-
yhteyden pihalle.

• por-2 Alueen osa, jonka kautta tulee osoittaa porrasyhteys.

• yk-2 Ohjeellinen alue. jolle saadaan rakentaa kadun ylittävä 
yhdyskäytävä. Vapaa alikulkukorkeus on ajoradan kohdalla oltava 
vähintään 4,8 m. Katualueelle ei sallita yhdyskäytävän pilareita. Yh-
dyskäytävä on toteutettava kaupunkikuvallisesti korkealaatuisena. 

• ra-8 Rakennusala, jolle saa sijoittaa siirretyn tavara-aseman

5 ASEMAKAAVAN TOTETUTUS

Kaavan tarkoituksen välittyminen toteuttajalle on keskeinen hyvän to-
teutuksen edellytys. Toteuttamista voidaan edistää kunnan ja muiden 
toimijoiden toimenpitein. Toteuttamisen seuranta on kaupungin keino 
selvittää kaavan muutostarpeet sekä muut tarvittavat toimenpiteet ym-
päristön kehittämisessä.

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat  
 suunnitelmat

• asemapiirustus 1:1000

• alueleikkaukset ja aluejulkisivupiirros

• alustavat korttelikaaviot

• viistoilmakuvasovitus

• C-kortteleiden arkkitehtuurivisiokuvat ja muut näkymäkuvat

• rakentamistapaohje

• yleisten alueiden yleissuunnitelma

• kaavan palauteraportti

• viranomaisneuvottelujen muistiot

• tavara-aseman alustava siirtoselvitys

5.2 Toteuttaminen ja ajoitus

5.2.1 Kaavan edellyttämät maanhankinta-, lunastus- ja   
 kiinteistötekniset toimenpiteet

Kaupunki laatii kaavaluonnosvaiheessa maankäyttösopimuksen pää-
maanomistajan kanssa. 

Kastinlinnalle muodostetaan tontti ja se erotetaan rautatiealueesta. 
Eteläisellä aukiolla tavara-asema siirretään uudelle paikalleen ja Lom-
panlinnalle, tavara-asemalle ja rautatieläisten asuinrakennukselle 
muodostetaan niiden rakennusalan mukaiset tontit. Kaavaehdotuksen 
vahvistamisen jälkeen PMK:n tonttiin voidaan yhdistää sen viereinen 
Ratapihan puoleinen maa-ala. 
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5.2.2 Alueelle tulevien liikenteen ja teknisen huollon   
 verkostojen ja laitosten toteuttaminen

Tampereen kaupunki vastaa kaava-alueen toimintojen edellyttämien 
katujen, muiden yhteystarpeiden ja tarvittavan kunnallistekniikan to-
teuttamisesta. 

5.2.3 Kaavan toteutuksen ajoitus ja häiriövaikutusten   
 huomiointi

Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman. 

Vaiheittain toteutuksessa tulee ottaa huomioon mm. liikennemelun tor-
junta ja rakennusaikaisten häiriöiden minimointi viereisten kiinteistöjen 
kannalta.

Asemakaavan yhteydessä laadittujen selvitysten perusteella kaava-
alueen toteuttamisessa on huomioitava:

• liikennemelun torjunta

• tärinän ja runkomelun torjunta

• vaarallisten aineiden kuljetuksen aiheuttamat rajoitukset  
käyttötarkoituksille (erit. asuminen) ja raitisilman sisäänotolle

• pilaantuneiden maiden kuljettaminen alueelta pois

• tavara-aseman siirron edellyttämät purku-, perustus- ja valmiste-
lutyöt

• rakentamisen aikaiset suojaus- ja turvallisuustoimenpiteet ja  
väliaikaisjärjestelyt

• hulevesien johtaminen ja -viemäröinnin mitoitus.

5.2.4 Kaava-alueen toteuttamisen edellyttämät    
 lähiympäristöä koskevat suunnittelu- ja    
 rakentamistoimenpiteet

Kaavan toteuttaminen edellyttää seuraavia suunnittelu- ja rakentamis-
toimia kaava-alueen ulkopuolella:

• Erkkilän sillan muutostarpeiden tai uudelleen rakentamisen  
tarkempi arviointi.
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