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Ratapihankadun Ja Siihen liittyVien 
koRtteleiden aSemakaaVa Välillä 
itSenäiSyydenkatu–ainonkatu, 
kaupunginoSat xV-272, xVi-275-13, xVi-273-5, 
Rautatie- Ja katualuetta, kaaVa  nRo 8330. 
luonnoS

Ratapihankadun pohjoisosan asemakaavan muutoksen luonnosvaih-
toehtojen selostus, joka koskee 30. päivänä lokakuuta 2012 päivät-
tyjä asemakaavakarttoja nro 8330 Ve1 ja Ve2. Asiasta päättäminen 
kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

tiiViStelmä  

kaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Ratapihankadun raken-
taminen ja sen itäpuolella sijaitsevin uudiskorttelien muodostaminen. 
Lisäksi tavoitteena on uudis- ja täydennysrakentamisen kerrosalojen 
ja toimintojen sekä rakennuskannan suojelun määrittäminen kaava-
alueella

kaavaluonnoksen valmistelun vaiheet

Kaavatyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta ja ensimmäiset alusta-
vat luonnokset (kaava nro 7877) olivat nähtävillä jo kesällä 2004.

Osallistuminen on järjestetty liitteenä oleva osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti (LIITE 11). Ratapihankadun pohjoisosan ase-
makaava nro 8330 tuli vireille vuonna 2009. Tarkistettu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma valmisteluaineistoineen oli nähtävillä 5.1.2012–
2.2.2012. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettiin 56 mielipi-
dettä ja saatiin kolme ennakkolausuntoa kaupungin hallintokunnilta ja 
muilta viranomaisilta.

Alueen suunnitelmista on järjestetty 2007 alkaen yleisötilaisuuksia 
sekä neuvoteltu viranomaisten kanssa. Hankkeesta on eri vaiheissa 
esitetty yhteensä 65 mielipidettä ja kuusi lausuntoa. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 19.10.2012. Neuvottelun 
muistio on kaavaselostuksen liitteenä (LIITE 13). 

Aluetta on nyt nähtävillä olevan aineiston mukaisena suunniteltu yh-
teistyössä Liikenneviraston (Henkilöratapihan muutokset), Ramboll 
Oy:n (Ratapihankatu) ja WSP Finland Oy:n (uudiskorttelit, yleiset alu-
eet ja kaava-aineisto) kanssa. 

kaavaluonnosvaihtoehtojen kuvaus ja vaikutusarvio

Kaavaluonnosvaihtoehdoissa muodostetaan entiselle rautatiealueelle 
kaksi uutta keskustatoimintojen (C) uudiskorttelia ja yksi uusi asuin-
kortteli (AK). Lisäksi kaavassa osoitetaan aluevaraukset Ratapihan-
kadulle, Rongankadun kevyen liikenteen alikululle, Ratapihankadun 
ja Vellamonkadun liittymään sijoittuvalle aukiolle sekä lisärakennusoi-
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keutta PMK-kiinteistölle. Henkilöratapihan alue säilyy rautatiealueena 
erillissuunnitelman mukaisesti. Luonnosvaihtoehdoissa määritellään 
kaava-alueen rakennuskannan suojelu ja mahdollistetaan maanalaisen 
yhdyskäytävän rakentaminen PMK-korttelin ja keskustakorttelien maan-
alaisille pysäköintilaitoksille Erkkilänkadun ja Väinölänkadun alitse. 

Molemmissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa esitetään alueelle voimas-
sa olevan kaavoitusohjelman tavoitteiden mukainen kerrosala, yhteen-
sä noin 40 000 kem2. 

Kaavaluonnosvaihtoehtojen VE1 ja VE2 erot liittyvät uudiskorttelien 
massoitteluun ja asumisen määrään. Kaavaluonnosvaihtoehtojen ala-
vaihtoehtojen a ja b erot liittyvät Ratapihankadun linjaukseen, vanhan 
tavara-aseman säilyttämiseen ja eteläisen aukion järjestelyihin.

Kaavaluonnoksien mukaisella maankäytöllä on merkittäviä kaupunki-
kuvaan, kulttuuriperintöön, keskustan elinvoimaan ja yhdyskuntara-
kenteen toimivuuteen, taloudellisuuteen ja ekotehokkuuteen liittyviä 
vaikutuksia.

Kaavaluonnoksen mukainen maankäyttö on maakuntakaavan, kau-
punkirakennesuunnitelman ja liikenneosayleiskaavan mukaista.

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 kehittämi-
nen ja Kaupunkikehitysryhmä

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 272, 441 ja 442 sekä vir-
kistys-, rautatie-, katu- ja torialuetta. xVI kaupunginosaan muodostuu 
kortteli 443 sekä rautatie- ja katualuetta.
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Kuva 1  Kaava-alueen rajaus

1.2 kaaVa alueen SiJainti

 

Alue sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa rautatieaseman 
pohjoispuoleisen ratapihan ympäristössä. Kaava-alue sijoittuu poh-
jois-eteläsuunnassa Ainonkadun ja Itsenäisyydenkadun väliin, ja sen 
kokonaispinta-ala on n. 8,5 ha. 

Kaava-alueen pohjoisreunaa rajaa Siltakadun eteläreuna ja Ainon-
katu. Läntinen raja Kyttälän puolella muodostuu rautatiealueen län-
sireunasta. Alueen eteläosassa asemakaavoitettava alue rajautuu It-
senäisyydenkadun ajotunneliin sekä Tammelankadun ja Murtokadun 
kulmaukseen, ja sijoittuu osittain museoviraston määrittelemälle Tam-
pereen rautatieaseman ja veturitallien  valtakunnallisesti merkittävän 
rakennetun 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. 
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1.4 luettelo SeloStukSen 
liiteaSiakiRJoiSta  

kaavaluonnosta perusteleva havainnollistava 
materiaali

Kaavakartan ja selostuksen lisäksi kaavaluonnosvaihtoehtoja perus-
televa havainnollistava materiaali selostuksen liitteinä:

LIITE 1 Asemapiirrokset VE1 ja VE2  1:1000           30.10.2012
LIITE 2 Alueleikkaukset A-A, B-B, ja C-C 1:1000           30.10.2012
LIITE 3 Kaukonäkymäsovitukset              30.10.2012
LIITE 4 Näkymäkuvat VE1 ja VE2             30.10.2012
LIITE 5 Aluejulkisivut Ratapihankadulle                       30.10.2012
LIITE 6 Alustava rakentamistapaohje VE1 ja VE 2         30.10.2012
LIITE 7 Ratapihankadun ja Vellamonkadun liittymän  
 aukiosuunnitelma VEa ja b   1:500            30.10.2012   
LIITE 8 Ratapihankadun yleissuunnitelma            28.12.2011
LIITE 9 Henkilöratapihan muutos  
 yleissuunnitelma    18.6.2012
LIITE 10 Ratapihankatu yleissuunnitelma,  
 meluselvitys              13.11.2012
LIITE 11 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 (alkup. 28.5.2009)    2.1.2012 
LIITE 12 Raportti aloitus- ja valmisteluvaiheen  
 palautteesta        5/2009–2/2012  
LIITE 13 Viranomaisneuvottelun muistio             19.10.2011                         

Lisäksi maankäyttösuunnitelman päävaihtoehdoista on rakennettu 
pienoismallit 1:1000 (VE1 ja VE2).

tarkemmat tiedot liiteasiakirjoista  

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
28.5.2009. 
Ratapihankadun pohjoisosan asemakaava. Tarkistettu 2.1.2012. 
Tampereen kaupunki

Asemakaavakartat maankäyttövaihtoehdoista ja poistettava asema-
kaava 30.10.2012  
WSP Finland Oy

Asemapiirrokset maankäyttövaihtoehdoista 30.10.2012   
WSP Finland Oy

Alustava rakentamistapaohje Ve1 ja Ve2  30.10.2012. 
WSP Finland.

Henkilöratapihan muutos. Alustava yleissuunnitelma 18.6.2010. 
KSOY, A-Insinöörit ja VR-Rata.

Ratapihankadun ja Vellamonkadun liittymän aukiosuunnitelma 
30.10.2012 
WSP Finland Oy
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Ratapihankadun yleissuunnitelma välillä Itsenäisyydenkatu–Naisten-
lahden eritasoliittymä.  
Tampereen kaupunki 28.12.2011. 
Ramboll Finland Oy

Ratapihankadun yleissuunnitelma. Meluselvitys 13.11.2012.  
Ramboll Finland Oy

Tuulisuuslausunto. Laaditaan ehdotusvaiheessa. 
WSP Finland Oy

VAK suuronnettomuusriskiselvitys. Laaditaan ehdotusvaiheessa. 
gaia Oy   

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, oikeusvaikutteinen.

•	 Tampereen kantakaupungin yleiskaava. Vahvistettu YM 
12.12.2000 ja 14.2.2003

•	 Tampereen keskustan osayleiskaava. Hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 4.1.1995, oikeusvaikutukseton.

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. 

Laadittavaan asemakaavan muutoksen tai yleissuunnitelmaan liittyvät 
muut selvitykset ja suunnitelmat:   

•	 Aihio Arkkitehdit: Tammelantorin pysäköintilaitoksen toiminnallinen 
tarkastelu 15.4.2012. Tilaaja Tampereen kaupunki.

•	 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 2011. Ratapihankatu (Murtokatu). 
Rakennussuunnitelma. 9.8.2011. Luonnos.
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•	 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 17.9.2012. Tampereen keskustan 
rakennettu kulttuuriympäristö. Luonnos.

•	 A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Vanha tavara-asema, Vellamonkatu 2, 
Tampere. Kuntokatselmus. 19.4.2012.

•	 A-Insinöörit Suunnitelu Oy Seuraintalo Morkku ja Rautatieläisten 
asuinrakennus. Kuntokatselmus. 30.1.2012.

•	 Arkkitehdit LSV Oy 2011. Ratapihankatu. Kaavaluonnos, 
suunnitelmavaihtoehdot A ja B. Kuvaukset ja vertailu. 1.11.2011.

•	 Arkkitehtistudio M&Y 2012. Korkean rakentamisen selvitys 
Tampereen keskusta-alueella. Raporttiluonnos 2.10.2012

•	 Arkkitehtitoimisto	Hanna	Lyytinen	Ky	2005.	PMK	‒	
Puuvillatehtaitten myyntikonttori. Rakennushistoriaselvitys 
16.12.2005.

•	 Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Ky 2003. Tampereen 
tavara-asema ja muut VR:n rakennukset Itsenäisyydenkadun 
pohjoispuolella. Rakennushistoriaselvitys 17.12.2003.

•	 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.

•	 Enwin Oy 2011. Ratapihankatu, Tampere. Asemakaavamuutos 
nro 8330. A ja B luonnosvaihtoehtojen ilmanlaatuselvitys 
ennustetilanteessa. 1.8.2011.

•	 geotesti Oy 2009. RPK – Tampereen ratapihan purku-urakka. 
Tavara-seman makasiinirakennukset. Selvitys purettavien 
betonirakenteiden haitta-aineista. 

•	 Keskustan kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma 2002. 
Tampereen kaupunki

•	 Maaperän pilaantuneisuusselvityksen tutkimusraportti 
Ratapihankadun yleissuunnitelmaan liittyen. Ramboll 6.7.2004. 

•	 Museoviraston inventointi valtakunnallisesti merkittävistä 
rakennetuista	kulttuuriympäristöistä.	www.rky.fi

•	 Liikennevirasto 2010. Tampereen henkilöratapihan muutos. 
Yleissuunnitelma 18.6.2010.

•	 Lompanlinna, kuntoarviointiraportti 7.9.2012.

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

•	 Raksystems Anticimex. Kuntoarvioraportti. Lompanlinna. 
Tarkistuspäivämäärä 7.9.2011.

•	 Ramboll 2011. Ratapihankadun asemakaava 8330, Tampere. 
Maaperän haitta-ainetutkimus. Tutkimusraportti 16.8.2011.

•	 Ramboll 2011. Ratapihankadun kaava-alue (8330). Yhteenveto 
rautatien VAK-onnettomuuksien riskitarkastelusta. 21.12.2011.
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•	 Ramboll 2011. Ratapihankatu, Tampere. Yleissuunnitelma. 
Meluselvitys. 10.6.2011.

•	 Ramboll 2011. Tampereen kaupunki, ratapihankadun kaava-
alue (8330). Riskitarkastelu rautatien VAK-onnettomuuksista. 
2.11.2011.

•	 Ramboll 2011. Tampereen kaupunki, ratapihankadun kaava-
alueen (8330) tärinäselvityksen päivitys. 23.8.2011.

•	 Ratapihan pohjoispään ja Tammelan länsiosan 
kaupunkikuvaselvitys. Kaavoitusyksikön julkaisuja 12/2004. 
Tampereen kaupunki.

•	 Ratapihankadun tärinäselvitys, Tampere, Junaliikenteen  
tärinämittaukset, 14.3.2007, Ramboll. 

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

•	 Renor Oy: PMK-Kiinteistön kehittämissuunnitelmat 31.10.2011. 

•	 Seurantalo Morkku ja rautatieläisten asuinrakennus, 
kuntokatselmusraportti 30.1.2012

•	 Tammelan yleissuunnitelma. Tammelan täydennysrakentamisen 
pilottiprojekti ”Ekologiset sormenjäljet Tammelassa”. Tammelan 
tutkimus- kehittämis- ja suunnitteluhanke. x.6.2012.

•	 Tampereen hyönteistutkijain seura ry 2007. Raportti 
Ratapihankadun alueen hyönteisselvityksestä ja Linnainmaan 
Kauppilan esiselvityksestä, 31.10.2007. 

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

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

•	 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 
rakennuskulttuuri 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.
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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. 

Suunnitteluale 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.

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.

Kuva 2  Ilmakuva etelästä. Ratapihan ja Tullin alueella on vireillä useita merkittäviä 
maankäytön kehityshankkeita
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Kuva 3: Ote vuoden 1897 asemakaavasta   

Suunnittelualue on tähän saakka toiminut auto- ja rekkaliikenteen, py-
säköinnin, varastoinnin sekä yritysten ja yhteisöjen toimitilojen aluee-
na rakennuksineen, joista vain kaksi on toiminut pääasiassa asuinkäy-
tössä. Alue on keskeisiltä osin vanhaa rautatiealuetta Hämeenlinnan ja 
Tampereen välisen radan valmistuttua jo vuonna 1876. Alueella oleva 
vanha rakennuskanta on ollut pääosin rautatien ja rautatieläisten käy-
tössä. 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.
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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 sisään-
ajon on suunniteltu tapahtuvan suunnittelualueelle johtavan Väinölän-
kadun jaksolla. Tammelan eteläreunassa, Itsenäisyyskadun varrelle 
sijoittuu ns. Rastin korttelin kaavahanke, joka sisältää 18-kerroksisen 
rakennuksen.

 

Kuva 4  Kaava-alueen ydinkeskustaan toiminnallisesti liittävä ratapihan alittava ke-
vyen liikenteen alikulku avattiin liikenteelle kesällä 2012. Kuvassa väliaikainen luiska 
Vellamonkadun littymäalueelle.

Kuva 5 Näkymä Peltokadulta pohjoisen suuntaan.
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Kuva 6 Näkymä Peltokadulta etelän suuntaan.

Kuva 7 Valokuva suunnittelualueen länsiosasta. Ratapihan itäosasta on purettu rau-
tatietoimintoihin liittyneet varastorakennukset.

Kuva 8 Valokuva Erkkilän sillalta etelään.  
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Kuva 8 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 ( asolla +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.

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 vaihtelee 
Erkkilänkadun eteläpuolisella alueella tasolla noin +96,0…+96,5. Erk-
kilänkadun pohjoispuolella PMK talon 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.
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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 pääosin 
hule- ja sekaviemäriverkostoihin. Ne purkavat vetensä Näsi- tai Pyhä-
järveen. Nykytilanteessa kaava-alueen hulevedet purkautuvat pääosin 
suoraan ratapihalle, josta ne imeytyvät maahan. Osa kulkeutuu viemä-
riverkkoa 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. 
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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 
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 Erkkilänsil-
lan kautta keskustan suuntaan, etelään Itsenäisyydenkadulle ja Nais-
tenlahdenkadun kautta pohjoisiin kaupunginosin Kekkosentien (Vt 12) 
ylitse. Peltokatuun liittyvät Tammelan kaupunginosan keskeiset länsi-
itä -suuntaiset kadut: Vellamonkatu, Ilmarinkatu, Väinölänkatu, Kylli-
kinkatu, Kullervonkatu, Tapionkatu ja Ainonkatu. Tammelan nykyinen 
katuverkko perustuu alueen ensimmäiseen ruutuasemakaavaluonnok-
seen, joka laadittiin jo vuonna 1882  Hämeenlinnan ja Tampereen väli-
sen rautatien valmistuttua vuonna 1876.
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Kuva 9  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 maastokui-
lussa sijaitsevien ratahaarojen väliin jää Tampellan 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 rakennukset hallitsevat Tamme-
lan 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 rakennettua kulttuuriympäris-
töä koskevassa Tampereen keskusta 2012 -julkaisussa kaava-alue on 
luokiteltu muutoksensietokyvyn kannalta muutoksia kaipaavaksi alu-
eeksi 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 10 Näkymäakselit ja päätteet, kaupunkirakenteen muuttuva koordinaatisto ja 
Tammelan kortteleita yhdistävä jalankulkuraitisto.

2.1.3.3 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Voimassa olevissa asemakaavoissa kaavamuutosalueen rakennuksia 
ei ole merkitty suojeltaviksi.

Tampereen keskustan osayleiskaavassa kartassa 5 on osoitettu mer-
kittävät rakennetut kohteet ja alueet. Kaavamuutosalueella tai sen lä-
hiympäristössä Kastinlinna, PMK kiinteistö ja Lidmanin talo on merkit-
ty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittäviksi kohteiksi, jotka on tarkoitettu suojeltaviksi asemakaavalla 
tai rakennussuojelulain nojalla.  

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.
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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 valtakunalli-
sesti merkittävät kulttuuriympäristöt on esitetty kuvassa 18. 

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.

Alueen pohjoisena päätteenä kohoava funktionalistinen PMK eli Suo-
men Puuvillatehtaiden Myyntikonttori rakennettiin vuonna 1938, ja sen 
suunnitteli arkkitehti J. Eklund.
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Kuva 11  Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaat rakennetun ympä-
ristön kohteet

Tammelaan laadittiin ensimmäinen ruutuasemakaavaluonnos jo vuon-
na 1882 rautatien valmistumisen jälkeen ja alueelle rakentui työväestön 
kaupunginosa puurakennuksin. Alkuperäinen rakennuskanta vauri-
oitui pahoin sotien aikana. Tammelan rakennuskanta alkoi uudistua 
1950-luvulta lähtien, ja muutos painottui 1970-luvulle. Nykyään kau-
punkikuvaa hallitsevat tuon ajan 7–8-kerroksiset betonielementti-
kerrostalot ja pihojen laajahkot pysäköintikentät. Erityispiirteenä ovat 
asemakaavoissa määritellyt rakennusten välitse johdetut vehreät kä-
velyraitit kortteleiden keskellä.
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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),  
eteläinen tali 1896 (laajennukset 1901 ja 1934)
Omistaja: 
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 / Ratahallintokeskus
Suunnittelu: Bruno granholm 1905, K. Andersson 1922 M Illv

4. Seurantalo morkku / Rautatieympäristö
Osoite: Vellamonkatu 2b
Rakennusvuosi: 1907
Omistaja: Suomen valtio / Ratahallintokeskus
Suunnittelu: Bruno granholm, 1905

5. asuinrakennus 4/21 / Rautatieympäristö
Osoite: Vellamonkatu 2
Rakennusvuosi: 1902
Omistaja: Suomen valtio / Ratahallintokeskus
Suunnittelu: tyyppipiirustuksen ‘asuinrakennus Riihimäelle  
(Kasern vid Riihimäki station)‘ mukaan

6. lompanlinna / Rautatieympäristö
Osoite: Peltokatu 33 (Ilmarinkatu 2a)
Rakennusvuosi: 1923
Omistaja: Suomen valtio / Ratahallintokeskus
Suunnittelu: Thure Hellström 1922, Bruno granholm 1923

7. Johanneksen koulu
Osoite: Erkkilänkatu 10
Rakennusvuosi: 1898
Omistaja: Tampereen kaupunki
Suunnittelu: georg Schreck

8. lidmanin talo
Osoite: Väinölänkatu 1
Rakennusvuosi: 1908
Omistaja:
Suunnittelu: V. Heikkilä
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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: Suomen valtio / Ratahallintokeskus 
Suunnittelu: Thure Hellström 1922, Bruno granholm 1923

13. Siltakadun ja pajakadun 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.

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 rakennushisto-
riallisesti 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 
Tuomiokirkonkadun väliset korttelit.
Useita kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia 
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1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, Vivi Lönnin alun perin suunnittelma, 
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, 
jonka varrella sijaitsee useita arvokkaita rakennuksia eri vuosikymme-
niltä.

20. Vanha pääposti
Nykyään hotelliksi muutettu vanha pääpostin rakennuskokonaisuus, 
rakennusvuosi 1927, Kyttälän kaupunginosa.

Kuva 13.Vanha tavara-asema

Kuva 12: Rautatieperintöä: seurantalo Morkku ja puinen asuinrakennus
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Kuva 14 Rautatieläisten asuinrakennus Lompanlinna, punatiiltä.

Kuva 15 PMK-kiinteistön kaarevalinjaista länsijulkisivua, punatiiltä.

Kuva 16 Lidmanin talo viime vuosisadan vaihteesta.
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Kuva 17. Peltokadun varrella kohtaavat matala mittakaava ja suuripiirteinen rationa-
lismi. 
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Kuva 18 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt  
(Lähde: museovirasto 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 tarkistetaan 
toteutussuunnittelun yhteydessä, erityisen tarkasti hulevesien viemä-
röinnin osalta. Kaava-alueella sijaitsee Tampereen Veden runkoputkia, 
joiden toimivuus pitää ottaa huomioon alueetta 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).

Taulukko 19. Tammelan ikärakenne vuonna 2011 (lähde: Tampereen kaupunki). 

 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 %

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.

2.1.5 työpaikat ja julkiset palvelut

Tammelassa on työpaikkoja noin 1 800. Työpaikkojen jakaumaa on 
kuvattu taulukossa 20. Eniten työllistää terveys- ja sosiaalipalvelut – 
Tammelassa onkin esimerkiksi ikäihmisille suunnattuja palveluita sekä 
terveyskeskus.
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Taulukko 20. Tammelassa työssäkäyvät toimialan mukaan vuoden 2009 tietojen mukaan (lähde: Tampereen kaupunki).

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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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-
tossa Tammelantorin itäosassa, Koskipuistossa ja Sorsapuistossa, jot-
ka sijaitsevat noin 500 metrin etäisyydellä kaava-alueesta.

Kuva 21. Tammelan ja sen lähialueiden julkiset palvelut sekä kaava-alueen lähimmät 
kaupallisten toimintojen keskittymät suhteessa kevyen liikenteen yhteyksiin.
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Kuva 22 Virkistysalueet
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Kuva 23 Kartta keskustan kaupallisista palveluista 2012 (Lähde: Tuomas Santasalo Oy)

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.

Hämeenkatu

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

kuva 24

2.1.7 liikenne ja pysäköinti

Kaava-alueen nykyinen liikenneverkko ja sen lähiympäristön pääkadut 
ja kevyen liikenteen yhteydet on kuvattu ohessa kuvassa 24. 

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 
alueella. PMK:n kiinteistön pysäköinti tapahtuu rakennuksen radan-
puoleisella hiekkakentällä, joka on Liikenneviraston omistuksessa. 
Tammelan kaupunginosassa asuinkerrostalojen pysäköinti on osoitet-
tu pääasiassa maantasoon, osittain myös autotalleihin tai pihakannen 
alaisiin autohalleihin. Tammelassa on paljon kadunvarsipysäköintiä

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

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

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.

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 mahdollises-
ti poistettavat maa-ainekset tulee sijoittaa soveltuvaan vastaaanotto-
paikkaan.

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 
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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). 

melu  
Alueelle on tehty meluselvitys 19.10.2012. Selvityksen on laatinut 
Ramboll Oy. Selvityksessä on tutkittu Raide- ja tieliikenteen aiheitta-
mat meluhaitat. Tieliikenne perustuu Talli 2005 malliin ja vuoden 2030 
liikenne-ennusteeseen. Raideliikenne perustuu vuoden 2030 ennus-
teeseen 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. 
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ilmanlaatu  

Alueelle on tehty ilmanlaadunselvitys 1.8.2011. Selvityksen on laatinut 
Enwin Oy. Ilmanlaatu mallinnettiin vuoden 2030 ilmanlaatu LSV- Ark-
kitehtien maankäyttösuunnitelmaluonnosten mukaisesti. Terveyspe-
rusteiset ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot eivät ylity katutasossa eivätkä 
myöskään ylemmissä kerroksissa vuoden 2030 liikenteen päästöillä. 

2.1.9 maanomistus

Suunnittelualueen maan omistavat VVO-Yhtymä Oy, VR Yhtiöt, Suo-
men valtio/Liikennevirasto ja Renor Oy. Tampereen kaupunki ei omista 
maata kaava-alueella katualueita lukuun ottamatta.

Kuva 26. Kartta maanomistuksesta

Suomen valtio / 
Liikennevirasto

Tampereen kaupunki

VR-Yhtymä Oy

Renor Oy

VVO-Yhtymä Oyj
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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).

Kuva 27 Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta.
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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 jää kaa-
varajauksen ulkopuolelle. 

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.

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–
2013 mukaan tarkoitus käynnistää vuoden 2001 aikana. Kaupungin-
hallituksen suunnittelujaosto on käsitellyt 14.5.2012 Keskustan stra-
tegisen osayleiskaavan työohjelman. Aloituspäätöstä tavoitteiden 
määrittelyineen ei ole vielä tehty. 
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Kuva 28 Keskustan osayleiskaava, kaava-alueen sijainti keltaisella viivalla.
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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. 

Kuva 29 Keskustan liikennneosayleiskaava, 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 vireillä asemakaavamuutos nro 8156, 
josta Naistenlahden eritasoliittymää varten on erotettu erillinen ase-
makaavamuutos nro 8306, jossa on osoitettu Ratapihankatua varten 
linjaus Ainonkadusta pohjoiseen päin. Molemmat kaavaehdotukset on 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.10.2011.

Kuva 29. 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. Nämä on lueteltu kaavan lähdeaineistossa 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 käyn-
nissä asemakaava-aineiston rinnalla. Suunnitelma valmistuu vuoden 
2012 loppuun mennessä ja sen valmistaa WSP Finland Oy.

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

Tammelantorin pysäköintilaitoksen suunnittelu on vireillä. Suunnittelua 
tilaa Tampereen kaupunki. Kaavaluonnoksen maankäyttövaihtoehto-
jen pysäköintiratkaisuja sovitetaan Tammelantorin pysäköintilaitoksen 
tarjontaan.

Keskusta-alueen korkean rakentamisen selvitys on ollut valmisteilla 
samanaikaisesti kaava-aineiston valmistelun kanssa. Yhdyskuntalau-
takunta käsittelee 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 maaperästä rakennettavuuden 
ja rata- ja tieliikenteen aiheuttaman tärinävaikutuksen arvioimiseksi.

Ehdotusvaihetta varten valmistuvat vielä mm. tuulisuuslausunto ja sel-
vitys suuronnettomuusriskeistä.

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.
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN 
VAIHEET  
3.1 aSemakaaVan Suunnittelun taRVe Ja 
käynniStäminen  

Ratapihankadun pohjoisosan maankäytön suunnittelu sisältyy  kau-
punginhallituksen hyväksymään vuosien 2012–14 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.

Hankkeen diaarinumero on TRE 4883/10.02.01/2009.

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.

Lisäksi osallisia ovat 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.
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3.2.2 Vireilletulo (mRl 6§ 2mom)

Asemakaava nro 8330 tuli vireille 28.5.2009.

3.2.3 osallistumisen ja vuorovaikutuksen kuvaus

Aloitus- ja luonnosvaiheen suunnittelu on viety läpi vuorovaikutteisesti 
kaupungin edustajien, maanomistajien sekä alueen toimijoiden ja mui-
den osallisten kanssa. 

OAS nähtävillä 28.5.–10.7.2009 ja tarkistettu versio 5.1.–2.2.2012. 

Aloitusvaiheen yleisötilaisuus 3.6.2009 ja valmisteluvaiheen yleisötilai-
suus 11.1.2012.

Saadusta palautteesta on laadittu yhteenvetoraportti (LIITE 12),

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

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 
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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 / Yleiskaavoitus:
Yleiskaavasuunnittelija Antonia Sucksdorff-Selkämaa 
Yleiskaavasuunnittelija Dani Kulonpää 

Rakennusvalvonta:
Minna Järvinen 

Kaupunkikehitysryhmä / Tammela-projekti:
Tiina Leppänen 

Ympäristönsuojelu:
Marjatta Salovaara 

Pelastuslaitos:
Pekka Mutikainen 

Tampereen sähkölaitos / Kaukolämpö:
Hannu Vuorinen 

Ramboll:
Jouni Lehtomaa 
Juho Suolahti 
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3.2.4 Viranomaisyhteistyö

Asemakaavasta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 
19.10.2011. (muistio LIITE 13)

Luonnossuunnitelmia on esitelty kaupunkikuvatoimikunnalle 
21.8.2012.

Maakuntamuseon kanssa on järjestetty erillisneuvottelu 18.10.2012.

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 huomioidaan suunnittelussa. 
Ratapihankadun kasvavan liikenteen aiheuttamia häiriöitä ja ratapihan 
vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä riskejä pyritään minimoi-
maan.

Mitoituksen tavoitteet on asetettu kaavoitusohjelmassa 30 000 kem2 

toimitilaa ja 10 000 kem2 asumista.

3.3.1 lähtökohta aineiston antamat tavoitteet  

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Alueen yleispiirteinen kaavoitus osoittaa ja rautatien pääradaksi ja 
muun alueen keskusta- ja taajamatoimintojen (C, A) alueeksi sekä 
keskustatoimintojen kehittämisalueeksi. Liikenneosayleiskaavassa 
esitetään Ratapihankadun kohdalla keskustan kehäväylän täydentävä 
jakso. keskustan liikennejärjestelmäsuunnittelussa painotetaan kevy-
en 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 ympäris-
tölleen onnettomuusriskejä. Tavoitteena on, että rataliikenteen suju-
vuus varmistetaan ja ettei asumista sijoiteta siten, että asunnot avau-
tuisivat suoraan ratapihan suuntaan. 
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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 
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, tavoit-
teiden tarkentuminen

Osallisten tavoitteet

Osallisten tavoitteita on kuvattu aloitusvaiheen palautteen yhteenve-
toraportissa (LIITE 12). Keskeisiä esille nousseita tavoitteita ovat lii-
kenteen aiheuttaman häiriön minimoiminen, toimitilojen soveltuvuus 
ratapihan reunalla (viranomaispalaute), vanhojen rakennusten suojelu, 
tavara-aseman säilyttävän vaihtoehdon tutkiminen ja maanomistajien 
tasapuolinen 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.
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Kuva 30  Maankäyttösuunnitelma Ve 1a. 3D-malli.

3.4 aSemakaaVaRatkaiSun Vaihtoehdot  

Asemakaavaluonnos on laadittu kahdesta erilaisesta korttelimallista, 
sekä niiden kahdesta erilaisesta katulinjauksesta. 

3.4.1 Vaihtoehto Ve1

Ve1a: Suora katulinja, pistemäiset rakennusmassat

Vaihtoehto sisältää 23200 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.

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-, 13500 
kem2 asuntorakentamista ja 600 kem2 yleistä tilaa.
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Kuvat 31 ja 32 Näkymät keskuskortteleista Ve 1.Ylhäällä Ratapihan kadun varsi, alla Peltokadun varren asuinraken-
nuksia.
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Kuva 33 ja 34. Alueleikkaus sekä käyttötarkoitukset ja kerrosalat kortteleittain, Ve 1.                                                                                                                              



51

Kuva 35 Pääkortteleiden kerroskaaviot; pysäköintitaso ja peruskerros, Ve 1.
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3.4.2 Vaihtoehto Ve2

Ve2a: Suora katulinja ja nauhamaiset rakennusmassat

Vaihtoehto sisältää 33200 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 
rakennusmassat

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 36 Maankäyttösuunnitelma Ve 2a. 3D-malli.
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Kuvat 37 ja 38 Näkymät keskuskortteleista Ve 2. Ylhäällä Ratapihan kadun varsi, alla Peltokadun varren rakennuksia
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Kuva 39 ja 40. Alueleikkaus sekä käyttötarkoitukset ja kerrosalat kortteleittain, Ve 2. 
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Kuva 41. Pääkortteleiden kerroskaaviot; pysäköintitaso ja peruskerros, Ve 2. Väinölän- ja 
Kullervonkadun välisessä korttelissa voi yläkerroksissa sijaita myös asuntoja Peltokadun 
puolella .                                                                                                                       
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3.4.3  Ratapihankadun ja Vellamonkadun liittymän aukio

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

Kuvat 42 ja 43. Maankäyttö Ve1 ja 2 a:n mukaisen aukion pohjoisosa; yleissuunnitel-
ma ja 3D-mallinnus.
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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

Kuvat 44 ja 45. Maankäyttö Ve1 ja 2 b:n mukainen aukio; yleissuunnitelma ja 3D-
mallinnus.
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3.5 kaaVan Rakenne

Keskustatoimintojen korttelit C-y  sijoittuu Erkkilänkadun ja Väinölän-
kadun väliin. Kortteliin voidaan sijoittaa toimisto-, liike- ja asuintoiminto-
ja. Toimistorakennukset sijoitetaan Ratapihankadun varteen. Liiketilat 
sijoitetaan Peltokadun varren asuintalojen ensimmäiseen kerrokseen. 

C-y kortteleiden pysäköintitilat sijoitettaan kahteen maanalaiseen ker-
rokseen, osa pysäköinnistä voidaan sijoittaa lähialueen pysäköintilai-
tokseen. Liikenneyhteydet tapahtuvat Peltokadun kautta

Liike- ja toimistorakennusten kortteli K-15 sijoittuu nykyisen PMK:n ra-
kennuksen kortteliin. Kortteliin osoittetaan lisärakennusoikeutta toimis-
to- ja asuinrakennukselle. Pysäköintitilat sijoitettaan kahteen maan-
alaiseen kerrokseen, osa pysäköinnistä voidaan sijoittaa lähialueen 
pysäköintilaitokseen.

Vellamonkadun aukion suojeltavat rakennukset merkitään sr-2 merkin-
nällä säilytettäväksi. Aukiolle sijoitetaan lisärakennusoikeutta yleiseen 
käyttöön tarkoitettua rakennusta varten.

3.5.1 mitoitus

Ve1 
Asemakaavan rakennusoikeus on yhteensä 39300 kem2 koostuen 
seuraavista:
•	 Toimistot   23200 kem2

•	 Liiketilat  1600 kem2

•	 Asuinnot  13500 kem2

•	 Yleinen käyttö  1000 kem2

Ve2
Asemakaavan rakennusoikeus on yhteensä 39300 kem2 koostuen 
seuraavista:
•	 Toimistot  33200 kem2

•	 Liiketilat  1600 kem2

•	 Asuinnot  3500 kem2

•	 Yleinen käyttö  1000 kem2

autopaikka mitoitus:
1 ap / 50 kem2 liiketilat
1 ap / 50 kem2 toimistot
PMK:n nykyinen rakennus 1 ap / 100kem2

1 ap / 125 kem2 asunnot

Autopaikkatarve Ve1 yhteensä 624 ap ja Ve2 yhteensä 744 ap.

autopaikkatarve Ve1 
Kortteli 272 (PMK)  252 ap (suunnitelmissa 140 ap)
Kortteli 441  8 ap
Kortteli 442  316 ap (suunnitelmissa 210 ap)
Kortteli 443  236 ap (suunnitelmissa 100 ap)
Aukion rakennukset 44 ap

Tammelan pysäköintilaitokseen osoitetaan 398 ap
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autopaikkatarve Ve2 
Kortteli 272 (PMK) 252 ap (suunnitelmissa 140 ap)
Kortteli 441 8 ap
Kortteli 442 436 ap (suunnitelmissa 185 ap)
Kortteli 443 236 ap (suunnitelmissa 90 ap)
Aukion rakennukset 44 ap

Tammelan pysäköintilaitokseen osoitetaan 563 ap

3.5.2 palvelut ja työpaikat

Kaava-alue tarjoaa toteutuessaan toimisto- ja liiketiloja sekä näihin liit-
tyen uusia työpaikkoja 800 -1100. Julkisten palvelujen osalta kaava-
alueen asukkaat ja toimijat tukeutuvat Tampereen kaupungin julkisiin 
palveluihin ja ympäröiviin elinkeinoalueisiin.

Kuva 46 Kaavaluonnosvaihtoejon sisältämät liiketilat maantasokerroksessa. Ve 1 (vasemmalla) ja Ve2.

3.5.3 liikenne

Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelmassa (valmistuu 2012) 
keskustaan tavoitellaan viihtyisää kävelypainotteista katuverkkoa. Ajo-
neuvoliikenteelle osoitetaan toimiva keskustakehä ja maanalaisia py-
säköintiratkaisuja. Ratapihankadun jatke on edellytys keskustakehän 
toteutumiselle tavoitellusti, samoin sujuva ajoyhteys Viinikanliittymästä 
Naistenlahteen on edellytys tunnelin ja sen Naistenlahden eritasoliitty-
män liikenteelliselle toimivuudelle.
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Ratapihankadulle on ennustettu vuodelle 2030 yli 10 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Muun katuverkon liikenteellisestä toimivuudesta riip-
puen kadulle on ennustettu iltahuipputunnin aikana jopa 2000 ajoneu-
voa kysytyimmälle kohdalle (kaava-alueen eteläpuolella). Toteutuviin 
liikennemääriin vaikuttaa miten hyvin keskustaverkolle saadaan liiken-
teellinen tasapaino ja ns pullonkaulat hoidettua kokonaisuuden kannal-
ta optimaalisesti. Ratapihankatu poikkeaa joka tapauksessa merkittä-
västi Tammelan nykyisen katuverkon liikennemääristä. 

Kuva 47. Keskustan liikenneverkkosuunnitelma, luonnos syyskuu 2012.

Viinikan- ja Naistenlahdenliittymä ovat sisääntulokohdat keskustaan, 
mikä myös antaa Ratapihankadulle erityisen liikenteellisen aseman. 
Myös tunnelin turvallisuusvaatimukset asettavat kadulle ja sen liitty-
miin sujuvuuden näkökulmasta erityisvaatimuksia. Liikenteellisesti 
merkittävän aseman vuoksi Ratapihankadulle ei sallita tonttiliittymiä. 
Katuliittymien osalta pääsuunnan liikenteellinen toimivuus on varmis-
tettava muun muassa kääntyvien liikennevirtojen ja suojateiden osalta.

Oheisessa kuvassa on esitetty vuoden 2030 tavoiteverkko ja sen liiken-
teellinen kysyntä vuorokaudessa. Kuvassa on korostettu kaava-alueen 
katuverkko ja lähiympäristön tärkeimmät ajoneuvoliikenteen yhteydet.

Liikenne-ennuste on saatu Tampereen teknillisen yliopiston ylläpitämäs-
tä TALLI-mallista, johon on kuvattu rakennemallisuunnitelmassa en-
nustettu maankäytön kasvu. Liikennetuotosta on tarkennettu yksittäis-
ten hankkeiden osalta. Näitä ovat Tammelan täydennysrakentaminen, 
Ratinan kauppakeskus, Kansi ja Areena Ranta-Tampellan asuinalue. 

Simulointiverkko kattaa koko keskustan alueen: järveltä järvelle ja Her-
vannan valtaväylältä Santalahden länsipuolelle. Verkossa on vuoden 
2030 tavoitetilanne eli rantatunneli ja sen kaikki kolme eritasoliittymää, 
Hämeenkatu joukkoliikennekatuna, maanalainen pysäköintiverkosto, 
Viinikanliittymän parannustoimenpiteet, Moderni kaupunkiraitiotie.
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kuva 48. Ajoneuvoliikenteen verkko ja liikenne-ennuste

Simulointiverkkoa on käytetty liikenteellisissä toimivuustarkasteluis-
sa, joten liikennemääräarviot ovat ennemmin yläkanttiin kuin liian vä-
häiset. Kuvassa esitetyt keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät on 
saatu kertomalla kadun iltahuipputunnin poikkileikkauksen liikenne-
määrä kymmenellä. Suurin osa Ratapihankadun liikenne-ennusteesta 
on kaupunginosan läpiajavaa liikennettä.

Pysäköinnin tarve on laskettu kaupungilta saadun pysäköintinormin 
mukaan. Asumisen pysäköintinormi on yksi autopaikka / 125 kem2, toi-
miston ja liiketilan pysäköintinormi on yksi autopaikka / 50 kem2, poik-
keuksen PMK:n nykyinen kiinteistö yksi autopaikka / 100 kem2. 

Tonteille on suunniteltu kellariin ja pihakansien alle kahteen kerrok-
seen pysäköintiä yhteensä 450 / 415 (Ve1 / Ve2) autopaikkaa. Loput 
tulevan maankäytön tarvitsemat paikat on sijoitettu Tammelan torin alle 
suunniteltuun pysäköintilaitokseen. Tonttien pysäköintilaitosten välille 
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on suunniteltu ajoyhteys kadun alle. Kellariin ajetaan Peltokadun puo-
lelta, rakennusten yhteyteen sijoittuvien ajoluiskien kautta.

kuva 49.

Kaava-alueelle on jatkettu Tammelalle ominaispiirteen tuovat korttelien 
läpi menevät kävely-yhteydet. Kaduille on suunniteltu elävän kaupun-
kisuunnitteluperiaatteen mukaisesti jalkakäytävät. Ratapihankadulle 
on suunniteltu jalkakäytävä kadun itäreunaan Erkkilänkadulle, josta 
on portaat tontin pohjoisreunaa mukaillen sillalle. Ratapihankadulle 
suunniteltua jalkakäytävää voi myös hyödyntää, kun kadun reunaan  
esitettyjä kiinteistöjä huolletaan ulkokautta. Peltokadulle on Ratapihan-
katua paremmat mahdollisuudet toteuttaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
viihtyisä liikkumisympäristö. Siksi suunnitelmassa on esitetty pääkulku 
rakennuksiin ja tonteille Peltokadun kautta. 
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Kuva 50 Kävely- ja pyöräily-yhteydet tavoitetilanteessa

Kaava-alueen katuverkolle ei ole suunniteltu joukkoliikenteen paikal-
lisliikenteen reittejä. Kaukoliikenteen osalta on pohdittu mahdollisuutta 
palvella rautatieasemalle saapuvia matkustajia aseman itäpuolelta, jos 
Rautatienkadun pysäkkien kysyntä ylittää välityskyvyn. Ratapihanka-
dulle jäävä tila ei kuitenkaan mahdollista pysäkkien rakentamista ase-
man läheisyyteen. Alueen kadut ja liittymät on suunniteltu siten, että 
linja-autoliikenne mahtuu siellä kulkemaan. Peltokadun ja Erkkilän-
kadun liittymässä telibussin ajorata kaartaa vastaantulevan kaistalle 
kääntyessä Erkkilänkadulta Peltokadulle. Liittymäratkaisu mahdollis-
taa sen.
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3.6 aluStaVien VaihtoehtoJen kuVauS Ja 
kaRSinta

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

Ve 1a-2g. yleistä: 

•	 30 000–50 000 kem2

•	 viheryhteys PMK:n talon editse
•	 kevytliikenne kortteleiden ympäri
•	 Peltokadun eteläpää muutettu kevyelle liikenteelle
•	 2–3 kerrosta korkea jalusta luo pienimittakaavaisen katumiljöön 

Peltokadulle
•	 Rakennukset punatiilisiä, teräs ja lasi kevennyksin. 

Kuva 51. Nykyiset paikallisliikenteen bussilinjat sekä pysäkit ja asema
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Ve 1a:

•	 Tavara-aseman purkava katulinjaus
•	 ”veistokselliset pistetalot jalustalla”
•	 näkymät kortteleiden läpi
•	 rakennusten korkeus PMK:n mukaan

Kuva 51. Nykyiset paikallisliikenteen bussilinjat sekä pysäkit ja asema

Kuva 52 Ve1a

Ve 2a:

•	 Tavara-aseman säilyttävä katulinjaus, kuten kaikki loput 2b-2g 
•	 muuten kuten Ve 1a

Kuva 53 Ve2a
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Ve 2b: 

•	 ”vetoketjumalli”
•	 pistemäisiä taloja jalustan päällä
•	 näkymät kortteleiden läpi
•	 rakennusten korkeus PMK:n mukaan

 
Ve 2c: 

•	 ”vetoketjumalli, korkeat massat”
•	 pistemäisiä taloja jalustan päällä
•	 näkymät kortteleiden läpi
•	 rakennusten korkeus nousee pohjoiseen mentäessä
•	 matala jalusta, viheryhteys kortteleiden läpi Peltokadun korkeu-

dessa

Kuva 54 Ve2b

Kuva 55 Ve2c
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Ve 2d: 

•	 ”lamellit”
•	 kadunsuuntaiset lamellit, katkaitu raittien mukaan
•	 suojaisat pihat
•	 aukio PMK:n edessä liittää sen uusiin kortteleihin

 

Ve 2e: 

•	 ”kampamalli”
•	 lamellit poikittain
•	 näkymät kortteleiden läpi

 

Kuva 56 Ve2d

Kuva 57 Ve2e
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VE 2g: 

•	 ”veistoksellinen monoliitti”
•	 PMK:n massiivisuus lähtökohtana
•	 PMK:n kaari huomioitu - vuoropuhelu
•	 näkymäaukkoja massan läpi
•	 Korkeus pienenee etelää kohti

Ve 2f: 
•	 ”hybridi”
•	 käärme yhdistää lamellit ja kampamallin
•	 suojaisat pihat
•	 näkymäaukkoja massan läpi

 

Kuva 58 Ve2f

Kuva 59 Ve2g
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Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin Ve1a ja Ve1c. Vaihtoehdot ovat riit-
tävän erilaiset, jolloin niiden vaikutuksia on helpompi vertailla. Jatko-
suunnittelussa Ve1c versio muutettiin toimistokortteliversioksi, joista 
tehtiin kaksi erilaista versiota.

Näistä kahdesta toimistokortteliversiosta valittiin nauhamainen versio. 
Lopulliset jatkosuunnittelun vaihtoehdot nimettiin Ve1 ja Ve2.

Kuva 60 pistetalomainen versio

Kuva 61 nauhamainen versio
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3.7 ValittuJen VaihtoehtoJen VaikutuSten  
       aRViointi Ja VeRtailu  

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen velvoitteet ”Kaavan tu-
lee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa 
on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ym-
päristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset vaikutuk-
set.”  (MRL 9 §)

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan kaavaa laadittaessa 
on vaikutuksia selvitettävä siinä laajuudessa, että voidaan arvioida suun-
nitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 
 

1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonva-
roihin

4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen 
sekä liikenteeseen

5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön.

3.7.1 kaavaluonnosten yhteinen tarkastelu

Seuraavassa tarkastellaan kaavaluonnosten toteuttamisen vaikutuk-
sia yleiskaavallisen tarkastelun (luku 3.7.2) ulkopuolelle jääviltä arvi-
oinnin osa-alueilta.

Vaikutukset lähialueen yhdyskuntarakenteeseen 

Asemakaavaluonnoksen mukainen hanke täydentää ja eheyttää to-
teutuessaan Tammelan kaupunginosan ja Ratapihan pohjoisosan reu-
na-alueen kaupunkirakenteen. 

Esitetyissä keskustatoimintojen kortteleissa on huomattavasti suu-
rempi tonttitehokkuus lähialueen olemassa olevaan rakennuskantaan 
verrattuna. PMK:n kiinteistö on kuitenkin runkosyvyydeltään ja ulko-
mitoiltaan kookas ja käyttötarkoitukseltaan ympäristöstään poikkeava 
rakennusmassa, jonka jatkeeksi uudiskorttelit asettuvat. Kaavaluon-
noksen molemmat vaihtoehdot tuottavat rakeisuusvaihtelun, mikä on 
Peltokadun ympäristössä nykytilanteessakin tyypillistä matalien 2–3 
-kerroksisten vanhempien rakennusten vuorotellessa korkeiden 7-ker-
roksisten rakennusten kanssa.

Tammelan kortteleiden läpi voimassa olevissa asemakaavoissa osoite-
tut kävelykujat jatkuvat uuden korttelirakenteen läpi Ratapihankadulle 
saakka muodostaen ja täydentäen alueen sisäistä kevyen liikenteen rei-
tistöä. Väinölänkatu johdetaan puistokatuna läpi Ratapihankadulle asti. 

Ratapihankadun, Vellamonkadun ja Rongankadun alikulkukäytävän 
liittymäalueelle muodostuu uusi kaupunkimainen aukio sisääntuloksi 
Tammelan kaupunginosaan etelän ja lännen suunnasta.
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Rakeisuuskaavioista käy esille, että kaavaluonnosten uudiskortteleis-
sa kaupunkirakenteen koordinaatistot kohtaavat siten, että länsisivu on 
ydinkeskustan koordinaatistossa ja itäsivu on Tammelan–Tullin alueen 
koordinaatistossa. Ve1 tuottaa alueelle lamelleja, pistetaloja ja um-
pikorttelin, Ve2 puolestaan veturitallien tapaan vahvan, ympäristöstä 
poikkeavan suorakulmaisesti polveilevan korttelirakenteen. 

Kuvat 62 ja 63. Rakeisuuskaaviot Ve1 ja Ve2. Kaavan mukaisen maankäytön mitta-
kaava suhteessa lähiympäristön mittakaavaan

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan

kaukomaisema ja kaupunkisiluetti

Kaavaluonnosten mukainen maankäyttö on rakennusvolyymiltaan 
suuri ja se sijaitsee avoimen ratapihan reunalla. Asemakaavalla on si-
ten toteutuessaan huomattavat vaikutukset kaupunkikuvaan ja -maise-
maan niin lähiympäristössään kuin kaukomaisemassa osana Tampe-
reen kantakaupunkia. 

Merkittäväksi muodostuu kaava-alueen tehokkuuden, korkeuden ja ra-
kentamisen tiiviyden aikaansaama kokonaisvaikutelma. Hanke tulee 
kuitenkin jäämään kaukomaiseman kaupunkisiluetissa Kansi ja Aree-
na –hankkeelle sekä sen viereiselle hotellihankkeelle alisteiseksi mo-
lempien luonnosvaihtoehtojen osalta.

Etelästä käsin Valtatie 3:a kaupunkiin saavuttaessa kaava-alueen ra-
kennukset  jäävät näkymässä Kansi- ja Areena –hankkeen korkeiden 
rakennuksen taakse. Hotelli Ilveksestä, Näsinneulasta ja Pyynikin nä-
kötornista käsin Ve1:n 3 tai 4 tornia erottuvat kaupunkirakenteessa 
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muita korkeampina. Ve2:n sinänsä vahva rakennusrintama puolestaan 
sulautuu taustan kaupunkirakenteeseen ja korkeintaan PMK:n kiinteis-
tön asuintorni erottuu yksittäisenä korkeampana rakennuksena.

Näsijärven Siilinkarilta tarkasteltuna molemmat vaihtoehdot sulautuvat 
kaupunkirakenteeseen, sen sijaan Pyhäjärven suunnasta Ve1:n kolme 
tornia erottuvat selvästi etualalla sijaitsevan Hotelli Ilveksen korkuisina.

Näkymäsovituksia on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 4.

Kuva 64 Suunnitteilla olevat hankkeet yhdessä muodostava Ratapihan ympäristöön etelä-pohjoissuuntaisen uusien ympäris-
töään korkeampien rakennusten ketjun (kuvassa keltaisella). Ve1 tuottaa nyt esillä olevista vaihtoehdoista kaupunkisiluetissa 
voimakkaamman vaikutelman rakennusten ketjussa Tammelan reunalla, kun taas Ve2 mukaiset korttelit sulautuvat kaupun-
kirakenteeseen. Näkymä Näsinneulasta. Lähde: Korkearakentamisen selvitys Tampereen keskustan alueella, luonnos, Tam-
pereen kaupunki.

Ratapiha on rakennetun ympäristön arvoineen Tammerkoskeen ver-
rattavissa oleva kaupunkirakenteellinen ”katkos” tai ”tauko” joka jakaa 

kantakaupunkia osiin etelä-pohjoissuunnassa. Avoimella ratapiha-alu-
eella on kaupunkirakennetta jakava mutta samalla selkeyttävä mer-
kitys. Kaava-alueen rakentamien täydentää ja vahvistaa ratapihan 
itäisen reuna-alueen rajausta. Ratapihan tilan sekä kaupunkikuvan 
intensiteetti kasvaa kaavahankkeen toteutuessa huomattavasti Rata-
pihan pohjoisosassa. 
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Vaikutukset kaupunkikuvaan lähialueella

Lähivaikutusalueen kaupunkikuvaan vaikuttavat tilasarjojen ja näky-
mälinjojen muutokset, nykyisten ja uusien tornien suhde toisiinsa sekä 
tornien suhde muodostuvaan rakennuskokonaisuuteen. Kaava-alueen 
lähiympäristö on rakennuskannaltaan monimuotoinen ja ajallisesti ker-
rostunut. Vaatimukset uudisrakentamisen ympäristöön sovittamiselle 
ovat tämän vuoksi erilaiset riippuen tarkastelusuunnasta.

Asemakaavassa esitetyt rakennusmassat aiheuttavat merkittävän 
rakennuskorkeuden kontrastin lähivaikutusalueellaan. Ympäröivien 
ruutukaava-alueiden rakentamisen ollessa pääosin 7–8 kerroksista, 
esitetyt enintään 16 kerroksiset rakennukset erottuvat selvästi kaupun-
kirakenteessa. Kerroskorkeudet madaltuvat suojeltavien rakennusten 
läheisyydessä.

Perinteisesti Tampereen kantakaupungissa on sijainnut suuria raken-
nusmassoja, kuten teollisuusrakennuksia. Kaava-alueella sijaitsevia 
kookkaita rakennuksia ovat mm. PMK:n rakennus. Myös korkeiden 
massojen toteuttaminen useamman kerrostalon ryhmissä on Tam-
pereella perinteistä (esim. Kalevan tornit). Rastin tontin hotellihanke 
tuo toteutuessaan lähialueelle uuden korkean elementin, jonka suh-
de kaava-alueella toteutettuun ratkaisuun vaikuttaa niin ikään alueen  
kaupunkikuvaan ja -rakenteeseen.

On selvää, että tehokkaan rakentamisen myötä sulkeutuu joitakin ny-
kyisiä näkymiä lähialueella. Tällaisia näkymiä ovat Tammelan reunasta 
ja sen rakennuksista käsin Juhannuskylän suuntaan avautuvat näky-
mät, Erkkilänsillalta Tammelan nykyisiin rakennuksen avautuvat näky-
mät ja näkymä rautatieaseman laitureilta PMK-kiinteistölle.

Merkittävä kaavaluonnosten tuoma kaupunkikuvallinen muutos on 
kaupunkiympäristön valmius nykyiseen keskeneräisyyteen verrattuna 
sekä yleisten alueiden laadun paraneminen. Eteläinen aukio tarjoaa 
uusia mielenkiintoisia näkymiä ja kehyksen vanhoille rakennuksille, 
sekä hallitun sisäänkäynnin Rongankadun alikulkukäytävään. Kaavan 
toteutuessa muodostuu myös kaupunkimainen ja näkymiltään hallittu 
Ratapihankadun pohjoinen jakso, joka pohjoisosassa liittymäjärjeste-
lyn kohdalla vaatii tosin maastoleikkauksen ja sen taitavan maastoon 
sovituksen.

Satakunnankadun päätteeksi sijoittuu uudiskorttelin toimistorakennus 
kummassakin luonnosvaihtoehdossa, voimakkaampi pääte muodos-
tuu kuitenkin luonnoksessa Ve1. Ve1:n 16-kerroksinen torni erottuu 
myös Satakunnan sillalta käsin tarkasteltaessa. 
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Kuva 65 Satakunnankadun kaavaluonnoksen mukainen näkymäpääte idässä, luonnos Ve1

Kuva 66 Satakunnankadun kaavaluonnoksen mukainen näkymäpääte idässä, luonnos Ve1
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Vaikutukset kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Kaava-hankkeen positiivinen vaikutus kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen rakennusperintöön on, että säilytettävien rakennusten kunnosta-
misen ja kehittämisen edellytykset paranevat kun niiden suojelun sisäl-
tö sekä status täsmentyvät. 

Kulttuuriperinnön kannalta on myönteistä, että ympäristön kokonais-
laatu paranee kaavaluonnosvaihtoehtojen toteuttamisen seurauksena 
ja uusi liikennejärjestelmä tuo vanhalle rakennuskannalle näkyvyyttä. 
Suojeltavien rakennusten ympäristö Ratapihankadun ja Vellamonka-
dun liittymäalueella rakennetaan torimaisesti ja Peltokadun toimin-
nallinen ja kaupunkikuvallinen status nousee. Kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat rakennukset saavat tämän myöstä merkittävämmän roolin 
kaupunkirakenteessa ja myös lähelleen niiden toimintaa tukevaa täy-
dennysrakennuksen.

Asemakaava-alueen vanhoista rakennuksista tavara-asemaa lukuun 
ottamatta kaikki varustetaan kaavaluonnoksissa suojelumerkinnällä.  
Kadun vaihtoehtoisen linjauksen esittävässä ratkaisussa (VE1ja 2 b) 
myös tavara-asema esitetään suojeltavaksi, muissa vaihtoehdoissa se 
puretaan.

Mittakaavakontrasti uudiskortteleiden osalta on massoittelun sovituk-
sista huolimatta huomattava kerrosalatavoitteiden täyttämisen aiheut-
taman tonttitehokkuuden vuoksi. Vaikutusta on lievennetty kerroskor-
keuksia sovittamalla, julkisivuvärityksissä ja materiaalivalinnoissa, ja 
Ve2:ssa vielä osoittamalla pieni aukio uudiskortteliin Lidmanin talon 
kohdalle, millä annetaan tilaa ja parannetaan vanhan rakennuksen nä-
kyvyyttä uudessa 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 lähtökohtaisesti pyrkimällä säilyttämään kaikki rautatieperintöön 
liittyvät rakennukset. Ratapihankadun linjauksen toiminnalliset vaati-
mukset tekevät kuitenkin vanhan tavara-aseman säilyttämisen haas-
teelliseksi, ja se on mahdollista vain liikennetilan mitoituksesta ja lii-
kenteen toimivuudesta tinkimällä sekä aukion erityisjärjestelyin. Ahdas 
katutila altistaa lisäksi historiallisen rakennuksen tärinälle ja vaikeuttaa 
kadun ylläpitoa
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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 
kannalta hankkeen korkeimpien rakennusten näkyessä paikoin kir-
kon ympäristön kaupunkitilassa. Kaukomaisemassa erityisesti Ve1:n 
16-kerroksinen torni kilpailee huomiosta kirkon tornin kanssa. Etäisyys 
kirkkoon on kuitenkin sen verran suuri, että kilpailu ei ole haitallista tai 
kirkon arvoa vähentävää. 

Kuva 67. Ve1 näkyminen Tuomiokirkon lähiympäristössä. Etualalla Satakunnankatu

Kuva 68. Ve2 näkyminen Tuomiokirkon lähiympäristössä. Etualalla Satakunnankatu.
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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.  

Hämeenkatu ja tori sekä Hämeensilta

Kaavan toteutumisella on toiminnallisia ja kaupunkirakenteellisia hei-
jastusvaikutuksia Hämeenkadun ympäristöön lähinnä katuverkon täy-
dentymisen ja uuden aukion muodostamisen kautta.

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 
Kastinlinnan 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 ja käyttötarkoitus mahdollistaa sen alkuperäisen ja his-
toriasisältöön sopivan käytön.

Vellamonkadun länsipään rautatieläisten rakennukset säilytetään ker-
tomassa alueen historiasta, paitsi tavara-asema, joka säilyy vain vaih-
toehdoissa 1 ja 2 b. Nämä rakennukset merkitään kaavassa suojelluik-
si ja ne saavat arvokkaan ympäristön uudella kaupunkiaukiolla, jonka 
kautta niiden käytön toiminnallisen jatkuvuuden edellytykset turvataan 
ja luodaan edellytykset myös rakennusten historiasisällön esiin tuo-
miseen rakennusten ympäristöissä ja toiminnassa. Rakennusryhmää 
täydentää niiden kanssa samankokoinen uudisrakennus Ratapihanka-
tua vasten.

Tavara-asema on kulttuuri- ja tapahtumahistoriallisesti arvokas raken-
nus, jolla on radan reunalla näkyvän sijaintinsa vuoksi merkittävää to-
distusvoimaa rautatien historiasta. Maankäyttövaihtoehdosta riippuen 
asema säilytetään tai puretaan.

Historiallisten rakennusten säilyttäminen antaa aukion kehittämiselle 
ainutlaatuiset lähtökohdat ja mahdollisuuksia sitä rikastaviin toimintoi-
hin ympäri vuoden.

Kuva 67. Ve1 näkyminen Tuomiokirkon lähiympäristössä. Etualalla Satakunnankatu
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Kaavaluonnos 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 vaalimisen kannalta haitallisia vaikutuksia.

Kuva 69 Ve1 näkyminen Tammelan torille.

Kuva 70. Ve2 näkyminen Tammelan torille
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Vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen

Ratapihankatu parantaa Tampereen keskustan liikenneyhteyksiä ja 
antaa mahdollisuuden suunnitella keskustaa jalankulun alueena. Sillä 
ei ole vaikutusta kaava-alueen liikenneyhteyksiin, vaan katu palvelee 
kaupunginosan läpikulkevaa liikennettä. Ratapihankadun rakenta-
minen Viinikanliittymästä Naistenlahteen keventää muun katuverkon 
ajoneuvoliikenteen kuormaa ja siten tekee keskustasta ja Tammelasta 
viihtyisämpää ja turvallisempaa kävely- ja pyöräily-ympäristöä. Ratapi-
hankadun rakentaminen lisää keskustan liikenteellistä kapasiteettia ja 
parantaa keskustan liikenteellistä toimivuutta.

Ratapihankadulla on myös vaikutusta rantatunnelin (vt 12) 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 
parempi 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 muun muassa tunnelin erityisvaatimusten vuoksi.  
Jonot eivät saa ylettyä tunneliin saakka. Ve b:ssa liikenne jonoutuu 
ruuhkatunteina Vellamonkadun liittymässä. 

Ratapihankadun rakentamisella on myös vaikutusta kaava-alueen 
muiden katujen liikennemääriin. Peltokadun liikenteellinen rooli kasvaa 
Kullervonkadun ja Väinölänkadun välillä. Kullervonkadun pohjoispuo-
lella kadun liikenteellinen kysyntä vähenee, kun Naistenlahdenkadul-
ta ei ole ajoyhteyttä muutoksen jälkeen Peltokadulle. Vellamonkadun 
rooli puolestaan kasvaa nykyisestä Tammelaan saapuvan ja lähtevän 
liikenteen katuna. Väinölänkadun itäpäähän on suunniteltu Tammelan 
torin maanalaisen pysäköintilaitoksen sisäänkäynti, mikä lisää Väinö-
länkadun liikennemääriä, kun kadulta on myös liittymä Ratapihanka-
dulle.

Vuorokauden liikennemäärät ennustetilanteessa Ratapihankadun to-
teuduttua (ennuste vuodelle 2030)
Ratapihankatu  15 000–20 000 ajon / vrk
Vellamonkatu  4000 ajon / vrk
Peltokatu  1000–4000 ajon / vrk
Erkkilänkatu-Kullervonkatu  10 000–5 000 ajon / vrk 
Tammelan puistokatu  1000–3000 ajon / vrk

Kaava-alueen kävely- ja pyöräily-yhteydet paranevat suunnitelman to-
teutuessa. Peltokadulle esitetty pyörätie täydentää nykyistä pyöräilyn 
pääverkkoa ja kytkee Rongankadun jatkeen alikulun pääpyöräverkon 
osaksi myös radan itäpuolella. Kävely-yhteydet täydentyvät rataan ja 
tulevaan katuun asti idästä. Alikulun päätteeksi suunniteltu aukio lisää 
kävely ja pyöräily-ympäristön viihtyisyyttä. Kaavassa esitetyt pyöräpy-
säköintipaikat parantavat kestävien liikkumismuotojen palvelutarjontaa 
alueella.
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Kaava-alueen pysäköintitarjonta paranee nykyisestä. Kaavassa esitet-
ty maankäyttö myös edistää Tammelan torin maanalaisen pysäköinti-
laitoksen toteutumista, mikä puolestaan parantaa myös muuten Tam-
melan alueen pysäköinnin palvelutasoa. Kaava-alueelle on suunniteltu 
pysäköintipaikkoja yhteensä Ve1:ssa 450 ap ja Ve2:ssa 415 ap, minkä 
lisäksi tarvetta jää 400–560 ap järjestettäväksi Tammelantorin pysä-
köintilaitoksessa.

Asemakaava ei vaikuta joukkoliikenteen reitteihin. Nykyisin alueella ei 
ole paikallisliikenteen reittejä eikä niitä ole esitetty alueelle joukkolii-
kennesuunnitelmissa. Asemakaavan toteutuessa rautatieaseman ja 
muun joukkoliikennepalvelun välittömään läheisyyteen saadaan lähes 
1000 uutta työpaikkaa ja mahdollisesti myös uusia asukkaita.

Huoltoliikenne on ratkaistu uudiskortteleissa ja PMK:n kortteleissa kel-
lariin esitetyn pysäköinnin yhteyteen. Kaava mahdollistaa eteläisellä 
aukiolla lyhytaikaisen huoltoliikenteen, mutta huolto on mahdollista 
toteuttaa esimerkiksi kellarin kautta. Käytettävät reitit on ratkaistava 
katusuunnitelman yhteydessä. Myös kaavaluonnosten mahdollistami-
en liiketilojen lyhytaikaisen asiakaspysäköinnin tarve on ratkaistava 
katusuunnitelmia laadittaessa. Uudiskortteleihin Peltokadun varteen 
sijoittuvien liiketilojen lyhytaikaisen pysäköinnin tarve on ratkaistava 
katusuunnittelun yhteydessä.

Vaikutukset väestökehitykseen,  ihmisten elinoloihin ja 
elinympäristöön

Asemakaava vastaa osaltaan Tammelan yleissuunnitelman tavoittei-
siin Tammelan ikärakenteen monipuolistamisesta sekä asuntokannan 
monimuotoisuuden ja houkuttelevan kerrostaloasumisen lisäämisestä. 
Asemakaavaluonnokset mahdollistavat urbaanin asumisen keskus-
tan palvelujen äärellä. Maankäyttösuunnitelma Ve1 mahdollistaa noin 
200–250 asukkaan lisäyksen, mikä on selvästi enemmän kuin Ve 2:ssa 
(noin 60–70 asukasta).

Ratapihankatu ja täydennysrakentaminen muodostavat uudenlaisen 
reunan Tammelan kaupunginosalle kaupunkikuvan ja toimintojen kan-
nalta. Kaavan toteutuksen myötä alueen turvallisuus ja viihtyisyys pa-
ranevat.

Alueesta tulee Tampereen mittakaavassa poikkeuksellisen urbaani 
työn ja asumisen ympäristö, mikä on perusteltua alueen sijainti huo-
mioon ottaen.  

Uudiskortteleiden pihat ahtaita ja pieniä, ja vaativat erityisratkaisuja. 
Asuinympäristön toimivuutta ja viihtyisyyttä varmistetaan rakentamis-
tapaohjeella. Kaavaluonnosten mukaisista uudisrakennuksista avau-
tuu mielenkiintoisia näkymiä ympäröivään kaupunkiin. Uudisrakennus-
ten yläkerroksiin muodostuu houkuttelevia tiloja erityistoiminnoille ja 
-asumiselle. Varjostusvaikutus on kaava-alueella kortteleissa merkit-
tävä suuren kerroskorkeuden vuoksi. Varjostusvaikutus ei kuitenkaan 
aiheuta haittaa naapurikortteleille.

Kaava-alueen pohjoisosa muuttuu Ratapihankadun liittymäjärjestely-
jen myötä liikenneympäristöksi. Siellä ei ole asukkaille erityisen tär-
keitä arvoja alueen ollessa jäsentymätöntä, korkeussuhteiltaan osin 
jyrkkäpiirteistä ja vailla selkeää käyttötarkoitusta. 

Asemakaavan myötä Tammelan keskiosat rauhoittuvat läpikulkulii-
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kenteeltä, millä on vaikutuksia viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Melu 
lisääntyy Ratapihan itäreunalla, mutta toisaalta toimitilarakentaminen 
luo melusuojaa asuinrakennuksille. Maankäyttösuunnitelma Ve1(2) a 
mahdollistaa Ve 1(2) b:ta toiminnallisesti yhtenäisemmän uuden aukion. 

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 uudiskortteleissa.  
Tärinää voidaan vaimentaa perustamisratkaisulla ja runkomelua ra-
kennesuunnittelun keinoin. Maaperän pilaantuneisuus ei aiheuta maa-
perän puhdistustarvetta; alue soveltuu myös asuinkäyttöön.

Kaupallinen palvelutarjonta ja ostovoima keskustassa lisääntyy. Uusi 
etelä-   pohjoissuuntainen kevyen liikenteen yhteys tarjoutuu käyttöön. 
Alueelle ei tule uusia julkisia palveluita, vaan niiden osalta tukeudutaan 
keskusta-alueen olemassa oleviin palveluihin (päiväkodit, koulut, kir-
jasto, terveydenhuolto jne.).
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Kuva 71. Varjoanalyysi kesäkuu klo 12. Ve1. Eteläisen uudiskorttelin pihatila on melko varjoinen ympärivuotisesti. Kes-
kuskorttelin pihalle tulee auringonvaloa aamulla ja keskipäivällä. Uudiskorttelit varjostavat Ratapihankatu aamupäivällä 
ja Peltokatua illalla. PMK:n piha-alue ja eteläinen aukio ovat valoisat ja aurinkoiset erityisesti keskipäivällä ja illalla.
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Kuva 72. Varjoanalyysi kesäkuu klo 12, Ve2. Uudiskorttelien pihat ovat varjoisat keskipäivällä. Pel-
tokadulle avautuvat pihat ovat valoisat aamupäivällä ja Ratapihankadulle avautuvat pihat ovat valoi-
sat iltapäivällä ja illalla. PMK:n piha-alueen ja eteläisen aukion valoisuusolosuhde on hyvä samoin 
kuin Ve1:ssa.
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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 kaksikerroksiset pysäköintilaitok-
set ja niiden katujen 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 korkean rakenta-
misen vuoksi, ja rakentamisen vaikutuksia tutkitaan tarkemmin kaavan 
ehdotusvaiheessa.

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuo-
toisuuteen 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 viihtynyt tällaiseen ympäristöön 
sopeutunutta kasvillisuutta, mutta purkutöiden vuoksi maaperää on kä-
sitelty 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 viihtyi-
syyssyistä toteuttaa viherkattoja esim maksaruohomatoin ja siten lisä-
tä kasvipeitteitä alueella. 

yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan maankäyttöluonnosten toteutuessa muodostuu kum-
paankin uudiskortteliin 600–900 kem2 liiketilaa ja kaupallinen yritys-
toiminta sekä palvelutarjonta lisääntyy keskusta-alueella. Ostovoima 
keskustassa lisääntyy (noin 780–1100 työpaikkaa ja vaihtoehdosta 
riippuen noin 80–300 asukasta) ja työpaikkatarjonta lisääntyy. Edellä 
kuvatut muutokset lisäävät keskustan vetovoimaa ja vahvistavat osal-
taan kaupunkitaloutta.



84

Asemakaavan toteutuminen luo positiivista painetta ja edellytyksiä 
myös kaava-alueen ja Tammelantorin välialueen (Väinölänkatu) ja 
kaava-alueen–Itsenäisyydenkadun välialueen 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 vaihtoehdoissa 1a ja 2a yhteensä 8,8 M€ ja vaihtoehtoisen 
katujärjestelyn mukaisissa vaihtoehdoissa 1b ja 2b yhteensä 9,4 M€. 

Vaihtoehtojen kustannusero syntyy lähinnä Rongankadun alikäytävän 
jatkeena olevan aukion järjestelyistä. Vaihtoehdoissa 1b ja 2b Ratapi-
hankatu toteutetaan alikäytävän ylittävällä jaksolla siltana.

Kustannusarvio perustuu Ratapihankadun rakentamiseen Ramboll 
Finland Oy:n laatiman yleissuunnitelmien mukaan siten, että nykyinen 
Erkkilänkadun silta säilyy pääosin ja sillan aukkoa voidaan laajentaa 
leikkaamalla nykyistä maavallia ja rakentamalla sen yli uusi sillan osa. 
Erkkilän sillan mahdollinen laajempi muuttaminen tai vaihtoehtoisesti 
purkaminen ja uudisrakentaminen olisi erityisesti jälkimmäisen vaihto-
ehdon toteutuessa kallis ratkaisu, ja tällöin alituskorkeuden määritte-
lyssä tulisi huomioida myös rautatieliikenteen tarpeet ratapihalla.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

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

3.7.2 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; 

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;
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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-pohjoissuunnassa. Ratapihankadun toteutuminen vähentää ajo-
neuvoliikenteen etelä-pohjoissuuntaista läpiajoa Tammelan asuntoka-
duilla.

Hankkeen toteutuminen tukee Tammelan kaupunginosan yhdyskunta-
rakenteen ja toimivuuden kehittämiselle tärkeän Tammelantorin pysä-
köintilaitoksen toteutusmahdollisuutta kasvattamalla kysyntää alle 300 
m etäisyydellä pysäköintilaitoksesta.

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. Korkeissa rakennuksissa tarvittavien ilman-
vaihto- ja poistumistievaatimusten takia hyötypinta-ala jää normaalia 
pienemmäksi mikä nostaa kustannustasoa.

Asemakaavan toteuttamisesta Tampereen kaupungille koituvat yleis-
ten alueiden rakentamisen toteutuskustannukset ovat suuret, mutta 
niitä perustelee liikennejärjestelmän strategisten epäjatkuvuuksien 
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. 
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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 toimiakseen kaupallisia palveluita, kunnallistek-
niikkaa, liikenneyhteyksiä, pysäköinnin tarjontaa ja hulevesireittejä, jo-
ten hanke tulee sekä tarjoamaan yhdyskuntarakenteelle uusia mahdol-
lisuuksia mutta myös käyttämään hyödyksi ja kuormittamaan nykyistä 
yhdyskuntarakennetta. 

asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus (yk)

Aemakaavaratkaisu tarjoavaa asumiselle keskusta-asumisen urbaanit 
puitteet. Asumista sisältyy kaavaan maankäyttövaihtoehdosta riippuen 
n. 3 500–13 500 kem2. Asumiselle voidaan luoda viihtyisät ja korkea-
laatuiset puitteet, vaikka toiminnallisia pihoja ei voida muodostaa maan 
tasolla ja korttelit ovat toiminnoiltaan sekoittuneita keskustassa perin-
teiseen tapaan. Asumisen kannalta kaikki tarvittavat palvelut ovat saa-
tavilla lähietäisyydellä ja liikenneyhteydet eri suuntiin ovat erinomaiset. 
Asuminen voi olla osittain erityisasumista.

mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen 
ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon 
tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, 
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla (yk)

Joukkoliikenteen osalta tukeudutaan Tampereen kantakaupungin ole-
vaan järjestelmään. Rautatieasema on kävelyetäisyydellä ja lähimmät 
linja-autopysäkit sijaitsevat Itsenäisyydenkadulla. Suunniteltu kau-
punkiraitiotielinjaus kulkee todennäköisesti tulevaisuudessa Itsenäi-
syydenkatua pitkin. Kevyen liikenteen osalta Peltokatu tarjoaa etelä-
pohjoissuuntaisen pääreitin ja kesällä 2012 valmistunut Rongankadun 
kevyen liikenteen alikäytävä saa kaupunkikuvallisesti hallitun ja toimin-
nallisesti sujuvan liittymän tähän.

mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri 
väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön 
(yk)

Nykyinen niukasti valaistu kaupungin reuna-alue saa liikennevirtojen 
kautta käyttäjiä ja sosiaalinen kontrolli alueella paranee siten huomat-
tavasti. Kaupunkiympäristön laadun paraneminen lisää myös valaistuk-
sen määrä lisääntyy. Sekoittunut, myös asumista sisältävä korttelira-
kenne luo edellytyksiä alueen turvallisuudelle iltaisin ja viikonloppuisin. 
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Kevyen liikenteen edellytykset paranevat kaikkien väestöryhmien 
kannalta. Liikenneturvallisuus Tammelassa paranee, kun etelä- poh-
joissuuntainen läpiajo kanavoidaan Ratapihankadulle. Katulinjauksen 
vaihtoehto, jossa tavara-asema säilyy, tuottaa turvattoman kadun yli-
tyksen, mitä on kaavaluonnoksessa lievennetty johtamalla käynti tava-
ra-asemalle myös eritasossa kadun ja radan välistä. 

Alueen sijainti ratapihan läheisyydessä aiheuttaa riskejä onnettomuuk-
sien ja ympäristöhäiriöiden kannalta.

kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset (yk)

Kaavaluonnosten elinkeinoelämän toiminnoille tarjoama kerrosala kau-
pungin keskustassa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä, on huomatta-
va. Toiminnot saavat keskeisen sijainnin myötä myös näkyvyyttä. Han-
ke tuottaa vaihtoehdosta riippuen toimistotilaa 23 200–33 200 kem2, 
ja maantasokerrokseen yhteensä 1600 kem2 pienliiketilaa.

ympäristöhaittojen vähentäminen (yk)

Melun leviäminen ja ilmanlaatu on huomioitu rakennusmassojen sijoit-
telussa ja meluseinän vaatimuksen osoittamisella. Melun vaimennus 
on huomioitu lisäksi Ratapihankadun varren julkisivujen kaavamäärä-
yksissä.

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 Tammelan nykyistä ja täydentyvää asuinaluetta 
melulta ja hiukkaspäästöiltä tiiviin Ratapihankadun varren toimistora-
kennusvyöhykkeen avulla. Kaava ohjaa raittiin ilman sisäänottoaukko-
jen sijoittamista.

Kaavan toteutuessa ilmanlaadun raja-arvot eivät ylity vuoden 2030 
ennusteilla ja toimitilarakennukset suojaavat asuinrakennuksia ilman 
epäpuhtauksilta. Tärinälle, runkomelulle ja (epätodennäköisille) VAK-
onnettomuusriskeille altistuvien määrä lisääntyy uudiskortteleissa, 
mitä on lievennetty kaavaratkaisussa sijoittamalla asunnot mahdolli-
simman kauas ratapihasta suojaavien rakennusmassojen taakse. Tä-
rinää voidaan vaimentaa perustamisratkaisulla ja runkomelua raken-
nesuunnittelun keinoin.

Maaperän pilaantuneisuus ei aiheuta maaperän puhdistustarvetta; 
alue soveltuu myös asuinkäyttöön. Kaavan toteuttamista varten on 
suositeltavaa tutkia maaperän tila tarkemmin, jolloin mahdolliset epä-
puhtaudet saadaan hallintaan tarvittavin toimenpitein.

Ympäristöhaittojen vaikutusta voidaan lieventää osoittamalla alueelle 
toimitiloja asumisen sijaan.
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Rakennetun ympäristön, maiseman ja luontoarvojen 
vaaliminen (yk)

Tavoitteena on ollut luoda laadukas, oman aikamme tavoitteita vas-
taava täydennysrakentamisen kokonaisuus hallittuun rinnakkaiseloon 
paikan aiempien vuosikymmenten kerrostumien kanssa. Esitetty ra-
kentaminen on käyttötarkoitukseltaan ja tehokkuudeltaan poikkeavaa 
Tammelan alueen nykyiseen mittakaavaan ja rakentamiseen verrat-
tuna eikä se siten yritäkään kaikilta osin noudattaa viereisten raken-
nusten rakeisuutta tai korkeuksia. Sovittamista on kuitenkin tavoiteltu 
massoittelun, räystäskorkeuksien, materiaalien, julkisivuvärityksen, 
reittien ja istutettujen alojen jatkuvuuden avulla ja edellisessä luvussa 
kuvatuilla tavoilla. 

Keskustan kaukonäkymiin muodostuu asemakaavaluonnoksen toteu-
tuessa  uusi korkeiden rakennusten ryhmä erityisesti vaihtoehdossa 
Ve1. Etelästä käsin Vt3:lta tarkasteltaessa kaavaluonnoksen mukai-
nen rakentaminen jää pääosin Kansi- ja Areena -hankkeen tornien 
taakse, eikä erotu merkittävästi silhuetista

Näkyvyyteen vaikuttaa esitettyjen rakennusmassojen korkeus (enin-
tään 16 kerrosta). Ympäröivä rakentaminen Tampereen kantakau-
pungissa on kerroskorkeudeltaan suhteellisen tasaista, jolloin korkeat 
tornit nousevat yhtenäisestä kaupunkisiluetista selkeinä esiin. Tornit 
erityisesti vaihtoehdossa Ve1 täydentävät ratapihan läheisyyteen suun-
nitellun Kansi-Areenan hankkeen korkearakentamisen hankekokonai-
suutta.

Maankäytön Ve2 -mukainen rakentaminen sulautuu kaukonäkymissä 
pääosin yhdyskuntarakenteeseen. Lähi- ja keskipitkiin näkymiin mo-
lemmat kaavaluonnosvaihtoehdot aiheuttavat muutoksia ja vaikutuksia 
tarkastelupisteestä riippuen. Lännestä ja idästä tarkasteltuna asema-
kaavan mukaiset uudet rakennusmassat muodostavat ympäristöään 
korkeampien 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. Lisäksi niiden suojelun sisältö ja status täsmentyy. Tavara-
asema puretaan Ve1 ja 2 b:ssa sen paikalle toiminnallisista syistä esi-
tetyn suoran katulinjauksen vuoksi. 

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, erityisesti Ve1-maankäyttövaihtoeh-
dossa, jossa on enemmän asumista. 

Katu- ja pihaistutusten määrä alueella lisääntyy nykyisestä ja maasto-
leikkaus aiheuttaa maisemointitarvetta. 
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Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys (yk)

Puistopinta-alaa on keskustassa vähän eikä sitä ole mahdollista tuot-
taa lisää kaavaluonnoksen maankäyttövaihtoehdoissa. Molemmissa 
vaihtoehdoissa muodostuu kuitenkin kaava-alueen eteläosaan toi-
minnallisesti keskeisellä paikalla sijaitseva uusi julkinen kaupunkitila 
kaupunkilaisten kohtauspaikaksi siihen liittyvine suojeltavine ja uudis-
rakennuksineen, joihin voi sijoittua aukiota toiminnallisesti rikastavia 
sisätiloja. Myös kevyen liikenteen yhteydet kaupungin laajemmille vir-
kistysalueille paranevat.

3.7.3 yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta

kaavaluonnosten yhteiset vaikutukset

Molemmissa vaihtoehdoissa keskustan elinvoima lisääntyy, työpaikko-
jen määrä kasvaa, kaupunkirakenne täydentyy, liikennejärjestelmän pal-
velukyky paranee ja yleisten alueiden laatu sekä toimivuus paranevat. 

Molemmissa vaihtoehdoissa rakennusperinnön suojelu määritellään ja 
vanhoja rakennuksia säilytetään osana uutta kaupunkirakennekoko-
naisuutta.

Molemmissa vaihtoehdoissa rautatien terveysasema osoitteessa Vel-
lamonkatu 1 puretaan ja a-alavaihtoehdoissa myös tavara-asema 
puretaan. Molempien kaavavaihtoehtojen b-alavaihtoehdossa tavara-
asema voidaan säilyttää. Terveysaseman omistaa VR-Yhtymä ja se on 
rakennettu 1953 suunnittelijana Jarl Ungern. Tavara-aseman omistaa 
Suomen valtio / Liikennevirasto ja se on rakennettu 1907.

Kaava-alueen lähialueella molemmat vaihtoehdot tuottavat selvästi 
havaittavan kaupunkikuvallisen ja rakeisuuden muutoksen.

Kummankin vaihtoehdon kohdalla lähialueen näkymät muuttuvat mer-
kittävästi, ja joitakin nykyisiä näkymiä sulkeutuu.

Luontoon ja luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta vaih-
toehtojen välillä ei ole eroa, ja vaikutuksia on melko vähän. Ratapihan-
kadun liittymä Kastinsillan eteläpuolella aiheuttaa korkeussuhteiden 
vuoksi maastoleikkauksen ja sen vaikutuksien lieventämisen tarpeen 
maastonmuotoiluin ja istutuksin.

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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Uusi katuyhteys 
muodostuu

Uusi aukio muodostuu 
Vanhojen rakennusten 
suojelu ja sitä tukevat 
toiminnot määritellään

Läpiajoliikenne Tammelan 
asuntokaduilla vähenee

Kaupunkirakenteen 
reuna eheytyy, raken-
nukset muodostavat 
melusuojan

Liiketiloja Peltokadun 
varteen

Uusi kevyen liikenteen 
pääreitti

PMK kiinteistön kehit-
tämisedellytykset 
paranevat ja suojelu 
määritellään

Puiston käyttäjämäärä 
lisääntyy

Kastinlinnan suojelu 
määritellään ja tontin 
muodostus mahdollistuu

Maastoleikkaus, 
maisemointitarve

Tavara-asema säilyy 
B-vaihtoehdossa, 
kiertävä katulinjaus

Näkymiä Tammelasta Juhan-
nuskylään ja rautatieaseman 
suuntaan sulkeutuu

Uusi näkymäpääte 
Satakunnankadulle

Uusi sisääntulo-
näkymä pohjoisesta 
saapuessa

Erkkilänsillan aukkoa laajen-
netaan uutta katua varten

Rataympäristön laatu para-
nee, valaistus lisääntyy. Tur-
vallisuuden tunne paranee

Työpaikkoja 780
Asukkaita 300
Liiketiloja maantasossa 15

Katuistutusten määrä 
lisääntyy

Uudiskortteleiden läpi 
julkisia kävely-yhteyksiä

Vaikutus autoriippuvuuden 
vähentämiseen

Lidmanin talo huomi-
oitu asuinrakennusten 
värityksessä ja julkisivu-
materiaalissa

Kysyntä Tammelantorin 
pysäköintilaitokselle 400 ap

Rakentaminen on tehokasta, 
ja korkeimmat talot (3-4 kpl) 
erottuvat keskustan siluetissa 
kaukomaisemassa.

Kuva 73 Kaavasta aiheutuvia muutoksia ja vaikutuksia Ve1
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Kuva 74 Kaavasta aiheutuvia muutoksia ja vaikutuksia Ve2

Uusi katuyhteys 
muodostuu

Uusi aukio muodostuu 
Vanhojen rakennusten 
suojelu ja sitä tukevat 
toiminnot määritellään

Läpiajoliikenne Tammelan 
asuntokaduilla vähenee

Kaupunkirakenteen 
reuna eheytyy, raken-
nukset muodostavat 
melusuojan

Liiketiloja Peltokadun 
varteen

Uusi kevyen liikenteen 
pääreitti

PMK kiinteistön kehit-
tämisedellytykset 
paranevat ja suojelu 
määritellään

Tavara-asema säilyy 
B-vaihtoehdossa, 
kiertävä katulinjaus

Näkymiä Tammelasta Juhan-
nuskylään ja rautatieaseman 
suuntaan sulkeutuu

Uusi näkymäpääte 
Satakunnankadulle

Kastinlinnan suojelu 
määritellään ja tontin 
muodostus mahdollistuu

Maastoleikkaus, 
maisemointitarve

Uusi sisääntulo-
näkymä pohjoisesta 
saapuessa

Erkkilänsillan aukkoa laajen-
netaan uutta katua varten

Ympäristön laatu paranee, 
valaistus lisääntyy. Turvallisu-
uden tunne paranee

Työpaikkoja 1100
Asukkaita 80
Liiketiloja maantasossa 11

Katuistutusten määrä 
lisääntyy.

Rakentaminen on tehokasta, 
mutta rakennukset eivät 
erotu keskustan siluetissa 
kaukomaisemassa

Uudiskortteleiden läpi 
julkisia kävely-yhteyksiä

Vaikutus autoriippuvuuden 
vähentämiseen

Uudiskortteleiden pihoilta 
vihreyttä Ratapihankadulle 
ja Peltokadulle

Kysyntä Tammelantorin 
pysäköintilaitokselle 560 ap

Lidmanin talolle jää 
tilaa ympärille
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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 ovat:

•	 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

•	 Investointitarpeeltaan edullisempi säilytettävien rakennusten osal-
ta

•	 Aukion ympäristön rakennusten saavutettavuus ja huolto järjestyy 
paremmin

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

Liikenteen näkökulmasta suora katulinjaus (vaihtoehto a) on kiistatta 
parempi vaihtoehto kuin tavara-aseman kiertävä linjaus. Ratapihan-
katu on merkittävässä asemassa osana keskustan liikenneverkkoa, 
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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-ympä-
ristön. Ratapihankadun länsipuoleinen jalkakäytävä on eveämpi, kun 
tavara-asemaa ei tarvitse huomioida kadun suunnittelussa.

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 lisäämi-
sen.

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

Vaihtoehdossa aukio on rakentamiskustannuksiltaan kalliimpi 0,6 M€.

Vaihtoehdossa eteläinen uudiskortteli kapenee katulinjauksen vuoksi 
ja sen kerrosala on noin 2 000–3 000 kem2  pienempi kuin  vastaavas-
sa korttelissa suoralla katulinjauksella.

Tavara-aseman sisäänkäynti ei voi olla nykyisellä paikalla Ratapihan-
kadun rakentamisen jälkeen. Kadun länsipuolelle ei mahdu jalkakäytä-
vää. Mahdollinen kulku rakennukseen on alikulun ja Ratapihankadun 
välistä, rakennuksen pohjoispäädystä ja / tai eteläpäädystä. Tältä osin 
korkeuserot ovat huomattavia, mikä vaatii erityisjärjestelyjä ja nostaa 
toteutuksen kustannuksia. Ratapihankadun kysytyimmällä jaksolla 
keskimääräinen vuorokauden iliikennemäärä on jopa 20 000 ajoneu-
voa. Katu tulee olemaan ajoneuvoliikennepainotteinen ja sen liiken-
teellinen toimivuus on turvattava muun muassa Rantaväylän tunnelin 
erityisvaatimusten vuoksi. Ve b:ssa liikenne jonoutuu ruuhkatunteina 
Vellamonkadun liittymässä sen vuoksi, ettei ryhmittymiskaista Tamme-
lan suuntaan mahdu ahtaaseen katutilaan.
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Kuva 75 Aukiovaihtoehto suoralla katulinjauksella Kuva 76 Aukiovaihtoehto kiertävällä katulinjauksella

Vaihtoehtojen vertailu lukuarvoina
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