
 
XI-KAUPUNGINOSA (KYTTÄLÄ), KORTTELI NRO 174 SEKÄ KATUALUETTA, 
RAUTATIENKATU 21 (ENT. PÄÄPOSTI), RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, 
KARTTA NRO 8168.  

 
Asemakaavan muutoksen luonnoksen selostus, joka koskee  
16. päivänä marraskuuta 2007 päivättyä ja 17.12.2007 
tarkistettua asemakaavakarttaa nro 8168. Asian hyväksyminen 
kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. 

 
TIIVISTELMÄ 
 
Kaava-alueen sijainti ja luonne 
Kortteli XI-174 sijaitsee ydinkeskustassa lähellä rautatieasemaa, 
ratapihan ja Rautatienkadun välissä. Se muodostuu katualueesta 
ja tontista, jolla sijaitsee Kansalliset Liikekiinteistöt Oy:n omistama 
v. 1972 rakennettu, 2-9-kerroksisia osia käsittävä 
toimistorakennus, ns. pääpostitalo. Postin lisäksi rakennuksessa 
sijaitsee liikehuoneistoja, pitkäkestoisella vuokrasopimuksella on  
mm. päivittäistavarakauppa, sekä virasto- ja toimitiloja. Osa 
vuokrasopimuksista edellyttää, että ajorampit ovat käytettävissä. 
Ympäristössä on keskustan liike- ja asuinkortteleita. Eteläpuolella 
korttelia on Posteljooninpuisto ja pohjoispuolella Rongankatu 
viistopysäköinteineen. Idästä kortteli rajautuu ratapihaan 
rakennuksen 3. kerroksen tasossa, jossa VR-yhtymällä on 
autolastauslaituri. Sen ajoyhteyksinä ovat ajorampit rakennuksen 
etelä- ja pohjoispuolilla. Tonttiliittymiä on kolme, joista kaksi 
Rautatienkadulle ja korttelin koillisnurkassa Rongankadulla oleva 
ajoyhteys kellariin Muutosalueena on korttelin nro 174 ainoa tontti 
nro 1, joka on pinta-alaltaan 8439 m2 sekä katualuetta 30 m2

 
Kaavaprosessin vaiheet 
 
Asemakaavan muutoksen aloitteen on tehnyt Koy Kansalliset 
Liikekiinteistöt 15.12.2006 kirjatulla hakemuksella. Asia on 
kuulutettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
nähtäville 16.3.-6.4.2007 väliseksi ajaksi. Suunnitelmasta jätettiin 
viisi mielipidettä. Lisäksi kaavan käynnistymisen johdosta saapui 
kuntalaisaloite (Dno 10231/611/2006). 
Asemakaavan valmisteluvaiheessa on kaavan hakijan toimesta 
laadittu vaihtoehtoisia hankeluonnoksia. Niitä on esitelty 
yleisötilaisuudessa 29.3.2007 kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana. Osallisten kanssa on 
käyty neuvotteluja kolme kertaa.  
Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisin määräajoin 
käsittelemään suunnitteluvaiheita. 
 
Laadittu asemakaavaluonnos, 16.11.2007 tarkistettu osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma, Arkkitehtikonttori Petri Pussisen laatimia 
havainnekuvia sekä 25.10.2007 päivätty vaikutusarvioraportti 
laitettiin nähtäville 23.11.-7.12.2007 väliseksi ajaksi ja pyydettiin 
lausunnot asianomaisilta kaupungin toimialoilta. Mielipiteitä 
saapui kaksi kappaletta.  



Lausuntopyyntöön liitettiin edellä luetellut asiakirjat. Samat 
asiakirjat lähetettiin tiedoksi aloitteen tekijälle. Määräaikaan 
mennessä saapuneissa 11 lausunnoissa oli kahdessa 
huomautettavaa ja kaava-asiakirjoja tarkistettiin 17.12.2007 
ympäristöpalveluiden ja kaupunkimittauksen huomautusten 
osalta. Sähkölaitoksen ja kiinteistötoimen huomautukset eivät 
antaneet aihetta tarkistuksiin. Museopalveluiden lausunnolle 
annettiin lisäaikaa ja siinä oli huomautettavaa MRL 9 §:n 
mukaisen rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen ja 
merkityksen arvion osalta. 
 
Yhdyskuntalautakunta jätti asemakaavaluonnoksen pöydälle 
kokouksessaan 27.12.2007. 
 
Yhdyskuntalautakunta teki katselmuksen suunnittelualueelle 
15.1.2008 ja palautti kokouksessaan asemakaavamuutoksen 
valmisteltavaksi.  
 
Asemakaava oli uudelleen valmisteltuna yhdyskuntalautakunnan 
esityslistalla 26.3.2008 ja se poistettiin sieltä.  
 
Asemakaavan selostusta on tarkennettu  Rongankadun ratapihan 
tasolle johtavaan betoniseen ajoramppiin ja ratapihan puoleiseen 
korttelin osaan liittyviltä osilta.  
 
Postitalon kehittäminen on merkittävä osa asemanseudun ilmeen 
parantamista. Tähän mennessä kiinteistössä on uudistettu 
nykyisiä toimitiloja. Seuraavassa vaiheessa Postitaloa 
laajennetaan nyt kaavoituksessa olevan hotellihankkeen 
toteuttamiseksi. Näiden lisäksi Kiinteistö Oy Kansalliset 
Liikekiinteistöt yhteistyökumppaneineen on jo käynnistänyt 
hankesuunnittelun rakennuksen asemalaitureiden puoleisen osan 
kehittämiseksi. Nämä toimet myös mahdollistavat Rongankadun 
puoleisen ratapihan tasolle johtavan rampin purkamisen. Koska 
rampin purkaminen vaatii muutoksia voimassa oleviin 
vuokrasopimuksiin, tullaan hankkeen suunnittelussa ottamaan 
tämä huomioon vuokralaisten kanssa sovittavalla tavalla. 
Ratapihan puoleisen hankesuunnittelun mukaiset konkreettiset 
rakentamistoimet ja rampin purkaminen ajoittuvat vuosille 2010-
2012.  

 
Asemakaavan keskeinen sisältö 
 
Hakijan tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa kiinteistöään 
lisärakentamalla ja muuttamalla rakennusta toimistotilojen lisäksi 
hotelli-, ravintola- ja kokoustiloiksi. Tämä toteutettaisiin osittaisella 
korotuksella, laajennuksella ja ajoyhteyksien muutoksella sekä 
liikennejärjestelyillä, jotka edellyttävät tontin ja katualueen välisen 
rajan tarkistamista. Hakijan kerrosalatavoite 
lisärakennusoikeudelle on ollut 5000 k-m2, jolloin uusi 
rakennusoikeus olisi 22 000 k-m2 (e= 2,60).  Kaavoituksen 
tavoitteena on korttelin sopiminen sekä Kyttälän että ratapihan 
puolen kaupunkikuvaan. Rautatienkadun katutilasta pyritään 



muodostamaan miellyttävä. Rongankadun puolen kaupunkikuvaa 
pyritään kohentamaan ja liikennejärjestelyjä parantamaan ottaen 
huomioon kevyen liikenteen pääväylien suunnitteluedellytykset. 
Liikkumisesta korttelissa sekä rakennuksen eri puolilla kaikilla 
kulkumuodoilla tavoitellaan viihtyisää ja turvallista ottaen 
huomioon kaupunkimainen sijainti ja luonne. 
Täydennysrakentamista ohjataan sopimaan joustavasti aktiivisesti 
muuttuvaan eri toimintoja sisältävään ydinkeskustaan.  
 
Hanketta varten on laadittu vaikutusarvioraportti sisältäen 
yleiskaavallisen tarkastelun sekä koottu melu- ja 
tärinätarkastelut. 
 
Asemakaavan toteuttaminen 
 
Asemakaava toteutetaan sen saatua lainvoiman. 
 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 
1.1 Tunnistetiedot 
 
Asemakaavan muutos koskee 
Tampereen kaupungin XI (Kyttälä) kaupunginosan kortteli nro 174 
sekä katualuetta, Rautatienkatu 21 (entinen pääposti). 
 
Kaavan laatija 
Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, 
asemakaavasuunnittelu, arkkitehti Hanna Montonen. 
 
Vireilletulo: 15.3.2007 
Dno YPA: 10231/611/2006, pvm. 15.12.2006 

 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
Kortteli XI-174 sijaitsee ydinkeskustassa lähellä rautatieasemaa, 
ratapihan ja Rautatienkadun välissä. Se muodostuu yhdestä 
tontista, jolla sijaitsee Kansalliset Liikekiinteistöt Oy:n omistama v. 
1972 rakennettu, 2-9-kerroksisia osia käsittävä toimistorakennus, 
ns. Pääpostitalo sekä Rongankadun katualueesta korttelin 
koillisnurkassa. Kaava-alueen pinta-ala on 8469 m2. 

 
1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Rakennusoikeuden lisääminen, XI-kaupunginosa, kortteli nro 174 
sekä katualuetta, kartta nro 8168.  

 
1.5 Asiakirjat 
 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, päivätty 16.3.2007 ja 
tarkistettu 16.11.2007 

- Asemakaavakartta 8168, 17.12.2007 
- Havainnekuvia, Arkkitehtikonttori Petri Pussinen 

Oy,17.12.2007 



- Ympäristömeluselvitys – Ratapihankadun lisätarkastelut 
välillä Itsenäisyydenkatu-Naistenlahden eritasoliittymä, 
Ramboll 21.12.2006 

- Pääpostin asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi, 
arviointiraportti 5480-C8975, FCG Suunnittelukeskus 
25.10.2007 

- Asemakaavan seurantalomake 
- Rongankadun yleissuunnitelmaluonnos välillä 

Rautatienkatu-rautatie, Suunnittelupalvelut-Ramboll 
9.1.2008 

 
1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja selvityksistä 
 

- Asemakaavan muutoshakemus, 15.12.2006 
- Laskelma asemakaavamuutokseen liittyvän 

rakennushankkeen tavoitteellisesta kerrosalan lisäyksestä 
8.12.2006, Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy 

- Osallisten mielipiteet osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 5 kpl 

- Osallisten mielipiteet asemakaavaluonnoksesta ja 
tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 2 kpl 

- Uolevi Saarimäen, Arto Malmin ja Pekka Valoman 
kuntalaisaloite 

- Ohjausryhmän kokousten 1-4 esityslistat ja muistiot 
26.4.07 

- Liikenneasioita koskevan neuvottelun 5.11.07 muistio 
- As. Oy Ratavahdin, Kansalliset Liikekiinteistöt Oy:n /Petri 

Pussinen ja asemakaavoituksen palaveri, muistio 
15.5.2007 

- As. Oy Ratavahdin osallisten laatima Rongankadun 
itäpään kehittämisluonnos 5.9.2007 

- Postitalon rakennussuunnitelmaluonnoksia, 
Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy, 7.12.2006 

- Ratapihankadun tärinäselvitys, Ramboll 23.3.2007 
- Tampereen seudun typenoksidipäästöjen 

leviämislaskelmat vuosille 2000 ja 2020 
- Rongankadun alikäytävä ja kevyen liikenteen väylä, 

Ramboll 11/2005 
- Rongankatu, kevyen liikenteen väylä välillä Rautatienkatu-

Peltokatu, yleissuunitelma, Ramboll 7.6.2005 
- Kevyen liikenteen yhteys välille Rongankatu-Tammela, 

Yleissuunnitelma, Tampereen kaupunki, Insinööritoimisto 
A-tie Oy, 01/1997 

- Postitalo, liikenteellinen arvio, Ramboll, 18.1.2005 
- Postitalo autopaikkalaskelma, Arkkitehtikonttori Petri 

Pussinen, 29.8.2007 
- Rautatienkadun kehittämissuunnitelma, Suunnittelupalvelut 

08/2007 
- Keskustan osayleiskaava, Tampereen kaupunki 4.1.1995 
- Ote maakuntakaavasta, Pirkanmaan liitto, vahvistettu 

valtioneuvostossa 29.3.2007 



- Postikortteli, Posteljooninpuisto ja asemanaukio,  
suunnittelun maisemallisia lähtökohtia, 
Suunnittelupalvelut/vihersuunnittelu, 27.8.2007 

- Maanomistuskartta, Suunnittelupalvelut 8.3.2007 
- Pääpostin kaavan suunnittelukysymykset-teemakartta, 

Suunnittelupalvelut 9.5.2007 
- Ratapihan pohjoispään ja Tammelan länsiosan 

kaupunkikuvaselvitys, kaavoitusyksikkö 12/2004 
- Tampereen postitalo, autohallin luiskan muutosvaihtoehdot 

A-E, Arkkitehtikonttori Petri Pussinen 28.8. ja 15.10.2007 
- Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta, 

VTT Tiedotteita 2278, 2004 
- Tampereen Postitalo-rakennushistoriallinen katsaus 

inventoinnin pohjaksi, Suunnittelupalvelut 17.12.2007 
- Tampereen arkkitehtuuriohjelma, luonnos 1.1.2007 

 
3 LÄHTÖKOHDAT 

 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista  

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Suunnittelun kohteena oleva kortteli 174 sijaitsee 
ydinkeskustassa lähellä rautatieasemaa, ratapihan ja 
Rautatienkadun välissä. Se muodostuu yhdestä tontista, jolla 
sijaitsee Kansalliset Liikekiinteistöt Oy:n omistama v. 1972 
rakennettu, 2-9-kerroksisisa osia käsittävä toimistorakennus, ns. 
pääpostitalo sekä korttelin koilliskulmassa olevasta Rongankadun 
katualueesta. 
Korttelissa sijaitseva rakennus on rakennettu v. 1972 vastaamaan 
pääasiassa silloisen käyttäjän postin tarpeita. Suomen Posti Oyj 
muututtua liikelaitokseksi, ja vähennettyä toimitilojensa, erityisesti 
hallintotilojen tarvetta, on jo edellisellä asemakaavamuutoksella v. 
2003 mahdollistettu kiinteistön osittainen käyttö 
päivittäistavarakauppana. Sijaintinsa vuoksi kortteli sopii aiottuun 
liike-, toimisto- ja majoitusrakennuskäyttöön hyvin. Ympäristön 
asuin- ja liikekortteleissa on runsaasti liiketiloja, joissa asiointi on 
ydinkeskustan tapaan vilkasta. Hämeenkadun, keskustan 
joukkoliikenteen pääväylälle on matkaa 100 metriä, ja korttelia 
tulee sivuamaan pohjoispuolelta keskustan kevyen liikenteen 
pääreitti. 
Korttelin 174 rakennuksessa sijaitsee postin toimipiste, muita 
yritystoimitiloja, Pirkanmaan ympäristökeskuksen virasto, Lidlin 
päivittäistavarakauppa, lounaskahvila, pienempiä erikoisliikkeitä 
sekä tanssiurheiluseuran liikuntasalit. Ympäristössä on keskustan 
liike- ja asuinkortteleita. 
Eteläpuolella korttelia on Posteljooninpuisto ja pohjoispuolella 
Rongankatu viistopysäköinteineen. Idästä kortteli rajautuu 3. 
kerroksen tasossa ratapihaan, jolla olevaa laituria VR-yhtymä 
käyttää autolastaukseen. Ajoyhteyksinä laiturille ovat ajorampit 
rakennuksen etelä- ja pohjoispuolilla. Tonttiliittymiä on kolme, 
joista kaksi Rautatienkadulle ja korttelin koillisnurkassa 
Rongankadulla oleva ajoyhteys kellariin. Muutosalueena on 



korttelin nro 174 ainoa tontti nro 1, jonka on pinta-alaltaan 8439 
m2 sekä Rongankadun katualuetta 30m2. 
 
3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Alue ja sen lähiympäristö on keskustamaisesti rakennettua 
kaupunkiympäristöä. Korttelissa ei ole istutettua kasvillisuutta. 
Asfalttipinnoitettu maasto viettää etelään. Korttelin itäreunaa 
rajaava ratapiha on 5-7 metriä länsipuolista ympäristöään 
korkeammalla. Eteläpuolella sijaitsevan lehtipuuvaltaisen 
Posteljooninpuiston perustaso on 1-2 metriä postitalon 
perustasoa korkeammalla. Posteljooninpuisto on määritelty 
Tampereen viheralueohjelmassa 2005-2041 nk. 
edustusviheralueeksi.  Rongankadun varren lehmuspuurivi 
jäsentää kiinteistön ulkorajaa korttelin pohjoispuolella. 
 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Vuonna 1972 valmistunut arkkitehti Veikko Malmion 
suunnittelema pääposti sijoittuu paikkaan, jonka lähialueella on 
valtakunnallisesti arvokkaaksi määritelty rakennettu 
kulttuuriympäristö. Siihen on rajattu Hämeenkadun lisäksi 
rautatieasema lähiympäristöineen. Postitalon arkkitehtoninen ilme 
on varsin selkeä; ruutuun ja suorakulmaisten massojen luomaan 
rationaaliseen kokonaisuuteen perustuva ratkaisu on säilynyt 
alkuperäisen kaltaisena. Julkisivut ovat punaista väribetonia ja 
rakentamistyylin, betonibrutalismin mukaisesti materiaalia on 
käytetty runsaasti: myös aidat ja rampit ovat betonia. 
Julkisivuelementit muodostuvat paksummasta aukkoja ja 
elementtireunoja kehystävästä sileävaletusta kehyksestä sekä 
samanvärisestä kiinteästä, kehystä  syvemmällä olevasta 
kasettimaisesta karheasta pesubetonipinnasta. Pintojen tasoero 
luo julkisivuja elävöittävän varjoefektin. Ikkunat on istutettu syvälle 
julkisivuun siten, että betonikehys muodostaa niille visuaalisen 
karmin. Pääsisäänkäynti on sisäänvedettynä kaksikerroksisessa 
osassa Rautatienkadun puolella, mutta kaupunkikuvallisesti 
hallitsevin on rautatieasemalle näkyvä, 9-kerroksinen 
eteläjulkisivu. Tällä sivulla on kahden kerroksen korkuinen 
ulokepalkkien tukema betonipilaristo, joka toimii 
sivusisäänkäyntien kulkuväylänä.  Postitalo erottuu massoittelun 
vuoksi ympäristöstään. Rakennus ulottuu kiinni katuun, mutta 
vain 2-kerroksiselta matalalta osaltaan. Korkea osa ei osallistu 
katutilan muovaamiseen ruutukaavalle ominaisella tavalla. Alun 
perin rakennus on näyttäytynyt Rongankadun suunnalta 
yksinkertaisten suorakulmaisten massojen sommitelmana. 
Myöhemmät lisäykset, lounaisnurkan korotus sekä päämassan 
kattokerroksen edustussauna eivät noudata talon alkuperäistä 
muotoideaa. Sisätiloja on voimakkaasti muutettu, mm. entinen 
postisali on jaettu väliseinin erillisiksi liiketiloiksi Ympäristössä on 
keskustan liike- ja asuinkortteleita. Länsipuolella kulkee 
vilkasliikenteinen Rautatienkatu, jonka toisella puolen on 7-
kerroksisia asuin- ja liikekortteleita. Pohjoispuolella on 
Rongankatu viistopysäköinteineen sekä 1970- ja 1990-luvuilla 



rakennetut 7-kerroksiset asuinkorttelit, joiden katutasossa on 
liiketiloja. Idässä on ratapiha ja lastauslaituri. Postitalon 
hahmossa radan suuntaan on alusta pitäen ollut katettu 
lastauspiha, jolla ei ole varsinaista julkisivua. Se on radan 
suuntaan avoin ja sitä leimaa erilaiset lastaus- ja 
rautatietoimintaan liittyvät teräsrakennelmat ja -peltipinnat. 
Postitalossa on liikenteellinen monitasoratkaisu, jossa 
lastauslaiturin ajoyhteyksinä ovat massiiviset betoniset 
rakennuksen 1970-luvun aikakauden tyyliä ja 
suunnittelunäkemyksiä edustavat ajorampit korttelin etelä- ja 
pohjoispuolilla. Ramppien kaiteet ovat plastisesti muotoiltua 
muottipintaista betonivalua. Kellarikerroksessa sijaitsee 
pysäköinti- liikunta ja huoltotiloja, joihin johtaa ajoramppi 
rakennuksen koillisnurkasta.  Kattokerroksessa on laitetiloja, 
katettuja parvekkeita ja mastorakenteita. Matalassa 2-
kerroksisessa osassa, entisen postisalin kohdalla on muodoltaan 
oktaedrimaisten kattoikkunoiden sommitelma, joka näkyy 
yläviistosta naapuritaloista sekä sisätilasta käsin.Eteläpuolella 
korttelia on Posteljooninpuisto sekä VR:n huoltorakennus. Tontin 
rajalla  puiston suuntaan on massiivinen maaston 
korkeussuhteiden mukaan porrastettu betoniaita. 
 
Postitalo edustaa Helsingin Makkaratalon tapaan 1960-70-lukujen 
suunnitteluideologiaa, uskoa moderniin ja autoistumiseen 
varautuvaan yhteiskuntaan. Liikenne-,  lastaus- ja 
pysäköintiratkaisut ovat osa rakennuksen arkkitehtonista 
kokonaisuutta. Raide- ja autoliikenteen kannalta logistisesti 
sopiva sijainti on määritellyt rakennuksen suunnittelua.   
 
Liikenne 
 
Kortteli 174 liittyy keskustan vilkkaasti liikennöityyn katuverkkoon, 
ja siihen on hyvät yhteydet kaikilla liikennemuodoilla. 
Suunnittelualueen itäpuolella on vilkkaasti liikennöity rautatie ja 
aseman ratapiha. Vuorokaudessa ohikulkevia junia on noin 90. 
Kaikki henkilöliikenteen junat pysähtyvät asemalla. Raiteiden 
suurin nopeus on enintään 40 km/h. Suurin liikennemäärä on 
pääradoilla 2 ja 3, jotka sijaitsevat ratapihan länsireunan raiteen 1 
vieressä. Postitalon itäsivulla on lastauslaituri, jota VR Oy käyttää 
autojunien lastauksessa, ja jonne ajoyhteydet katutasosta 
kulkevat rakennuksen etelä- ja pohjoispuolisten ramppien 
välityksellä. Postilla ei ole enää rautatiekuljetuksia rakennuksesta 
käsin.  
Pysäköintitiloja on sekä rakennuksen kellarikerroksessa että 
katutason pysäköintihallissa ja kolmannessa kerroksessa 
ratapihan tasolla. Pysäköinti- ja huoltoliikenne tapahtuu 
Rautatienkadulta, Rongankadun ja Kyttälänkadun jatkeena 
olevista liittymistä, sekä kellarikerrokseen Rongankadun 
itäpäästä. Maksullisia pysäköintipaikkoja on Rongankadulla, 
Rautatienkadulla ja lähistön pysäköintilaitoksissa. P-Hämpin 
pysäköintilaitos on suunnitteilla Postitalon lähialueelle. Sen 
lähimmät henkilösisäänkäynnit on suunniteltu sijaitsevan 
Stockmannin tavaratalon yhteydessä sekä Rautatienkadun ja 



Hämeenkadun risteyksessä. Korttelin pohjoispuolitse tulee 
kulkemaan kevyen liikenteen pääreitti, joka on suunniteltu 
jatkettavaksi radan alittavalla yhteydellä Tammelan 
kaupunginosaan ja tulevaan Ratapihankatuun. Alikulkutunnelin 
suuaukko tulee sijaitsemaan lähellä postin korttelin koillisnurkkaa, 
jonka läheisyydessä sijaitsee Postitalon kellariajoluiskan 
kulkuaukko.  
Tontin sivustoilta on ajo-oikeus rautatiealueelle huolto- ja 
lastaustoimintaa varten. VR Oy ja Postitalon vuokralaiset 
käyttävät näitä ajoyhteyksiä, joista em. lastaa autojunia. 
Rongankadun ja Rautatienkadun risteys on selkiytymätön. 
Rongankadun Rautatienkadun länsipuolinen osuus on 
esplanadimaisesti puistokaistalla erotettu kahdeksi 
yksisuuntaisesi kaduksi, mutta Rautatienkadun itäpuolella katu on 
tavanomaisesti keskiviivalla erotettu kaksisuuntainen katu. Tästä 
johtuen myös postitalon tonttiliittymä risteyksen tuntumassa on 
jäsentymätön. 
 
Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. 
 
3.1.4 Maanomistus 
 
Korttelin 174 omistaa Kiinteistö Oy Kansalliset Liikekiinteistöt. 
Ympäröivät katualueet ja Posteljooninpuiston omistaa Tampereen 
kaupunki. Rata-aluetta hallinnoi Ratahallintokeskus.  

 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja 
selvitykset  
 
3.2.1.1 Maakuntakaava 
 
Pirkanmaan 29.3.2007 vahvistetun 1. maakuntakaavan mukaan 
kaava-alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. 
 
3.2.1.2 Yleiskaava 
 
Tampereen keskustan osayleiskaavassa on valtuuston 4.1.1995 
hyväksymä ja oikeusvaikutukseton. Vaikutusarvio sisältää 
yleiskaavallisen tarkastelun. Kaava-alue on osoitettu 
keskustatoimintojen alueeksi (C). Alue varataan liike-, toimisto-, 
hallinto- ja palvelutiloille, keskustaan soveltuvalle asumiselle sekä 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. 
Alueella on voimassa keskustan liikenneosayleiskaava, joka on 
liikenneratkaisuja ohjaava teemakaava. Tampereen 
kaupunginvaltuusto on vahvistanut sen oikeusvaikutteisena 
18.1.2006.  Liikenneosayleiskaavassa kaavamuutoksen alaisen 
korttelin 174 lähistölle, ratapihan itäpuolelle tulee sijoittumaan 
pääkatutasoinen Ratapihankatu. Em. kadun viertä tulee 
kulkemaan pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen pääreitti 
Vellamonkadulle asti ja sille poikittainen itä-länsisuuntainen 
kevyen liikenteen pääreitti, joka alittaisi ratapihan tunnelissa. 



Tunnelin läntinen suuaukko tulee sijoittumaan korttelin 174 
viereen, koillisnurkan tuntumaan. Rautatienkatu tulee jatkossakin 
olemaan alueen kokoojakatu. Sen itäreunassa tulee kulkemaan 
myös pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen pääreitti 
postitalon viertä pitkin. 
 
3.2.1.3 Asemakaava 
 
Kaava-alueella on voimassa 17.12.2003 vahvistettu asemakaava 
nro 7925, jossa kortteli nro 174 on osoitettu liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Rakennusoikeutta on  
17 000 k-m2 , mikä vastaa tonttitehokkuutta e=2,01. Autopaikkoja 
on varattava yksi liiketilan kerrosalan 50 m2 kohti ja yksi 
toimistotilan kerrosalan 100 m2 kohti. Rakennuksen kerrosluvusta 
ja korkeudesta annetut määräykset vaihtelevat tontin osilla 4:stä 
9:ään kerrokseen ja 18:sta 30:een metriin. Rongankadun 
katualueella on voimassa asemakaava –112, joka on vahvistettu 
8.5.1907.  

 
3.2.1.4 Tonttijako, rakennusjärjestys ja pohjakartta 
 
Kaava-alueelle on hyväksytty tonttijako 6.5.1968.  
Tontti on merkitty tonttirekisteriin 26.6.1968. 
Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään uusi tonttijako numero  

  8160. 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 6.9.2000 Tampereen 
kaupungin rakennusjärjestyksen. 
Pohjakartta on Tampereen kaupungin kaupunkimittauksen 
laatima, ja se on tarkistettu v. 2007. 
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

  
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen 
 
Asemakaavan muutos laaditaan tontin omistajan15.12.2006 
kirjatusta aloitteesta. Tampereen kaupunkikehitys, 
kaupunkisuunnittelu on tilannut asemakaavamuutoksen 
Tampereen kaupungin yhdyskuntatuotannon 
suunnittelupalveluilta. Asemakaavahankkeella on ollut 
ohjausryhmä. 
 
Kaupunkiympäristön kehittäminen/kaupunkisuunnittelu perii 
korvauksen kaavan laatimisesta. 
 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 
4.3.1 Osalliset 
 
Osallisia ovat kaavamuutoksen hakija Koy Kansalliset 
Liikekiinteistöt vuokralaisineen, naapurikiinteistöt asukkaineen ja 
vuokralaisineen: As. Oy Tampereen Jeremias, As Oy 
Ronganpuisto, As. Oy Rongankulma, Kiint. Oy Kyttälän Keskus, 
Kiint. Oy Postikadun pysäköintitalo, Arkkitehtitoimisto Eero Lahti, 



alueella toimivat yhdistykset: Tampere-Seura, Tampereen 
Kauppakamari, Pirkanmaan kiinteistöyhdistys, VR-yhtymä ja 
Ratahallintokeskus, Pirkanmaan Liitto,  Pirkanmaan 
Ympäristökeskus, kaupungin eri hallintokunnat, erityisesti 
ympäristö- ja tekniset toimialat, kiinteistötoimi, 
hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö, kaupunkiympäristön 
kehittäminen, museotoimi,  Aluepelastuslaitos, Tampereen 
Sähköverkko, Elisa Oyj, Telia Sonera Finland Oy, Tampereen 
Vesi, Pirkanmaan TE-keskus. 

 
4.3.2 Vireilletulo 
 
Kaavahanke on kuulutettu vireille 15.3.2007, jolloin osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma myös kuulutettiin nähtäville.  Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta saatiin 5 mielipidettä Kaavan 
vireilletulon johdosta on saapunut kuntalaisaloite, jonka ovat 
laatineet Uolevi Saarimäki, Arto Malm ja Pekka Valoma.  
 
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloaikana 
pidettiin yleisötilaisuus  29.3.2007, jossa oli kymmenkunta 
osallista. Kaavan hakijan arkkitehti esitteli 
rakennushankesuunnitelmaa varten tehtyjä vaihtoehtoisia 
luonnoksia ja hakijan liikennekonsultti korttelin sisäisen liikenteen 
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Osallisena olevan As. Oy 
Ratavahdin aloitteesta pidettiin neuvottelu 15.5.2007 ja osallisten 
kanssa tutustuttiin kiertokävelyllä suunnittelualueeseen. 
Kaavasuunnittelija ja kaavan hakijan arkkitehti esittelivät 
kaavahanketta eri kehitysvaiheissa em. osallisille vielä 30.8.2007 
ja 8.11.2007 pidetyissä neuvotteluissa. Suunnitteluaineistoa, mm. 
liikennesuunnitelmaluonnoksia ja vaikutusarvio, toimitettiin 
osallisille valmisteluvaiheessa.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistettiin mielipiteiden 
johdosta vähäisessä määrin 16.11.2007 lisäämällä 
osallisluetteloon Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy ja Kiint. Oy 
Postikadun Pysäköintitalo sekä asemakaavan tavoitteisiin niin 
Rongankadun puolen kaupunkikuvan kohentaminen kuin 
liikennejärjestelyjen parantaminen. Myös museotoimi on lisätty 
osallisten joukkoon.  
Asemakaavahankkeella on ollut ohjausryhmä, joka on 
kokoontunut neljä kertaa: 26.4.2007, 13.6.2007, 30.8.2007, 
5.10.2007. Se on käsitellyt myös osallisilta saatuja kirjallisia 
ehdotuksia ja suunnitelmaluonnoksia Rongankadun itäpään 
kehittämiseksi. 
 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 
Suunnittelualueen liikennemelua ja rautatieliikenteen tärinää 
koskeva neuvottelu käytiin ympäristöpalveluiden kanssa, jolloin 
todettiin, että ratapihan alueelle Ratapihankadun (kaava nro 
7877) asemakaavoituksen yhteydessä tehtyjä melu- ja 
tärinätarkasteluja voidaan hyödyntää kaavan 8168 



asemakaavamuutoksen suunnittelussa. Rakennusvalvonnan 
edustaja on ollut ohjausryhmässä suunnittelukohteen 
kaupunkikuvallisten tavoitteiden johdosta . 
Museotoimen kanssa käydyissä keskusteluissa on 
valmisteluvaiheessa todettu alustavalla tavalla alueen 
lähiympäristön merkittävän kaupunkikuvan ja postitalon selkeän 
alkuperäisen kaltaisena säilyneen arkkitehtonisen ilmeen arvo. 
Sille, että rakennus nousisi  nykyistä laadukkaammaksi osaksi 
kaupunkikuvaa, on todettu tarve. Kriittisinä kohtina museotoimi 
pitää jatkosuunnittelua lähtökohtaa arvostavalla tavalla.  
 
Kaavasta on laadittu luonnos, joka laitettiin nähtäville 23.11.-
7.12.2007 väliseksi ajaksi ja josta pyydettiin lausunnot 
asianomaisilta kaupungin toimialoilta. Lausuntopyyntöön liitettiin 
ja nähtäville laitettiin em. ajaksi tarkistettu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, kaava-asiakirjat sekä vaikutusarvioraportti. 
Samat asiakirjat lähetettiin tiedoksi aloitteen tekijälle. 
Ympäristöpalveluille ja Ratahallintokeskukselle toimitettiin 
pyynnöistä luonnosvaiheessa melu- ja tärinäselvitys.  
 
Määräaikaan mennessä saapui 12 lausuntoa, joissa 
huomautettavaa oli kahdessa lausunnossa. Museotoimen 
lausunnolle annettiin jatkoaikaa ja siinä oli huomautettavaa 
Mielipiteitä luonnoksesta saapui kaksi, joissa oli huomautettavaa. 
Kaava-asiakirjoja tarkistettiin lausuntojen osalta. Mielipiteistä 
laadittiin vastineluettelo.  
 
Yhdyskuntalautakunta käsittelee ehdotuksen ja asettaa sen 
yleisesti nähtäville. Nähtävillä olosta julkaistaan 
sanomalehtikuulutus ja siitä tiedotetaan internetissä. Kartta ja 
asemakaavan selostus sekä liitemateriaalit ovat nähtävillä 
Frenckellin palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B, 33100 
Tampere ja kaavoitusosaston internet-sivuilla osoitteessa 
http://www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/. 
 
Nähtävillä oloaikana pyydetään lausunnot viranomaisilta 
 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
Korttelialue on kaupunkikuvan kannalta tärkeä. 
Täydennysrakentamisen sopeuttamiseen kaupunki- ja 
katukuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tavoitteena on 
ohjata korttelin täydennysrakentamista siten, että se sopii 
joustavasti aktiivisesti muuttuvaan, runsaasti eri toimintoja 
sisältävään ympäristöön Kyttälän kortteleissa ja ratapihan 
puolelta edellistä laajemmin avautuvaan kaupunkikuvaan. 
Tavoitteena on myös Rongankadun puolen kaupunkikuvan 
kohentaminen ja liikennejärjestelyjen parantaminen. 
Rautatienkadun katutilasta pyritään muodostamaan miellyttävä ja 
liikkumisesta siellä sekä rakennuksen eri puolilla, Rongankadulla 
ja Posteljooninpuiston puolella eri kulkumuodoilla viihtyisää ja 
turvallista ottaen huomioon korttelin urbaani sijainti ja luonne.  
 

http://www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/


4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden 
tarkentuminen 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin viisi mielipidettä.  
Lisäksi kaavan käynnistymisen johdosta on tehty kuntalaisaloite 
(Dno 10231/611/2006). 
 
Kuntalaisaloite koski Rongankadun Postitalon tontin 
muodostamisvaiheessa 1960-luvulla siihen liitetyn katualueen 
lunastamista kaupungille Postitalon pohjoisen ajorampin kohdalta 
ja rampin purkamista alueen, erityisesti Rongankadun itäpään 
kehittämiseksi. 
 
Postikadun Pysäköintitalo Oy esittää mielipiteenään, että hotelli 
tuo lisää liikenteellisiä ongelmia Rongankadun itäpäähän sen 
lisäksi, että kaupunki on linjannut Rongankadun pohjoisreunaan 
kevyenliikenteenväylän, jonka tulisi kulkea kadun eteläreunassa. 
As. Oy Tampereen Jeremiaan edustalla olevien yhtiön 
autopaikkojen tilalle ei voi rakentaa kevyenliikenteenväylää. 
Ajoluiska alas postitalon alle tulisi aikaistaa kulkemaan 
keskemmältä Rongankatua, jolloin luiska loiventuisi ja Postitalon 
ratatasolle johtava pohjoinen ajoramppi tulisi  purkaa. Postikadun 
Pysäköintitalo Oy kysyy millaisella sopimuksella Rongankadun 
eteläreuna on annettu, myyty tai vuokrattu aikanaan Postille sekä 
onko kevyenliikenteen tunnelia varten tehty rautatien vaihteiston 
maanalaisten osien kartoitus.  
 
Asunto Oy Tampereen Jeremias esittää mielipiteenään, että 
Postitalo on alunperin valtionhallinnon arvorakennuksia 
Tampereella, mutta rappeutunut. Rongankatua tulisi kehittää ja 
sen bulevardimaisuus tulisi palauttaa. VR:n alueelle siirtämä, 
sinne sopimaton, autojenlastaus on aiheuttanut hallitsemattomat 
liikennevirrat pohjoiselle ajorampille, joka on myös 
kaupunkikuvaan sopimaton ja tulisi purkaa. Ajorampin 
mahdollistama autojenlastaus on myös melu- ja ilmanlaatuhaitta. 
Rautatienkadun ja Rongankadun risteys on sekava. Koululaisten 
kulkureittien turvallisuudesta tulisi huolehtia.  
 
Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy/ Eero Lahti ilmoittautuu 
osalliseksi ja esittää mielipiteenään, että asemakaavoituksella 
vaikutetaan alueen arvotekijöihin, joista Rongankadun pääte on 
nykyisin takapihamainen jäsentymätön ajoramppeineen ja 
ratapenkereineen. Ajoyhteydet kiinteistöjen autohalleihin ovat 
vaaralliset. Rongankadun itäpää tulee palauttaa puistomaiseksi 
kokonaisuudeksi. Pohjoinen ajoramppi tulisi purkaa kadun 
kehittämiseksi. Arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet tulisi huomioida ja 
hakijan tavoitteisiin tulisi lukeutua kaupunkiympäristön 
kehittäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen. 
Kaavoituksen tavoitteena tulisi olla myös kaupunkikuvan 
kohentaminen Rongankadun puolella sekä liikennejärjestelyiden 
kehittäminen kokonaisuutena. Vaikutusarvio tulisi teettää 
ulkopuolisella asiantuntijalla. 
 



Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen esittää mielipiteenään, että 
Postitalo on rakennuksena hieno aikakautensa edustaja. Kortteli 
on kuitenkin eri kaupunkirakenteen liittymäpintoineen 
ongelmallinen, mutta jos rampit ja ylempi lastauspiha päästään 
purkamaan on lähtötilanne mielenkiintoinen. Kriittisiä kohtia ovat 
mm. pintojen rajaukset ratapihan, rakennuksen, katutilan ja 
puiston välillä sekä se miten sijoitetaan uusi  rakennusmassa 
jäntevästi katukuvaan. Rongankadun pääteaukiota tulisi kehittää 
kaupunkikuvallisesti. Posteljoonin puiston käyttöä tulisi elävöittää. 
Liikennejärjestely on sekava ja katutila visuaalisesti heikko. 
Postitalo on keskustan keskeisiä paikkoja ja kaupunkikuvallisia 
parannuksia olisi hyvä kokeilla parantaa ideakilpailulla. 
 
Ratahallintokeskuksella ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta. Melu- ja tärinätarkastelut pyydettiin 
nähtäväksi asemakaavan luonnosvaiheessa.  
 
Rongankadun kehittämisen tavoitteet ovat tarkentuneet prosessin 
aikana. Kaava-alueen rajausta on tarkistettu kaavaprosessin 
aikana sisällyttämällä siihen korttelin koilliskulmasta 30 
m2katualuetta tonttiliittymän liikenneturvallisuutta kohentavien 
toimenpiteiden mahdollistamiseksi. Liikenneturvallisuuden ja 
kaupunkikuvallisen kehittämisen tarve on noussut esiin sekä 
liikennesuunnittelun kautta että osallisten kanssa käytyjen 
neuvottelujen tuloksena. Myös prosessin aikana tehty 
Rautatienkadun pohjois-eteläsuuntaisen kevyen liikenteen 
pääyhteyden yleissuunnittelu sekä Posteljooninpuiston 
maisemallisten lähtökohtien erittely on tarkentanut 
asemakaavaan liittyviä liikennesuunnitteluun tavoitteita. Korttelin 
keskeisen sijainnin ja läheisyyteen suunnitellun yleisen 
pysäköintilaitoksen P-Hämpin suunnitelmien vuoksi on tarkistettu 
Postitalon korttelilta edellytettyä autopaikkojen lukumäärää. 
Julkisten  liikenneyhteyksien, rautatien ja linja-autojen lisäksi 
korttelia palvelevat hyvin monipuoliset kevyen liikenteen yhteydet. 
Edellytettyä autopaikkalukua pienennetään näistä seikoista 
johtuen.  
 
Museoviranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen kautta on 
tavoitteeksi noussut rakennuksen arkkitehtonisen ilmeen, hillityn 
yleisvaikutelman ja muotokielen säilyttäminen.  
 
Ympäristösuojeluviranomaisten kanssa käydyt neuvottelut ovat 
painottaneet melusuojausta ja ilmanlaatua koskevien määräysten 
tarpeellisuutta. 
 
Asemakaavaluonnos laitettiin nähtäville 23.11.-7.12.2007 
väliseksi ajaksi ja siitä pyydettiin lausunnot.  
Saadut lausunnot ja asemakaavakartan tarkistaminen: 
 
Tampereen Sähkölaitoksen lausunnossa huomautettiin, että 
kyseisellä korttelialueella on kaukolämpöjohtoja 
kaavamuutosalueella Kyttälänkadun jatkeella ja johtojen 
mahdollisista siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. 



 
Kaupunkimittausyksikön lausunnossa täsmennettiin karttatekstiä 
ja huomautettiin puutuvasta tonttijaon numerosta.  
 
Kiinteistötoimi huomautti, että asemakaava edellyttää 
maankäyttösopimusta.  
 
Viranomaispalveluiden ympäristöpalvelujen lausunnossa 
huomautettiin seuraavaa: Rautatienkadun- ja eteläpuoleiselle 
seinälle lisättävä melumääräys (35dBA) majoitustilojen osalle. 
Tuloilma-aukkojen sijoittamisessa huomioitava katu- ja 
raideliikenteen aiheuttamat päästöt.  
 
Hyvinvointipalveluiden Museopalveluiden (museotoimi) 
lausunnossa huomautettiin, että kaavassa esitetty määräys 
rakennuksen ominaispiirteet huomioivassa uudistamisessa ja 
laajentamisessa on oikeansuuntainen mutta esitetty muutos on 
varsin suuri mahdollistaakseen määräyksen noudattamisen. 
Vaikutusarviota pidettiin varsin perusteellisena, mutta kaava-
aineistosta katsottiin puuttuvan MRL 9 §:n mukainen rakennetun 
kulttuuriympäristön selvitys ja siitä johdettu kulttuurihistoriallisen  
merkityksen arvio. 
 
Asemakaavakarttaa tarkistettiin 17.12.2007 lausuntojen pohjalta 
seuraavasti: 
 
Kaavamuutosalueella ei  ole kaukolämpöjohtojen osalta 
suunnitteilla muutoksia Kyttälänkadun jatkeella. 
 
Karttatekstiä täydennettiin tonttijaon numerolla 8160. 
  
Asemakaavakarttaan lisättiin melumääräys länsipuoliselle 
Rautatienkadun ja eteläpuoliselle Posteljooninpuiston sivulle, 
jossa ikkunoilta, ulkoseiniltä ja rakenteilta edellytetään 35 dBA-
luvun mukaista ääneneristävyyttä. Annettiin yleismääräys, että 
rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että 
ympäristön ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on 
estetään. 
 
Asemakaavaselostusta täydennettiin 17.12.2007 
Museopalveluiden lausunnon perusteella seuraavasti: 
 
Rakennushistorian ja rakennetun ympäristön nykytilan esittelyä 
lisättiin ja täydennettiin kaupunkikuvallisen ja 
rakennushistoriallisen arvon vaikutusten arviointia rakennettuun 
ympäristöön. Lisäksi laadittiin inventoinnin pohjana käytettävissä 
oleva Postitalon rakennushistoriallinen katsaus.   
 
Asemakaavan selostusta on tarkennettu yhdyskuntalautakunnan 
15.1.2008 palautettua asian valmisteltavaksi.  
 
Tarkennukset liittyvät Rongankadun ratapihan tasolle johtava 
betoniseen ajoramppiin ja ratapihan puoleisen korttelin osan 



kohentamiseen: Kiinteistö Oy Kansalliset Liikekiinteistöt näkee, 
että Postitalon kehittäminen on merkittävä osa asemanseudun 
ilmeen parantamista. Tähän mennessä kiinteistössä on uudistettu 
nykyisiä toimitiloja. Seuraavassa vaiheessa Postitaloa 
laajennetaan nyt kaavoituksessa olevan hotellihankkeen 
toteuttamiseksi. Näiden lisäksi Kiinteistö Oy Kansalliset 
Liikekiinteistöt yhteistyökumppaneineen on jo käynnistänyt 
hankesuunnittelun rakennuksen asemalaitureiden puoleisen osan 
kehittämiseksi. Nämä toimet myös mahdollistavat Rongankadun 
puoleisen ratapihan tasolle johtavan rampin purkamisen. Koska 
rampin purkaminen vaatii muutoksia voimassa oleviin 
vuokrasopimuksiin, tullaan hankkeen suunnittelussa ottamaan 
tämä huomioon vuokralaisten kanssa sovittavalla tavalla. 
Ratapihan puoleisen hankesuunnittelun mukaiset konkreettiset 
rakentamistoimet ja rampin purkaminen ajoittuvat vuosille 2010-
2012.  
 
4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
 
Suunnittelualueen liikenneratkaisuista on tehty useampia eri 
vaihtoehtoja asemakaavan valmisteluvaiheessa. Keskeisenä 
suunnittelukysymyksenä  on ollut tontin sisäisen ja ulkoisen 
liikenteen kytkeminen ja tonttiliittymien sijainnit. Erityisen 
tarkastelun kohteena on ollut Postitalon kellariajoliittymän. Sille on 
haettu vaihtoehtoja liikenne-  ja rakennussuunnittelun avulla, jotta 
tonttiliittymien risteämisestä suunniteltujen Rongankadun ja 
Rautatienkadun kevyenliikenteen  pääväylien kanssa ei 
muodostuisi liikenneturvallisuusongelma. Kaikissa 
liikennevaihtoehdoissa kehitettiin Rongankadun ja 
Rautatienkadun risteystä siten, että sen puolelta olisi Postitalon 
tontille ainoastaan sisäänajo. Ulosajo olisi Kyttälänkadun 
jatkeella, joten tontin sisäinen liikenne kiertäisi myötäpäivään. 
Postitalon pohjoisen ratapihan tasolle johtavan ajoluiskan ja 
rakennuksen väliin ei ole sovitettavissa rinnakkain ulos- ja 
sisäänajokaistaa tonttiliittymää varten. 
 
Kellariajoluiskan siirtämiseksi tutkittiin neljää eri vaihtoehtoa: 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa kellariluiskan ulostuloliikenne 
käännettäisiin luiskaa muuttamalla kulkemaan tontin sisäkautta 
katutason pysäköintihallin läpi. Kellarin sisäänajo sijatsisi edelleen 
Rongankadulla. Eri liikennemuotojen kohtaamiset Rongankadulla 
vähenisivät osittain. Liikenne ja eri liikennemuotojen kohtaaminen 
Kyttälänkadun ja Rautatienkadun risteyksessä lisääntyisi 
nykyisestä. Toisessa vaihtoehdossa luiskan yläpää muutettaisiin 
kulkemaan siten, että autot ajaisivat kellariin Postitalon tontin 
kautta sekä sisään että ulos. Kellariajoluiska suuaukko poistuisi 
Rongankadulta. Tonttiliittymä Kyttälänkadun jatkeella kuormittuisi 
nykyisestä enemmän kellarista ulosajavien autojen määrällä. 
Kolmannessa vaihtoehdossa koko luiska siirrettäisiin ja 
rakennettaisiin uudestaan. Tilanne Kyttälänkadun jatkeen 
liikenteessä muotoutuisi  samaksi kuin toisessa vaihtoehdossa. 
Neljännessä vaihtoehdossa kellarin ajoluiska rakennettaisiin 
uudestaan katutason pysäköintihallin keskivaiheille. Liikenteen 



osalta tilanne olisi sama kuin edellisessä vaihtoehdossa. 
Viidentenä vaihtoehtona tutkittiin kellarin ajoluiskan jättämistä 
silleen ja varustamista ulosajavan liikenteen turvapuomilla. 
Ratkaisu edellyttäisi kevyen liikenteen tunnelin suuaukon 
avartamista ja pienimuotoisen katoksen rakentamista kellarin 
suuaukolle sen havaittavuuden lisäämiseksi. Kiinteistön omistama 
ja ylläpitämä puomi sijoitettaisiin katualueelle, jotta sen näkyvyys 
kevyen liikenteen väylältä turvattaisiin. Katusuunnittelussa 
kellariajoluiska sijaintia tulisi korostaa havainnollisuutta lisäävin 
perustason käsittelyin ja jäsentelyin. 
 
Vaikutusarvio laadittiin punnitsemalla ratkaisuja kellariajoluiskan 
kulkuaukon sijainnin säilyttämisen ja muuttamisen suhteen. 
Liikenneratkaisussa päädyttiin varustamaan kellarin ajoluiskan 
suuaukko kiinteistön ulosajoliikenteen turvapuomilla, joka 
sijoitetaan katualueelle. Kellaria käyttävä liikenne risteää kevyen 
liikenteen suunnitellun väylän kanssa, mutta näkemät turvataan. 
Kyttälänkadun ja Rautatienkadun risteystä käyttää Postitalon 
korttelin osalta poistuva autoliikenne, joka tulee katutason 
pysäköintihallista ja ratapihan tasolta ramppia pitkin. Ratkaisua 
tuki vaikutusarvio, jonka esittämät toimenpiteet haitallisten 
vaikutusten ehkäisemisestä ja lieventämisestä huomioitiin. 
 
Asemakaavaluonnoksen ollessa nähtävillä 23.11.-7.12.2007 
saatiin osallisilta kaksi mielipidettä. 
 
 As. Oy Tampereen Jeremias totesi, että vaikutusarvio ei 
tähdennä riittävästi sitä, että kaavaehdotus  sinetöi 
kaupunkikuvan ja liikennejärjestelyt vuosiksi eteenpäin. Myös 
asumiseen kohdistuvat haitat ja suhde Rongankadun 
kevyenliikenteen tunneliin jäävät  vähälle huomiolle. Yhtälailla 
on jätetty huomiotta VR:n tulevaisuuden logistiset järjestelyt.  
Korttelin IX-176 kaavoitus asuinalueeksi on aikanaan jäänyt 
puutteelliseksi ja seikat tulisi korjata, mm. Rongankadun itäpään 
arvoa tulee nostaa ja pohjoinen ajoramppi purkaa järjestäen 
ajoyhteys kellariin tontin kautta. Ramppi vaarantaa Rongankadun 
kevyenliikenteen tunnelin turvallisuuden, eikä se ole hyvää 
kulttuuriympäristöä. Rampin purkaminen ja sen kautta 
Rongankadun kunnostus antaa mahdollisuuden keskustan 
viherverkon täydentämiseen. Arkkitehtuuriohjelmaluonnos 
sisältää ajatuksen keskustan lähiömäisesti rakennettuja kohtien 
parantamisesta, jota pohjoisrampin purkaminen ja kadun 
bulevardimainen jatkaminen rautatiehen saakka olisi.  
As Oy Jeremiasta rakennettaessa v.1999 kerrottiin, että VR:n 
autojenlastaustoiminta on väliaikaista. Myöhemminkään tehtyjen 
muutoksien yhteydessä ei ole tehty lain edellyttämiä 
ympäristöselvityksiä tai kuultu naapureita.  Ajoramppiin ei VR:llä 
ole rasitukseen perustuvaa oikeutta.  
Autojenlastaustoiminnan sallimiseen nykyisellä paikalla liittyy 
viranomaistoiminnan puutteita ja laiminlyöntejä eikä se täytä 
naapuruussuhdelain vaatimuksia. Toiminta ei myöskään tue 
ydinkeskustan liiketoimintoja. Viimeaikaiset parannukset 
autojenlastauspaikassa ovat peittäneet näkymät As. Oy 



Jeremiaan ikkunoista, jotka ovat rakennuslupamääräysten 
edellytykset asuntojen koolle. Itellan/postin toimintojen 
vähentyminen Postitalon korttelissa on vähentänyt liikennettä, 
joten kaavassa ei tulisi säilyttää VR:n mahdollisuutta lastata 
autojunia, varsinkin kun sen haitat tulevat tuntumaan myös 
suunnitellussa hotellitoiminnassa. Autojenlastauksen 
paikkakysymys tulee selvittää Postitalon kaavan yhteydessä. 
 
Kiint. Oy Postikadun pysäköintitalo toteaa, että Rongankadun 
kevyenliikenteen tunneli ei saa tulla lähelle yhtiön autohallin 
kulkuaukkoa. Rongankadun pää on jo nyt vaarallinen autojen 
kulkiessa kolmeen halliin. Jos tämän lisäksi Postitalon tontille 
kuljetaan asemakaavaluonnoksen mukaisesti Rongankadun 
kautta ei kevyelle liikenteelle jää tilaa. Alikulkutunnelin pää tulee 
sijoittaa Rongankadun etelä- eikä pohjoisreunaan ja eri tasolle 
autojen kanssa. Postikadun pysäköintitalon käyttö tulee olla 
turvattua tunnelin rakentamisaikana ja sen jälkeen. Postitalon 
muutosten jälkeen ei Rongankadusta saa muotoutua 
takapihamaista. 
 
Rongankadun itäpään kehittäminen on otettu yhdeksi 
asemakaavan tavoitteeksi. Osallisten mielipiteen johdosta se on 
mainittu myös 16.11.2007 tarkistetussa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa. Kevyenliikenteen tunnelin edellytysten 
turvaaminen on osa Rongankadun kehittämistä. Asumiseen 
kohdistuvien  haittojen vaikutuksia on arvioitu mm. vaikutuksina 
ihmisten elinympäristöön ja rakennettuun ympäristöön sekä 
kaupunkikuvaan. Lisärakentamisen on arvioitu lisäävän uuden 
ajallisen kerroksen Postitaloon. Tampereen 
arkkitehtuuriohjelmaluonnoksessa 1.1.2007 korostetaan 
rakennusten ominaispiirteiden huomioimista ja historiallisen 
ulottuvuuden säilyttämistä. Kaavamuutoksessa asia on otettu 
huomioon määräyksellä täydennys- ja uudisrakentamisen 
hillitystä yleisvaikutelmasta ja muotokielen kytkemisestä 
nykyiseen arkkitehtuuriin. Muutoksen myötä kiinteistön ja sen 
lähiympäristön imago voi kuitenkin muuttua toiseksi. Sen 
kokeminen vaihtelee. Rakennuksen yleisilmeen ja 
liikennejärjestelyiden muuttumiseen osa ympäristön asukkaista ja 
asioivista suhtautuu myönteisesti. Rakennuksen korkeuden kasvu 
tulee muuttamaan näkymiä vastakkaisista taloista. Ne säilyvät 
kuitenkin tyypillisinä kaupunkinäkyminä. 
VR:n tulevaisuuden logistiset järjestelyt laajempana asiana eivät 
kuulu Postitalon asemakaavamuutoksen piiriin eikä siten 
myöskään nykyinen autojenlastaus. Se tapahtuu RHK:n 
hallinnoimalla rautatiealueella kaava-alueen ulkopuolella. 
Asemakaavamuutoksen puitteissa ei ole mahdollista puuttua 
lastaustoimintaan.  
Postitalon rampit ovat osa toimivaa rakennuskokonaisuutta, jota 
kiinteistön omistaja kehittää. Autojenlastaus on yksi nykyisistä 
ramppien käyttötarkoituksista. Asemakaavamuutoksen 
tavoitteistoa on tarkistettu Rongankadun kehittämisellä. Se on 
prosessin ja osallisyhteistyön tulos. Asemakaava-, liikenne- ja 
rakennussuunnittelun yhteistyönä toimenpiteitä esitetään 



toteutussuunnittelulle mm. bulevardimaisen katutilan jäsentelyn 
jatkamista Rautatienkadun itäpuolelle, istutussaarekkeiden 
lisäämistä, perustason jäsentelemistä erilaisin pinnoin sekä 
pohjoispuolen rampin visuaalisen ilmeen keventämistä säleiköin 
ja kasvillisuudella. Sen sijaan rampin purkamisen ei ole nähty 
voivan olla asemakaavoituksen tavoite sinänsä. Rongankadun 
kehittämisen esteenä ramppeja ei ole pidetty. Kaavamuutos ei 
muuta asiaa tältä osin.  
 
Postitalon asemakaavamuutoksessa ei ratkaista Rongankadun 
kevyenliikenteen tunnelin sijaintia. Se ratkaistaan 
katusuunnittelussa. Asemakaavasuunnittelun rinnalla kehittyneet 
Rongankadun yleissuunnitelmaluonnokset eivät osoita tunnelia 
lähelle yhtiön autohallin kulkuaukkoa, pikemminkin kadun 
eteläreunaan. 
  
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne 
 
Kaavamuutoksen alueen maankäytön pääperiaatteet säilyvät 
ennallaan eikä  pääkäyttötarkoitus muutu. Voimassa oleva 
pääkäyttötarkoitus mahdollistaa kaavan hakijan tavoitteiden 
mukaisesti korttelin kehittämisen hotelliksi oheispalveluineen. 
Korttelin/tontin rajaa tarkistetaan Rongankadun ja Rautatienkadun 
risteyksen puoleisessa nurkassa: korttelialuetta muutetaan 
katualueeksi liikenteen yleissuunnitelman perusteella. 
Rakennusoikeutta lisätään kaavan hakijan tavoitteen mukaisesti 
5000 k-m2 mahdollistamaan kiinteistön kehittäminen. 
Autopaikkamääräystä muutetaan siten, että 130 k-m2 kohden 
tulee olla yksi autopaikka. Rakennuksen kulttuurihistoriallisen 
arvon säilyttämiseksi annetaan määräys, joka mahdollistaa 
täydennysrakentamisen. 
 
5.3 Aluevaraukset 
 
Kortteli osoitetaan edelleen liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueeksi (K) ja rakennusoikeudeksi osoitetaan 22000 k-m2. 
Korttelin etelä- ja pohjoispuolelle osoitetaan voimassa olevan 
asemakaavan tapaan olemassa olevien ajoluiskien kohdalle 
alueen osat, joille voi sijoittaa ajoluiskan. Rautatienkadun puolen 
korttelin reunaan osoitetaan edelleen liittymäkielto. Rongankadun 
puolelle korttelin muuttuvan rajan kohdalle osoitetaan uutena 
liittymäkielto pohjoisen puolen ajoluiskaan asti. Tonttiliittymän 
mahdollisuus siirtyy näin ollen itään päin. Tontin sisäistä 
liikennettä varten osoitetaan ohjeellinen myötäpäivään liikkuva 
ajosuunta, jolloin tontin sisäänajo voi tapahtua Rongankadun 
jatkeelta ja kellariluiskan kohdalta tontin koilliskulmasta. Ulosajo 
voi tapahtua Kyttälänkadun jatkeelta. Korttelin koillisnurkkaan 
osoitetaan katualueelle  tontin ajoneuvoliittymän puomin 
likimääräinen sijainti. Katualueelle tullaan tekemään rasite 
kiinteistön omistaman ja huoltaman puomin sijoittamista varten.  



Korttelin pohjoisreunasta liitetään osa Rongankadun 
katualueeseen, joten tontti pienenee. Järjestely mahdollistaa 
Rongankadun liikenteellisen kehittämisen ja tonttiliittymä siirtyy 
itään päin.  Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä 
muuttuu siten, että se on Rautatienkadun varressa 28 metriä 
aiemman 18 metrin sijaan. Täydennysrakentamisen laatua 
ohjataan määräyksellä säilyttää hillitty yleisvaikutelma ja kytkeä 
muotokieli nykyiseen arkkitehtuuriin luontevasti kestävin 
ratkaisuin. 
Liikennemelumääräykseksi rautatien, Posteljooninpuiston ja 
Rautatienkadunpuoleisille sivuille annetaan ulkoseinille, ikkunoille 
ja rakenteille ääneneristävyysvaatimus 35 dBA,  Rakennuksen 
sisäänottoilman laadunvarmistukseksi annetaan yleismääräys, 
että rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että 
ympäristön ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on 
estetty. 
 
5.4 Kaavan vaikutukset  
 
Kaavan hakijan konsultti Suunnittelukeskus Oy on laatinut 
asemakaavamuutoksesta vaikutusarvion, jonka raportti on 
päivätty 25.10.2007. Koska keskustan osayleiskaava on 
oikeusvaikutukseton, on asemakaavamuutoksesta laadittu 
yleiskaavallisen tarkastelu, joka sisältyy vaikutusarvioon. 
 
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Kaavan toteutumisella on Tampereen keskustan 
yhdyskuntarakennetta tiivistävä vaikutus. Kohteessa on 
mahdollista hyödyntää olemassa olevia verkostoja, mikä edistää 
kaupunkirakenteen yhdyskunta- ja energiataloudellista 
tehokkuutta. Kaavamuutos mahdollistaa rakennuksen 
korottamisen Rautatienkadun puolelta, mikä parantaisi katutilan 
eheyttä, mutta hävittäisi osan rakennuksen 1960-1970-luvun 
tyylipiirteistä.  Lisärakentamisen ja uuden toiminnan myötä 
rakennuksen kulttuurihistoriallinen tausta pääpostitalona 
todennäköisesti vähitellen unohtuu. Uusi toiminta tulee 
muokkaamaan rakennuksen ja sen välittömän lähiympäristön 
imagoa uudenlaiseksi. Kyttälän kaupunkikuva voi jäntevöityä 
muutoksen myötä, kun rakennuksen vähäeleinen, mutta 
virastomainen ilme voi muuttua ja identifioitua pikemminkin 
lähikortteleiden liikerakennuksiin. Muutos voi elävöittää nyt 
katveessa ollutta Posteljoonipuistoa, kun Postitalon 
rakennuksessa asioidaan ja katutasossa olevat toiminnot ovat 
käynnissä myös ilta-aikaan. Pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaisten 
kevyen liikenteen väylien toteutuminen edesauttaa katutilan 
elävöitymistä ja kaupunkilaisten uusien spontaanien kulkureittien 
valitsemista. 
Kaavamuutos mahdollistaa ympäristön yleisilmeen kohentumisen 
ja ympäristön viihtyisyyden lisääntymisen. Lisäksi uusi toiminta 
voi lisätä korttelin kokemista turvallisemmaksi yöaikana. 
Rongankadun kehittäminen ja kevyenliikenteen yhteyden 
syntyminen Tammelan suuntaan kohentaa sen takapihamaista 



yleisilmettä. Kaavamuutoksen mahdollistama lisärakentaminen 
muuttaa näkymiä kadulla ja viereisistä rakennuksista. Näkymät 
säilyvät kuitenkin kaupunkinäkyminä. Rautatienkadun ja 
Rongankadun risteys tulee muuttumaan rakennussuunnitelmien 
toteutuessa. Risteysaluetta rajanneista rakennuksista Klassisen 
koulun nurkka jää selvästi muita matalammaksi, joskin risteysalue 
on laaja, johtuen Rongankadun bulevardimaisuudesta.  
Täydennysrakentaminen voi parantaa kokonaisilmettä. 
Rakennuksen ja sen ympäristön  kulunut  yleisilme voi kohentua. 
Uusia palveluita voi syntyä, mikä osaltaan ylläpitää keskustan 
elinvoimaisuutta. 
Kaavamuutos mahdollistaa Rongankadun ja Rautatienkadun 
risteysalueen selkiyttämisen ja näin parantaa liittymän toimivuutta 
ja turvallisuutta. Kaavamuutoksen laadinnassa on otettu 
huomioon ja luotu osaltaan edellytyksiä keskustan 
liikenneosayleiskaavan mukaisten uusien kevyen 
liikenteenpääreittien toteuttamiselle Rautatienkadulle ja 
Rongankadulle.  
Ratapihan puolen kaupunkikuvan kohentuminen on mahdollista 
kaavan toteutuessa. Kaava sallii rakennuksen korottamisen myös 
ratapihan puolella. Määräys täydennys- ja uudisrakentamisen 
laadusta ohjaa myös laituritasolle mahdollisesti tehtävää lisä- ja 
muutosrakentamista. 
 
5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 
Liikennemelu ja -tärinä 
 
Kaavamuutoksen lähiympäristössä on sekä autoista että junista 
aiheutuvaa liikennemelua sekä junista aiheutuvaa tärinää. 
Suomessa ei ole ohjearvoa liikennetärinälle. Tärinän haitta 
voidaan rinnastaa melusta aiheutuvaan haittaan. Pääradat 
sijaitsevat ratapihan suunnittelualueen puoleisessa reunassa. 
Vuorokaudessa ohikulkevia junia on noin 90, joista suurin osa 
pääradoilla. Ratapihalla tärinäpiikkejä aiheutuu myös vaihteiden 
käytöstä. Kaikki henkilöliikenteen junat pysähtyvät asemalla ja 
raiteiden suurin nopeus on enintään 40 km/h, vaihteiden suurin 
sallittu nopeus on 30 km/h. Matala kulkunopeus ja junien 
pysähtyminen sekä postitalossa oleva paaluperustus vähentävät 
tärinän haittavaikutuksia, perustustapa erityisesti rakennuksen 
pystyvärähtelyä. Asemakaavamuutoksen hakijan 
rakennushankkeen suunnitelmissa on huomioitu tärinälle 
alttiimpien toimintojen sijoittelu korttelissa mahdollisimman kauas 
ratapihasta Rautatienkadun varteen. VTT:n suositus 
liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta koskee 
asuinolosuhteita, uusien rakennusten ja väylien suunnittelua sekä 
niitä olosuhteita, joihin tulee pyrkiä vanhoilla asuinalueilla. Sitä ei 
ohjeen mukaan sovelleta rakennuksille, joissa ihmiset ovat 
pääasiassa lyhytaikaisesti asioimassa tai silloin kun muut kuin 
liikenteestä aiheutuvat häiriöt voivat olla merkittävämpiä (esim. 
toimistot, kaupat, kahvilat, ostoskeskukset, tavaratalot tai 
liikuntatilat).  



Meluselvityksessä on laskettu postitalon ratapihan puoleiselle 
alueelle päiväajan keskiäänitasoksi 55-60 dB. Selvitys perustuu 
vuoden 2020 ennusteliikennemääriin ja oletukseen, että 
Ratapihankatu on rakennettu ja Rautatienkadun houkuttelevuutta 
vähennetty liikenneosayleiskaava esittämällä tavalla. 
Rautatienkadun puolella meluselvitys osoittaa katutasossa 65-70 
dB päiväajan melua ja yöaikana 60-65 dB. Valtioneuvoston yleiset 
melutason ohjearvot ovat  asuin-, potilas- ja majoitushuoneiden 
sekä opetus ja kokoontumistiloissa sisällä 35 dB. Liike- ja 
toimistohuoneissa vastaava arvo on 45 dB. Melumääräyksellä 
postitalon ratapihan, Posteljooninpuiston ja Rautatienkadun 
puoleisilla sivuilla osoitetaan ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden 
rakenteiden ääneneristävyyden vaatimukseksi 35 dB. 
Määräyksellä vähennetään melun haittoja ja pyritään estämään 
sen leviäminen rakennuksen sisään majoitustiloihin, kun 
kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on lisärakentaminen 
hotelliksi.  
Rakentamistoiminnasta ja työmaaliikenteestä aiheutuvat 
työmaakuljetukset, jotka saattavat häiritä liikennettä 
Rautatienkadulla, voidaan ajoittaa ruuhka-aikojen ulkopuolelle 
liikennehäiriöiden minimoimiseksi.  
 
Liikenneturvallisuus 
 
Ajoyhteys kiinteistön kellarikerrokseen säilyy nykyisellä paikallaan 
Rongankadun päässä jolloin se tulee risteämään Rongankadulle 
suunnitellun itä-länsisuuntaisen kevyen liikenteen pääväylän 
kanssa kevytliikennetunnelin itäpään tuntumassa. Näkymät 
risteyksessä ovat osin rajoittuneet ja risteys on 
liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen. Turvallisuutta 
kohennetaan asettamalla kaupungin katualueelle rasitteena 
kellarin ajoluiskan tonttiliittymän kohdalle ulostulokaistalle 
automaattiohjauksella toimiva aikaohjattu puomi, jotta kellarista 
tulevat autoilijat ja kevytliikenneväylällä liikkuvat havaitsisivat 
toisensa ennen kohtaamista. Puomin omistaa ja sitä ylläpitää 
postin kiinteistön omistaja. Tunnelin suuaukon avartaminen 
länsipäästään näkemien helpottamiseksi otetaan huomioon 
kevyenliikenteen väylän suunnittelussa.  
Pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen pääväylä on 
suunniteltu kulkevaksi Rautatienkatua pitkin postitalon korttelin 
vieressä. Väylä tulee risteämään postitalon korttelista 
Kyttälänkadun jatkeelle ulosajavan liikenteen kanssa. Lähellä 
sijaitsee myös suunnitellun hotellin pääsisäänkäynti. Tätä 
liikenneturvallisuushaittaa pyritään vähentämään osoittamalla 
postitalon kellarin sisään ja ulosajo edelleen nykyiselle paikalle 
turvapuomin varustettuna, jolloin sen aiheuttama liikenne ei lisää 
haittoja Kyttälänkadun ja Rautatienkadun risteykseen. 
 
Rongankadun ja Rautatienkadun risteys on ollut selkiytymätön. 
koska esplanadimainen Rongankatu on Rautatienkadun 
itäpuolella kapeampi kuin länsipuolella. Postitalon tonttiliittymän 
sijainti risteyksen tuntumassa on jäsentymätön. Risteyksen 
selkeyttä parannetaan liikennesuunnittelulla. Kaupunkiympäristön 



kehittäminen/kaupunkirakentaminen on käynnistänyt 
Rongankadun itäpään katusuunnittelun Postitalon tämän 
asemakaavasuunnittelun aikana. 
 
Korttelin pohjoisreunasta liitetään osa Rongankadun 
katualueeseen, mikä mahdollistaa Rongankadun yksisuuntaisen 
esplanadimaisen katujärjestelyn jatkumisen nykyistä 
johdonmukaisemmin yli Rautatienkadun risteyksen. Samalla 
postitalon tonttiliittymä siirtyy itään päin. 
 
Autolastaus 
 
VR:n autolastaustoiminnassa käytetyt dieselveturit ovat 
aiheuttaneet lähialueen asukkaita häiritseviä melu- ja 
pakokaasuhaittoja. Autolastauslaituria lähimpänä oleva asuintalo 
As Oy Jeremias ja As. Oy Ratavahti on rakennettu 1990-luvun 
lopulla, jolloin VR Oy:n toiminta on ollut tiedossa. VR Oy on 
todennut käytäntönsä muuttuneen: Tampereen 
autojenkuormausraide on sähköistetty ja sekä kuormaukseen että 
purkaukseen saapuvat autovaunut tuodaan paikoilleen 
sähköveturilla. Tämän seurauksena 
autojenkuormauksen pakokaasupäästöt ovat loppuneet ja 
meluhaitat olennaisesti vähentyneet. Meluhaittojen vähenemiseen 
ovat vaikuttaneet myös uusien kaksikerroksisten umpinaisten 
autovaunujen käyttö. Niiden myötä mm. kuormaussiltojen 
aiheuttamat iskuäänet ovat vaimentuneet. Muilla ratapihan raiteilla 
kuin kuormausraiteella liikkuu edelleen päivittäin dieselvetureita. 
Rataverkolla ja Tampereen ratapihalla tehtävät rakennus- ja 
kunnossapitotyöt saattavat aiheuttaa sellaisia liikennetilanteita, 
että myös autojenkuormauspaikalla joudutaan liikennöimään 
poikkeuksellisesti dieselvetureilla. Nämä tilanteet ovat kuitenkin 
VR Oy:n mukaan poikkeustilanteita ja niiden kesto on rajoitettu.  
Asemakaavassa annetaan yleismääräys rakennuksen ilman 
epäpuhtauksien siirtymisen estämisestä rakennussuunnittelun 
avulla postin suunnittelukorttelin rakennusten sisätiloihin. 
Samaten annetaan määräys rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden 
ja muiden rakenteiden ääneneristävyysvaatimuksesta 
rakennusalan itä-etelä ja länsisivulle.  
  
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 
Asemakaavan muutoksenhakijan toimesta on laadittu 
vaihtoehtoisia luonnoksia kaava-alueen käytöstä. Oheen on 
liitetty havainnekuvia, joissa on esitetty yksi mahdollisuus kaavan 
toteuttamiseksi suunnittelualueen tontilla. 
 
6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 
Kaavamuutoksen toteuttaminen aloitetaan sen saatua lainvoiman. 
Alustavaa rakennussuunnittelua on tehty samanaikaisesti 
kaavamuutoksen suunnittelun kanssa. 



 
Asemakaavan seurantalomake on selostuksen liitteenä.   


