
Tampereen kaupungin 
suunnittelupalvelut 
asemakaavasuunnittelu    18.6.2008 / 19.8.2008  
 
 
RATINANNIEMEN ASEMAKAAVAT NRO 8204, 8269, 8275 (uusi kauppakeskus, 
Sähkölaitoksen kortteli ja Koskikeskus)  
VASTINELUETTELO 
 
 
Yleisötilaisuus 17.6.2008: 
 

- Kauppakeskuksia ei tarvita, seurauksena pahoja liikennehaittoja; Vuolteenkadun siirto 
lähemmäksi Hatanpään valtatietä tekee eteläpään liittymästä toimimattoman; kuka 
ottaa todellisen vastuun vääristä ratkaisuista? 

Vastine: Esitetyt asiat on ratkaistu jo edellisessä, keväällä 2007 voimaan tulleessa 
asemakaavassa. 
- Puretaanko linja-autoaseman väestönsuojat, sillä ne ovat nykyisin myös Hatanpään 

valtatie 12:n väestönsuojina; ilman laatu on huonontunut linja-autoaseman 
rakennustöiden vuoksi. 

Vastine: Linja-autoaseman nykyiset väestönsuojat puretaan, mutta korvaavat tilat 
rakennetaan uuteen kauppakeskukseen; ilman laatu on rakennustöiden aikana 
valitettavasti tavanomaista huonompi. 
- Mitä tapahtuu Vuoltsun korttelille ja hotellisuunnitelmille? 
Vastine: Vuoltsun korttelin käytön suunnittelu ei ole vielä alkanut, mutta asemakaava on 
voimassa; hotellisuunnitelmat olivat esillä yleissuunnitelman vaihtoehdoissa, mutta jäivät 
siihen. 
- Nykyiset suunnitelmat näyttävät hyviltä. 
- Miten stadionin suurtapahtumien jalankulkuliikenne hoidetaan? 
Vastine: Jalankulkijoita varten rakennetaan uusi yhteys Laukonsiltaa pitkin Laukontorille; 
muutkin yhteydet paranevat nykyisestä, koska Ratinanaukiolta johtaa leveä, vapaasti 
kuljettava portaikko Olympia-aukiolle. 
- Onko vaatimuksia punatiilipinnan paikalla muurauksesta? 
Vastine: Asemakaava edellyttää tiilipintojen paikalla muuraamista. 
- Mitä ovat sähkölaitoksen pihan hiekkakasat? 
Vastine: Ne liittyvät todennäköisesti piha-alueella tehtäviin maaperän tutkimus- ja 
puhdistustöihin. 
- Mitkä ovat liikekeskusten koot suhteessa toisiinsa? 
Vastine: Koskikeskuksen liiketilan kerrosala on 32500 k-m2 ja uuden kauppakeskuksen 
50500 k-m2. 
 
 
Lausunnot nro 8204 
 
Ympäristöpalvelut, Marjatta Salovaara 1.7.2008: 
- Ei huomauttamista. 
 
Tampereen Vesi, Tapio Saarni 9.7.2008: 
- Tonttien 199-2 ja 12 viemäröinnille varaus Ratinankujalle ja Vuolteenkadulle. 
Vastine: Katualueille ei ole merkitty viemärirasitteita, mutta tieto välitetään 
kauppakeskuksen rakennuttajalle. 
 
 



Tampereen kauppakamari, Tommi Rasila 29.7.2008: 
- Ei huomauttamista. 
 
Citycon Oyj, Pekka Helin 30.7.2008: 
- Suvantokadun sekä sen jatkeen Hatanpään valtatien maanalaisen osan 

rakennusoikeus 2800 m2 maanalaista liike-, varasto- ja jalankulkutilaa erittelemättä 
käyttötarkoitusta, 

- Suvantokadun päälle liike- ja jalankulkutilaa yhteensä 1200 m2 niin, että riittävä 
alituskorkeus 4,5 m säilyy, 

- Ratinankujan päälle jalankulkutilaa 100 m2 Autotuonnin ja Vuoltsun välille. 
Vastine: Cityconin uusi kanta poikkeaa aikaisemmista. Maanalaisen tilan määrä on 
merkitty esityksen perusteella 2600+250 m2:ksi. Jalankulkukäytävävaraus Suvantokadun 
päälle oli esillä yleissuunnitelmassa, mutta Museovirasto ei pitänyt sitä hyvänä. Se jäi 
kuitenkin hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Jos sellainen osoittautuu myöhemmin 
yhteyksien kannalta oleelliseksi, kadun päälle tuleva rakenne täytyy suunnitella 
arvosteltavuuden vuoksi riittävän tarkasti. Asemakaavaa voidaan sen jälkeen esittää 
muutettavaksi. Nyt esitettyjen katosten kohdalle yhdistävät tilat eivät voi sijoittua, koska 
niiden tulee olla olevia rakennuksia yhdistäviä. Ratinankujan päälle ehdotettua 
yhdyskäytävää koskevat samat huomautukset. 
 
Arkkitehtitoimisto B&M Oy, Timo Patomo 8.8.2008: 
- Autotuonnin ylin korkeusasema on tarkistusmittausten mukaan +98.12, 
- Ratinanaukion ja Olympia-aukion korkeusasemat vaihtelevat torin kallistusten ja 

tulvareitin vaatimusten mukaisesti. 
Vastine: Autotuonnin korkeusluku on korjattu. Aukioiden korkeusluvut on vaihdettu 
likimääräisiksi merkinnöiksi. 
 
Kiinteistötoimi, Reino Pulkkinen 19.8.2008: 
- Ei huomauttamista.  
 
Pirkanmaan maakuntamuseo, Tuija Soininen ja Kirsi Kaivanto 19.8.2008: 
- Ei huomauttamista. 
 
 
Lausunnot nro 8269 
 
Ympäristöpalvelut, Marjatta Salovaara 1.7.2008: 
- Ei huomauttamista. 
 
Tampereen Vesi, Tapio Saarni 9.7.2008: 
- Tonttien 453-7 ja 8 kunnallistekniikka yhteisliitoksin ja rasitesopimuksin Ratinanraitin 

kautta Voimakadulle. 
Vastine: Tontille 7 on merkitty viemärirasite. 
 
Tampereen kauppakamari, Tommi Rasila 29.7.2008: 
- Ei huomauttamista. 
 
Kiinteistötoimi, Reino Pulkkinen 19.8.2008: 
- Ei huomauttamista. 
 
 
Lausunnot nro 8275 
 



Tampereen Vesi, Tapio Saarni 9.7.2008: 
- Ei huomauttamista. 
 
Tampereen kauppakamari, Tommi Rasila 29.7.2008: 
- Ei huomauttamista. 
 
Kiinteistötoimi, Reino Pulkkinen 19.8.2008: 
- Ei huomauttamista asemakaavalliseen puoleen. Harkitaan, tuleeko kaavasta 

tehtäväksi maankäyttösopimus. 
 

 
 
19.8.2008  Juha Jaakola 


