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Suunnittelualue ja sen lähivaikutusalue 

 
 
Ilmakuva alueesta 

 
 
Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennus-
lain 63 §:ssä mm. seuraavasti: 

 
”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoi-
tukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuoro-
vaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 
 
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdolli-
suus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenet-
telystä.” 

 
Tarkoituksena on kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen 
voi vaikuttaa. 
 
Aloite 
 
Asemakaavan muutos tehdään Ratinaprojektin aloitteesta. Diaarinumero on 
YPA:10980/611/2007; verkkonumero on 4013431 KASU, 4010613 SUPA. 
 
Suunnittelualue 
 
Alue sijaitsee kaupungin keskustassa, 500 m Keskustorista eteläkaakkoon. Se rajautuu 
Tampereen valtatien, Vuolteenkadun, Ratinankujan, Suvantokadun, Ratinan rantatien ja har-
junpään väliin. 
 
Alueen rakennuskannasta ovat pysyviä stadion ja entinen Autotuonnin kiinteistö. Rahtiasema 
ja Shellin huoltoasema tulevat purettaviksi nykyisen asemakaavan mukaisesti. Maasto nou-



see Suvantokadun länsipäästä Vuolteenkadulle noin 10 m. Vuolteenkadun varressa ja linja-
autoaseman pihalla on istutettua lehtipuuta, pääosin lehmusta. 
 
Suunnittelun lähtökohdat ja tehtävät selvitykset 
 
Maakuntakaava 
 
Keväällä 2007 vahvistetussa maakuntakaavassa kaava-alue on keskustatoimintojen aluetta. 
 
Yleiskaava ja asemakaava 
 
Vuoden 1995 keskustan osayleiskaavassa maankäyttö vastaa silloin ollutta tilannetta. Sitä 
täydentävä Ratinan yleissuunnitelma vuodelta 2004 osoittaa alueelle liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialuetta sekä urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. Sen mu-
kainen asemakaava on tullut voimaan 3.5.2007. 
 
Asemakaavan rakennusoikeudet ovat seuraavat:  

- tontti 200-1: uusi kauppakeskus, liike- ja toimitilaa 50500 k-m2, yleistä jalankulkualuet-
ta 7200 k-m2, teknisluonteista tilaa 6000 k-m2, kunnallisteknistä tilaa 100 k-m2, 

- Vuolteenkadun alla edelliseen liittyvää liiketilaa 4000 k-m2 ja pysäköintitilaa, 
- Ratinankujan alla edelliseen liittyvää liiketilaa 650 k-m2 ja yleistä jalankulkutilaa 150 k-

m2, 
- Suvantokadun alla liiketilaa 1500 k-m2 ja pysäköintitilaa, 
- tontti 200-2: stadion, urheilutoimintoja palvelevaa tilaa 15000 k-m2, 
- tontti 200-3: pysäköintitontti, jonka rakennusoikeus on 10 k-m2. 

 
Selvitykset 
 
Uuden kauppakeskuksen suunnittelusta järjestettiin v. 2005-2006 kilpailu, joka ratkaistiin 
helmikuussa 2006. Sen voitti Kapiteeli-Spondan ehdotus. Suunnittelua on jatkettu alkuvuon-
na 2008. Tarkentuneet suunnitelmat osoittavat pieniä muutostarpeita asemakaavaan. 
 
Kaavan tavoitteet 
 
Voimassa oleva asemakaava on tehty Ratinan yleissuunnitelman pohjalta, jonka vuoksi sitä 
tulee tarkistaa. Kysymys on tontin rajojen, huolto- ja pysäköintitilojen, kauppakeskuksen ra-
vintolatornin ja muiden korkeuslukujen sekä rakennusoikeuden jakaantumisen tarkennuksis-
ta. Kokonaisrakennusoikeus ei muutu. 
 
Tontin rajat merkitään maanpinnan yläpuolella olevan kauppakeskuksen ulkoseinien mu-
kaan. Kauppakeskuksen länsireunalle osoitetaan oikeus kaksi kerrosta kattopintaa korke-
amman ravintolaosan rakentamiseen paikkaan, joka on Tammerkosken kansallismaiseman 
eteläisessä päätteessä. Kattopintojen ja Ratinanaukion korkeuslukuja sekä kauppakeskus-
tontin ja Vuolteenkadun alle osoitetun rakennusoikeuden jakoa tarkistetaan. Tarkennuksia 
tehdään myös ympäröivillä katualueilla maanalaisten pysäköintikerrosten määrään sekä ajo-
luiskien, ilmanvaihtoputkien ja katosten sijoittamiseen. 
 
Osalliset 
 
Osallisia ovat: 
 Rahtiaseman ja huoltoaseman alueen vuokraoikeuden haltijat, Sponda Oyj, 

Lähivaikutusalueen taloyhtiöt osoitteissa Tampereen valtatie 10 ja Suvantokatu 
1-3,  



 Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys ry, Tampereen kauppakamari, Linja-
 autoliitto ry,  
 Pirkanmaan ympäristökeskus, Museovirasto tai Pirkanmaan maakuntamuseo, 

kaupungin toimialoista kiinteistötoimi, kaupunkiympäristön suunnittelu ja kehittä-
minen, viranomaispalvelut, tilakeskus, tietotekniikkakeskus, liikuntapalvelut, alue-
pelastuslaitos, 
Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Sähköverkko, Tampereen Vesi, Elisa Oyj, 
TeliaSonera Finland Oyj, 
muut ilmoituksensa mukaan. 

 
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
 
Aloitusvaihe 
 
Aluerajaus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävinä Palvelupiste Frenckellis-
sä, os. Frenckellinaukio 2 B ajan 18.4.-9.5.2008 kaupunkilaisten tutustumista ja mielipiteitä 
varten. Suunnitelma lähetetään osallisiksi arvioiduille tahoille. Nähtävillä olosta julkaistaan 
sanomalehtikuulutus, ja asiaan voi perehtyä myös internetissä os. 
www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/kuulutukset. Mahdolliset mielipiteet tule toimit-
taa nähtävillä oloaikana kaupungin kirjaamoon, os. PL 487, 33101 Tampere, tai sähköpostit-
se os. kirjaamo@tampere.fi. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään suunnittelupalveluis-
sa. 
 
Valmisteluvaihe 
 
Valmisteluvaiheessa järjestetään tarvittaessa neuvotteluja osallisten kanssa. Suunnittelupal-
velut laatii asemakaavaluonnoksen, josta tehdään vaikutusten arviointi. Asemakaavaluonnos 
ja asemakaavan selostus valmistuvat arviolta kesäkuussa 2008. Ne lähetetään osallisille ar-
vioitaviksi lausuntoa varten. Asiakirjat asetetaan nähtäville kolmen viikon ajaksi kaupunkilais-
ten mielipiteiden saamista varten Palvelupiste Frenckelliin ja internetiin, osoite 
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8204, ja siitä ilmoitetaan sanomalehtikuulutuk-
sella. Asiasta keskustellaan yleisötilaisuudessa, jossa ovat esillä myös työmaa-aikaiset tila-
päisratkaisut. Saadut lausunnot ja mielipiteet kirjataan asemakaavan selostukseen tai vas-
tineluetteloon. Niihin tehdään vastine, josta selviää niiden vaikutus suunnitelmaan. 
 
Ehdotusvaihe 
 
Lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta valmistellaan asemakaavaehdotus. Ehdotusta tarkiste-
taan tarvittaessa ja muutoksista tiedotetaan niille viranomaistahoille, joita muutos koskee. 
Yhdyskuntalautakunta käsittelee ehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäville. Nähtävillä 
olosta julkaistaan sanomalehtikuulutus ja siitä tiedotetaan internetissä. Kartta, liiteasiakirjat ja 
asemakaavan selostus ovat nähtävillä Palvelupiste Frenckellissä 30 vuorokauden ajan ja in-
ternetissä, osoite yllä. Ehdotusta vastaan on mahdollista jättää muistutus, joka käsitellään 
lainmukaisessa järjestyksessä.  
 
Päätös 
 
Asemakaavan hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan vaikutusten arviointi, johon kuuluvat yleiskaavallinen 
tarkastelu sekä vaikutukset kaupunkikuvaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön, liikenteen 
järjestämiseen ja ihmisten elinoloihin. 



 
Työn tilaaja/ 
kaavoitusviranomainen 
Tampereen kaupunki 
Kaupunkiympäristön kehittäminen/  
maankäytön suunnittelu 
asemakaava-arkkitehti Sakari 
Leinonen 
 
Kaavan laatija 
Tampereen kaupunki 
Suunnittelupalvelut/ 
asemakaavasuunnittelu 
asiaa hoitaa 
projektiarkkitehti  
Juha Jaakola 
puh. (03) 565 66528  
 
Aineiston esittely 
Asiakaspalvelu 
Palvelupiste Frenckell 
Frenckellinaukio 2 B 
puh. (03) 565 66700 
 
Mielipiteiden vastaanotto 
Kirjaamo 
PL 487, Tampere 33101 
käyntiosoite Puutarhakatu 6 
kirjaamo@tampere.fi 
 
 


