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III (Nalkala), XII (Kyttälä), XIII (Ratina), Ratinan suvannon alueen
kehittäminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaava nro 8916.
(TRE:1465/10.02.01/2022)
Tampereen polkupyöräilijät ry lausuu mielipiteenään seuraavaa.
Ratinan suvannon alue on sen keskeiseen sijaintiin ja historialliseen merkitykseen
suhteutettuna vajaakäytössä. Kaupunkiympäristöä on tarpeen kehittää miellyttävämmäksi ja
toimivammaksi liikennejärjestelyillä, kaupunkivihreän lisäämisellä ja eri osa-alueiden
toiminnallisia rooleja järjestelemällä. Tarvittavat uudet sillat on rakennettava. Erityisesti
maanpäällisen pysäköinnin määrä ja sijainti on syytä ottaa kriittiseen tarkasteluun, mutta
myös katujen paikkoja torialueella kannattaa miettiä puhtaalta pöydältä.
Yksi tärkeimmistä haasteista on pyöräliikenteen sovittaminen alueelle: nykytilanteessa
pääreitit sulautuvat toriin ja muihin selkeästi kävelyyn ja oleskeluun tarkoitettuihin tiloihin.
Tämä heikentää sekä kävelyalueiden viihtyvyyttä että pyöräliikenteen sujuvuutta.
Pyöräliikenteen laajempi verkko on kuitenkin rakennettu niin, että pääreittien liikenne
väistämättä leikkaa torialueita, ja nämä kohdat on suunniteltava erityisen huolellisesti.
Pyörälikenteen reitti Ratinan kauppakeskuksen tunnelista Vuolteentorille on ratkaistava
tämän kaavan yhteydessä. Yhdistyksemme kannalta tämä on tärkein tavoite. Nykytilanne
katkaista reitti jalkakäytävällä kerrostalon edessä ei ole toimiva ja kyseinen kohta mm.
nousee usein some-keskusteluihin ongelmakohtana.

Kuva: uutta siltaa kaipaavat yhteystarpeet

Pääreittitasoinen yhteys on eroteltava jalankulusta ja sille on varattava riittävästi tilaa.
Kaava-alue on rajattu niin, että ilmeisin ratkaisu, laiturimainen levennys rantamuuriin, ei ole
mahdollinen. Tämä on syytä nähdä mahdollisuutena kehittää innovatiivinen,
ennakkoluuloton ja arkkitehtuuriltaan korkealuokkainen ratkaisu! Kööpenhaminan tunnettu
Cykelslangen-pyöräilysilta on toiminut inspiraation lähteenä, kun olemme miettineet tähän
näyttävää siltaa, joka ei kuitenkaan veisi liikaa huomiota ja peittäisi muita maisemallisia
elementtejä.
Vuolteensilta on myös liian kapea tarkoitukseensa. Esitämme, että sitä levennetään tai sen
rinnalle rakennetaan ympäristöönsä soveltuva toinen silta, jolle sijoitetaan joko pyöräliikenne
tai kävely. Tämä yhdistyy kokonaisuudeksi suvannon itäreunan siltaratkaisun kanssa.

Kuva: laukontorin minimiratkaisu, jossa nykytila pääosin säilyy, mutta pyörätie (punainen) on
linjattu uudelleen ja kävelyaluetta laajennettu (sininen)
Laukontori on paitsi tori, myös pääreittien risteys. Vuolteensillan suunnasta tuleva pyörätie
ei mahdu nykyiseen paikkaansa, vaan lisätilaa tarvitaan, joko viereiseltä pysäköintialueelta
tai rakentamalla laiturimainen levennys suvannon puolelle. Oheisessa kuvassa on
hahmoteltu vähimmäisvaatimukset.
Takon tehtaan pysäköintialue onkin tässä keskeinen ongelma, joka paitsi erottaa torin ja
Kehräsaaren toiminnallisesti toisistaan, myös estää luontevimmat pyöräliikenteen
reittilinjaukset. Siinäkin tapauksessa, että edellä mainittu laiturimainen levennys
rakennetaan, pysäköinti on torin toiminnan kannalta väärässä paikassa. Esitämme, että
kaava-alue laajennetaan koskemaan myös kyseinen pysäköintialue, ja kaupunki aloittaa
neuvottelut sen hankkimisesta omistukseensa tai muusta järjestelystä, jolla pysäköinnille
osoitetaan toinen paikka.

Laukontorilta on tärkeät pyöräliikenteen kulkusuunnat Vuolteensillan lisäksi ylös
Keskustorille, länteen Satamakadulle ja etelään Laukonsillalle. Paikan luonne on sellainen,
että erottelu jalankulusta on tärkeämpää kuin erottelu autoliikenteestä. Katujen pysyessä
nykyisillä paikoillaan olisi luontevinta sijoittaa pyöräliikenteen reitti rannan sijaan torin
keskelle, kadun eteläreunaan. Näkisimme kuitenkin, että tässä vaiheessa myös kadun paras
sijainti kannattaa selvittää, joten emme määrittele tarkkoja tavoitteita sille, mistä ja millaisella
infraratkaisulla kulku alueen läpi ohjataan.
Suvannon etelärannan merkitys pyöräliikenteen reittinä on vähäisempi, ainakin jos alueen
käyttötarkoitukseen ei tule oleellisia muutoksia. Rannassa kulkevalla pyörätiellä on sama
ongelma kuin Laukontorilla: se on samalla oleskelualue, jossa mm. jonotetaan
ravintolalaivoihin. Rannan autoliikenne on kuitenkin melko vähäistä, joten luonteva ratkaisu
voisi olla ohjata pyöräliikenne ajoradalle.
Etelärannalla erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, miten yhteys Ratinansillalta rantaan
saataisiin selkeämmäksi. Etelärannan erityispiirteenä on myös tapahtumat, niin stadionilla
kuin Ratinan rantapuistossa. Tämä olisi syytä huomioida suunnittelussa niin, että
tapahtumien aikaiset kulkureitit olisi mietitty valmiiksi - tai reitit toteutettu niin, että niitä ei
edes tarvitse tapahtumien aikana katkaista.
Lopuksi voimme todeta, että odotamme innolla näkevämme alueelle uudistuksia, jotka
osaltaan lisäävät keskustan elinvoimaa. Tärkeää on ratkaista alueen pyöräliikenteen
ongelmakohtia, erityisesti kulku Vuolteentorille Ratinan suunnasta ja Suvannon
pohjoisreunan liian kapeat väylät. Uskomme, että laadukkaalla arkkitehtuurilla löydetään
näihin toimivat ratkaisut, jotka sopivat alueen arvokkaaseen miljööseen.
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