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Kauppakeskus Ratina, perustietoja

• Projektin kokonaislaajuus lähes 130 000 brm2, josta Vuoltsu n. 10 000 

brm2.

• Ratina 440 000 m3 2 parkkikerrosta + 3 liikekerrosta + 2 toimistokerrosta. 

Tämän lisäksi periskooppi 1+1)

• Autotuonti 50 000 m3 = Ranta-Ratina

• Vuoltsu n. 41 000 m3 = Ratinan Kulma

• Kauppakeskuksen vuokrattava kokonaispinta-ala 53 000 m2

• Autopaikkoja 1 200 (ruudun leveys 2,60 m, vinoparkki = hyvin tilaa 

avata ovet)

• Spondan kaikkien aikojen suurin projekti, 250 M€

• Maata ajettiin pois 350 000 m3, noin 400 kuormaa päivässä.
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Sijainti keskeisellä paikalla hyvien    

liikenneyhteyksien varrella

Ratina

Rautatie-

asema

Tampere-

talo

Linja-

autoasema
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Helsinkiin



Rautatie-

asema

5

Vain kivenheiton päässä rautatieasemalta

Ratinan 

kauppakeskus



Ratinan 
kauppakeskus

Ranta-Ratina = 
Autotuonti

Ratinan kulma = 
Vuoltsu
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Monta kiinteistöä
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Rakennus on sovitettu tarkkaan tontille



Projektin tietoja

• A-Insinööreillä laaja potti

• Rakennesuunnittelu

• Teräsrakenteet, myös konepajakuvat

• Betonirakenteet, myös elementit

• Geosuunnittelu, sisältäen PIMA

• Rakennuttaminen ja valvonta

• Katu- ja infrasuunnittelu

• Arkkitehtinä projektissa toimi 

• Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy (Kauppakeskus ja Autotuonti)  

• Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy (Autotuonti + Vuoltsu)
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Projektin aikajana

• Projektin rakennesuunnittelu aloitettiin 03/2008

• Maanrakennusurakan suunnitelmat lähetettiin 10/2009

• Runkourakan suunnitelmat lähetettiin 06/2010

• Projekti pistettiin jäähylle 2010

• Projektia jatkettiin 2013, suunnitelmat muuttuvat hieman

• Lopullinen toteutuspäätös tehtiin 03/2015

• Runko muuttui vielä kesällä 2015 kun yhdestä keskusaulasta tehtiin kaksi pienempää

• Maanrakennus- ja perustusurakan teki Kreate Oy

• Runkourakan suunnitelmat lähetettiin viimeiseen laskentaan 11/2015

• Liittopilarien, -palkkien ja muiden teräsrakenteiden toimittajaksi valittiin Peikko Group Oy 12/2015

• Pääurakoitsijaksi valittiin pirkanmaalainen työyhteenliittymä 03/2016 

• Rakennusliike Aki Hyrkkönen Oy, Lamminsivu Oy ja Alasen Rakennus Oy

• Sisävalmistusvaiheen teki Aki Hyrkkönen Oy, joka luovutti koko hankkeen tilaajalle

• Kauppakeskus aukesi 04/2018
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Maanrakennus- ja perustusurakka 

tammikuussa 2016



Rakenteellisia tietoja kauppakeskuksesta

• Perusrunko on 
• Pyöreät liittopilarit

• Deltapalkit
• Tyypillinen moduliväli 8.1 m

• Ontelolaatat + pintavalut (60 mm). 
• Tyypillinen laatta on 500 mm korkea, moduliväli 16.2 m

• Liiketilan välipohjan hyötykuorma 9.5 kN/m2, toimistoissa 6.0 kN/m2, ei pinta-ala- tai kerrosvähennyksiä.

• Myös WQ-palkkeja, normaaleja teräspalkkeja ja liittolaattoja löytyy

• Julkisivussa on paljon paikallamuurattua tiiliseiniä ja lasiseiniä. 
• Tiilijulkisivujen kannatukset tehtiin rakenteisiin valmiiksi. Käytettiin myös paljon Anstarin kannaketta.

• Jäykistys hoidetaan porraskuiluilla ja vinositeillä
• Vinositeiden sijoittelu on onnistunut, missään ei hyppää silmille

• Useita liikuntasaumoja. Nämä ovat onnistuneet ja näkymättömät, missään ei käytetty 
tuplapilareita.

• Seuraamusluokka CC3, toteutusluokka EXC3

• Paloluokka parkkitiloissa R120, muualla R60.
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Pilari ei jatku

Runko polveilee
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Terästä on mennyt n. 1500 tonnia + deltapalkit n. 10 km

Pilarit

Monikerrospilareita

Pilarijatkokset tehtiin pulttaamalla (päätylevyt, joissa keskellä iso reikä), täyden kosketuksen 

liitoksella. Pultit jäivät piiloon.

Pilarikuormat perustustasolla n. 15 MN (MRT).

Pilarikoot optimoitiin, käytössä kaikki koot 762x8.0….355x6.0

Samassa asennuslohkossa, samassa kerroksessa, voi olla useita pilarikokoja (ei tehty 

suoraviivaisesti, jotta käyttöiän ajaksi ei jäisi turhan isoja pilareita mihinkään)

Raudoitusta myös optimoitiin, esim. 762 pilarissa pääterästys vaihteli 6T25….12T32

Pilareille paloluokka R120 ja R60 saatiin toimimaan ilman erillistä palosuojausta 

Teräsrakenteiden tietoja kauppakeskuksesta
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P50 ontelolaatta, pituus 

n. 16 m, paino 11 ton per 

laatta. Yhteen rekkaan 

saatiin 2 laattaa kyytiin.

Pilarit tehtiin monikerroksisina mahdollisimman 
harvalla jaolla (16,2m x 8,1m)
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Pilarien koot tässä 

kuvassa:

Kaupan yläosa: Ø355 mm

Kaupan alaosa: Ø508 mm

Parkkikerrokset: Ø768 mm

Kerrosväli

Parkkitiloissa 3,5 m

Kauppatiloissa 5,8 m … 5,2 m

Pilarien optimointia



Palkkien tietoja kauppakeskuksesta
• Palkit, välipohjissa deltapalkkeja, muutama iso WQ. 

• Katossa hitsattuja ja valssattuja teräspalkkeja.

• Deltapalkit
• Peruspalkki on 1-aukkoinen, mutta paljon ulokkeitakin löytyy

• Deltapalkin liitos pilariin pulteilla, puukkokonsoleilla.

• Palkki->pilariliitoksen tukireaktio palkin päässä oli tyypillisesti Qd = 1600 kN, 
suurimmillaan noin Qd = 2200 kN.

• Palkeille paloluokka R120 ja R60 saatiin toimimaan ilman erillistä 
palosuojausta 

• Parkkihalli on avara ja valoisa

• Välipohjissa paljon aukkoja
• Liukuportaat, aukiot. Eivät toistu kerroksesta toiseen, aina yksilöllisiä

• Ulokkeita välipohjiin, näissä paikallavaluja. Muotitus ja tuenta olisi hankalaa, 
hyödynnettiin liittopeltejä (CS48) ja vekselipalkkeja. Reunojen muottipellit 
tehtiin valmiiksi pajalla.
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Liitokset napsahtelivat paikoilleen
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Vanhaa säästettiin
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Vanhaa säästettiin
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Runko nousi monella lohkolla yhtä aikaa

• Jäykistys salli vapaan 
asennusjärjestyksen 
lohkojen kesken. 

• Ylös asti.
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Viihtymiseen suunniteltuja sisätiloja
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Viihtymiseen suunniteltuja sisätiloja
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Kiitos!

Ota yhteyttä

DI Jussi Vaiste

Teräsrakenteiden suunnittelujohtaja

jussi.vaiste@ains.fi

+358 40 197 2217


