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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Asemakaavan laatiminen on kaavoitusohjelman mukaista ja perustuu voimassa ole-
vaa osayleiskaavaan. Lamminrahkan osayleiskaava on vuodelta 2016. Osayleis-
kaava kattaa Kangasalan ja Tampereen kaupungin rajalla sijaitsevan noin 330 ha:n 
alueen, jota rajaa etelässä valtatie 12 ja idässä Jyväskylä-Tampere -rata. Käsillä 
oleva asemakaava kattaa Lamminrahkan eteläosan, sisältäen Lamminrahkan kau-
punginosan keskusta-alueen, sekä siihen välittömästi liittyvät asuin-, työpaikka- ja vi-
heralueet. Lisäksi kaavassa muodostetaan alueen pääkatu, Mossin puistokatu, koko-
naisuudessaan valtatieltä 12 pohjoiseen Tampereen rajalle asti. 
 
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 3.10. - 
1.11.2016. Siitä saatiin muutama mielipide, jotka on kirjattu tähän selostukseen. Val-
tatien ja eritasoliittymän alueet on liitetty valtatien eteläpuolen vireillä olevaan Le-
metty-Lahdentien asemakaavaluonnokseen (kaava nro 627). Valtatien yleissuunni-
telma ja eritasoliittymän tiesuunnitelma ovat valmistumassa. 
 
Asemakaavan pohjana on ollut Lamminrahkan eteläosien yleissuunnitelma (Serum 
arkkitehdit Oy, 2016) ja rakentamistapaohjeiden taustalla on Laatukäsikirja (Serum 
arkkitehdit Oy, 2016). Osayleiskaavan jälkeen, ennen asemakaavan laatimista, alu-
eella on laadittu kesäkuussa 2017 valmistunut Lamminrahkan hankesuunnitelma 
(Ramboll, 2017). Hankesuunnitelmassa on tarkasteltu koko osayleiskaava-aluetta ja 
varmistettu alueen toteuttamiseen tähtäävät katu-, puisto-, ja vesihuoltorakentamisen 
periaateratkaisut. Lisäksi hankesuunnitelmassa on tarkasteltu tarkemmin Lammin-
rahkan eteläosan asemakaavoitettavaa aluetta ja erityisesti sen tilanvarauksia yleis-
ten alueiden ja kokoojakatujen osalta. Hankesuunnitelma liittyy myös samanaikaisesti 
laadittuun Ojala-Lamminrahka –alueen pääkadun eli Mossin puistokadun yleissuunni-
telmaan (Ramboll, 2017). Asemakaavaluonnoksen on laatinut Arkkitehdit MY. 

 
Ojala-Lamminrahkan aluekokonaisuuden suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä 
Tampereen kaupungin kanssa. Tampere ja Kangasala allekirjoittivat toimeenpano-
suunnitelman keväällä 2017 Ojalan ja Lamminrahkan alueiden jatkosuunnittelusta ja 
toteuttamisesta. Kuntien yhteisiä hankkeita ovat eritasoliittymä, yhteinen pääkatu, 
Rissonkadun jatke, vesihuollon järjestäminen, Lamminrahkan koulukeskus, seudulli-
nen ulkoilureitti ja muut kuntarajan yli jatkuvat ulkoilureitit. Yhteistyössä edetyn 
osayleiskaavatyön jälkeen Tampereen kaupungilla ovat vireillä asemakaavat sekä 
Lamminrahkan pohjoispuolella Ojalan alueella että länsipuolella Risson alueella. Oja-
lan asemakaavaehdotus oli nähtävillä 30.11.2017 - 2.1.2018. 

2.2 Asemakaava 
Asemakaava laaditaan Lamminrahkan osayleiskaavan eteläiselle alueelle muodos-
taen kaupunginosan keskustan, siihen välittömästi liittyviä asuin- ja työpaikka-alueita 
sekä katu-, viher- ja erityisalueita. Keskusta muodostuu useista monipuolisista asuin- 
ja liikekortteleista sijoittuen pääkadun, Mossin puistokadun, varteen. Liiketiloja sijoit-
tuu mm. asuintalojen kivijalkakerrokseen. Puistokadun varteen sijoittuu tilavaraus 
koululle ja päiväkodille. Asemakaavan arvioitu asukasmäärä on n. 4 400 henkeä. 
Lamminrahkasta tavoitellaan ympäri vuorokauden elävää, aktiivista aluetta, jossa työ-
paikat, asuminen ja palvelut lomittuvat.  
 
Asemakaava-alue rajautuu etelässä valtatiehen 12. Alue on melualuetta ja välittö-
mästi valtatien varteen sijoittuu siten toimistorakennusten ja teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialueita sekä erityisalueita. Toimisto- ja teollisuusalueille muodoste-
taan erikokoisia ja eri tyyppisiä kortteleita ja tonttikokonaisuuksia. Valtatien 12 risteyk-
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sen tuntumaan sijoittuu toimistokortteleita ja risteyksestä länteen pienempiä teolli-
suustontteja monipuoliseen pienyritystoimintaan. Eritasoliittymästä itään sijoittuu pe-
rinteisempiä isompia teollisuustontteja sekä yrityspihan korttelialue. Lisäksi teollisuus-
alueen koillisreunassa samalle tontille voi rakentaa yritystilan lisäksi myös yrittäjän 
oman omakotitalon. Teollisuusalueelle sijoittuu myös tilavaraus lämpölaitokselle. 
 
Asuinkorttelit sijoittuvat keskustan lisäksi alueen toisen merkittävän kokoojakadun, 
Rissonkadun ja siitä erkanevien tonttikatujen varsille. Keskustan asuinkorttelit ovat 
pääsääntöisesti kerrostalovaltaisia umpi- tai puoliumpikortteleita. Läntisissä kortte-
leissa rakentamistapa on matalampaa ja typologisesti monipuolista, vaihdellen pien-
kerrostaloista rivitaloihin sekä omatonttisiin kaupunkipientaloihin ja omakotitaloihin. 
Valittu korttelirakenne tukee yhteisöllistä asumista. Erilaiset ja uudet asumismuodot 
sekä asuntojen hallintatavat sijoittuvat samoihin kortteleihin. Tavoitteena on sekä tu-
ettu että kovan rahan asuntotuotanto. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Näkymäkuva asuinkortte-
lista. Serum arkkitehdit 
Oy. 

 
Pääkulkuyhteys alueelle on uuden eritasoliittymän kautta. Alueelle voi saapua myös 
Tampereen Ojalan ja Risson suunnista (Mossin puistokatu ja Rissonkatu). Sijainti on 
erittäin hyvä, näkyvyyttä voi hyödyntää valtatien varrelle sijoittuvilla toimisto- ja teolli-
suustonteilla. Mossin puistokatu, sisältyy asemakaavaan sen koko Kangasalan puo-
leiselta matkaltaan koko Lamminrahkan alueen läpi eritasoliittymästä Tampereen ra-
jalle asti. Mossin puistokatu toteutetaan Lamminrahkan keskustassa myöhemmässä 
vaiheessa joukkoliikennekatuna, jonka mitoitukseen sisältyy tilavaraus raitiotielle. 
 
Alue on rakentamatonta luonnontilaista metsää sekä maastoa, jossa on huomattavia 
korkeuseroja. Viheralueiden sijainneissa ja rajauksissa on huomioitu ekosysteemin 
toiminnan edellytykset kestävällä tavalla sekä samalla järjestetty virkistyspalvelut 
asukkaille. Merkittävin viheralue on puisto (Tarinapuisto) keskustan länsipuolella, joka 
muodostuu sekä luonnollisista metsämäisistä osuuksista että rakennetusta puistosta. 
Metsäiselle osuudelle sijoittuu liito-oravien elinympäristöjä, mukaan lukien pesäpuita 
sekä lisääntymis- ja ruokailualueita. Puistomaiselle osuudelle jää koulun ja päiväko-
din ulkoilupihoja sekä urheilu- ja leikkikenttä. Keskuspuisto on myös merkittävä hule-
vesien viivytysalue. Asemakaava-alueen itäosien hulevedet viivytetään urheilukentän 
perutuksiin sijoittuvassa viivytyskentässä. Korttelialueiden lomaan sijoittuu myös pie-
nempiä viheralueita sekä niiden välille yhteyksiä, joista osa toimii myös ekologisina 
yhdyskäytävinä. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Alueen koko on huomattavan iso ja alueelle sijoittuu useita erityyppisiä korttelialueita. 
Alueen rakentuminen tulee toteutumaan vaiheittain. Toteuttaminen edellyttää merkit-
tävää esirakentamista, kallionlouhintoja ja massanvaihtoja. Materiaalipankkitoiminta 
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alkaa alueella jo esirakentamisvaiheessa. Suunnittelun ja rakentamisen ohjaamiseksi 
laaditaan rakentamistapaohjeet.  
 
Tampereen ja Kangasalan kaupunkien välinen sopimus, toimeenpanosuunnitelma, 
ohjaa alueiden ja hankkeiden toteuttamista ja aikatauluja. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Alueen yleiskuvaus 

Lamminrahkan alue sijoittuu Kangasalan länsireunalle, Tampereen rajan tuntumaan. 
Yhdessä Tampereen puoleisen Ojalan alueen kanssa ne muodostavat Ojalan-Lam-
minrahkan aluekokonaisuuden. Käsillä olevan Lamminrahkan eteläisen asemakaava 
rajautuu etelässä valtatiehen 12 ja lännessä Tampereen rajaan sekä pohjoisessa ja 
idässä Lamminrahkan alueen sisäisiin viheralueisiin.  
 
Alue on enimmäkseen rakentamatonta metsämaata. Alueella kulkee kolme toisiinsa 
liittyvää metsäautotietä sekä 110kV voimalinja. Osa metsästä on avoimempaa hak-
kuu-aluetta. Alue on topografisesti erittäin vaihtelevaa, vaikkakin suurimmat korkeus-
vaihtelut sijoittuvat asemakaava-alueen pohjoispuolisille alueille. 
 
Alue on Kangasalan kaupungin omistuksessa. 
 

Luonnonympäristö 
Pinnanmuodostus ja maaperä 
Alue on pinnanmuodostukseltaan hyvin tyypillinen Tampereen seudulla eli mäkinen ja 
mäkien laaksoissa soinen. Mäkialueilla on kalliopinta lähellä maanpintaa ja avokalliot 
ovat yleisiä. Alueen länsiosassa on moreenimäkien välisissä laaksopainanteissa peh-
meikköalueita, joissa on ohuehkoja savikerroksia moreenikerrosten päällä. Kantavat 
maakerrokset (moreeni) ovat tehtyjen tarkentavien kairausten perusteella tiiveydel-
tään pääosin keskitiiviitä tai tiiviitä. Maakerrokset ovat pääosin routivia. 
 
Alueen maaperä on pääasiassa moreenia. Paikoin moreenin päälle on kerrostunut 
siltti- tai savimuodostumia, joiden paksuus vaihtelee noin 1-5 metriä. Siltti- ja saviker-
rokset ovat pääosin melko tiiviitä. Alueella on muutamia soistuneita alueita. Varsinkin 
luoteisosassa on alueita, joissa pehmeä eloperäinen kerros voi olla paksuudeltaan 
jopa 7-8 metriä. Monet alueella olevat mäet ovat kallioisia ja niissä on vain ohut mo-
reenikerros. 
 
Tutkimusten ja maaperäkartan perusteella maaperä on yleisesti rakennettavuuden 
kannalta hyvää. Maaperä on pääasiassa moreenia, jonka päällä on ohut silttikerros. 
Rakennettavuutta heikentävät paikoittaiset jyrkät rinteet sekä avokallioalueet. Paikoit-
tain kohteessa on pienehköjä suoalueita, joissa joissakin on n. 1-2 metrin paksuisia 
turvekerroksia. Alueen länsiosassa sijaitsevilla pehmeiköillä savikerroksen paksuus 
vaihtelee 1-3 m välillä. Pohjavesi on alueella n. 0,5-2 m syvyydellä maan pinnasta. 
 
Maaperätiedot perustuvat Kangasalan kunnan toimesta 2013 ja Ramboll Oy:n toi-
mesta 2017 alueella tehtyihin kairauksiin. Lisäksi Geo Work Oy on tehnyt alueella 
maatutkauksia keväällä 2017. Alueelle on asennettu kuusi pohjavesiputkea vuonna 
2014. 
 
(Lamminrahkan hankesuunnitelma 2017 Ramboll, s. 17-18) 
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Maaperäkartta ja korkeussuhdekertta sekä kaava-alueen rajaus. Kangasalan kaupunki, 2018. 
 
punainen=kallio 
vaaleanpunainen=moreeni 
turkoosi=savi 
ruskea=turve 

 
Kallioperä 
Maaperässä esiintyy mahdollisesti radonia. Yleiskaavamerkinnöissä on annettu seu-
raava yleismääräys koko kaava-alueelle: Rakentamisessa tulee ottaa huomioon ra-
donin esiintyminen alueella. (Lamminrahkan osayleiskaavan selostus 2015, s.43) 
 
Korkeussuhteet 
Asemakaava-alueen maasto on topografisesi vaihtelevaa, kumpuilevaa. Alueen ala-
vimmat alueet (n. +123-125) sijoittuvat keski- ja luoteisosiin, joissa sijaitsevat luotee-
seen virtaavat Ollinojan laskuhaarat. Maasto nousee idän sekä koillisen ja kaakon 
suuntiin, joissa kaava-alueen korkeimmat kohdat ovat monin paikoin hieman alle 
+140 korkolukemissa. Mutta myös lännessä, Ollinojan laskuhaarojen välissä on +135 
korkeuteen nouseva jyrkähkö mäki sekä pienempiä mäenkumpareita. 

 
Vesisuhteet 
Asemakaava-alue sijoittuu lähes kokonaan Ollinojan valuma-alueelle. Ollinoja virtaa 
lounaaseen Halimasjärven luonnonsuojelualueen suuntaan ja laskee Halimasjärveen. 
Itse Halimasjärvi ei ole suojeltu, ainoastaan järven rantametsät. Halimasjärven laatu-
luokitus on välttävä ja järvi kärsii sisäisestä rehevöitymisestä. Halimasjärvi on luon-
teeltaan herkkä laadunmuutoksille, jotka imenevät happamoitumisena ja alusveden 
hapettomuutena (KYVY vedenlaatupalvelun lausunto Halimasjärvestä 15.4.2015) 
 
Asemakaava-alueella on kaksi lähdettä, joista itäisempi on luonnontilainen ja siten 
Vesilain suojaama. Läntisempi lähde ei ole luonnontilainen ja on osittain kuivunut. 
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Alueen maaperä on kallioinen ja soinen. Lakialueilla sadevesien imeytyminen on vä-
häistä ja pintavaluntaa muodostuu paljon. Alueella on myös kosteita metsiä, jotka 
ovat aikanaan olleet suoalueita. Ne on otettu metsätalouskäyttöön kaivamalla suolle 
syvät kuivatusojat, joiden kaivuumassat on läjitetty ojan viereen maapenkereeksi. 
Soiden ojittamisen ja alueen kallioisuuden vuoksi alueella muodostunee jo nykyisel-
lään hieman luonnontilasta korkeampia virtaamia. 
 
(Lamminrahkan hankesuunnitelma 2017 Ramboll, s. 4) 
 

 Arvokkaat luontokohteet 
Lamminrahkan asemakaava-alue sijoittuu n. 200 metrin etäisyydelle Halimasjärven 
luonnonsuojelualueesta (YSA042755). Kaava-alueella itsessään ei ole luonnonsuoje-
lualueita. Kaava-alueen merkittävimmät luontoarvot ovat liito-oravan elinympäristöt. 

 
Kaava-alueella elää liito-orava, joka on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji ja jonka 
lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelu-
laissa kielletty (LsL 49§). Laji on luokiteltu silmällä pidettäväksi lajiksi. Osayleiskaa-
van hyväksymisen jälkeen on laadittu liito-oravaselvitys (FCG, 2016). Hankesuunni-
telman yhteydessä on laadittu liito-oravatarkastelu, jossa on esitetty kortteleiden ra-
kentaminen vaiheittain, kuinka liito-oravan kulkureitit ja elinympäristöt muuttuvat ra-
kentamisen aikana ja sen jälkeen. Työssä ohjeistetaan liito-oravien kulkureittien tur-
vaaminen ja suotuisan suojelun tason säilyminen. 

 
Aivan kaava- alueen itäpuolella on myös luonnontilaiseksi arvioitu avolähde, joka on 
vesilain 11§ pykälän mukaan suojeltu. Luonnontilaisen lähteen luonnontilan vaaranta-
minen on kielletty. (Lamminrahkan hankesuunnitelma 2017 Ramboll, s. 3) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kartta asemakaava-alueen luonto-
kohteista (Hankesuunnitelma, Ram-
boll, 2017) 
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Rakennettu ympäristö 
Nykyinen rakennuskanta ja muinaisjäännökset 
Kaava-alue on kokonaan asumatonta metsämaata. Asemakaava-alueella ei ole ha-
vaittu aiempia rakennuksia, muinaisjäännöksiä tai erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja. 
Alueella tehdyn muinaismuistoselvityksen mukaan Lamminrahkan alueella on yksi 
muinaismuistoksi luokiteltavissa oleva rajakivi, joka jää asemakaava-alueen luoteis-
puolelle. 

 
Asukkaat 
Asemakaava-alueella ei asu ihmisiä. Lähimmät asutukset ovat Valtatie 12:n eteläpuo-
lella sijaitseva Kiveliön asuinalue sekä lännessä, Tampereen puolella sijaitseva Ris-
son asuinalue. Pohjoisessa lähinnä sijaitsee Ojalan asuinalue. 

 
Palvelut 
Alueella ei ole palveluita. Tämän hetkiset lähimmät palvelut sijaitsevat Lentolan kaup-
pakeskittymän alueella, n. 2,5km:n etäisyydellä. 

 
Verkostot 
Kaava-alueen halki kulkee itä-länsisuunnassa Tampereen Sähköverkon 110 kilovoltin 
voimajohto. Johto tullaan kaapeloimaan jossain vaiheessa noin 20 vuoden sisällä. 
Lisäksi nykyisen voimajohdon viereen Tampereen Sähköverkko tulee asentamaan 
toisen 110kV maakaapelijohdon. 

 
Kaukolämpöverkostoa on tällä hetkellä lähimmillään Vatialassa, jonne Lammin-
rahkaan rakennettavalta lämpölaitokselta tavoitellaan putkiyhteyttä. 
 

Maanomistus 
Lamminrahkan alue on Kangasalan kaupungin omistama. 

 

Liikenne 
Kaava-alueen eteläpuolella kulkee valtatie 12, joka jatkuu itään Kangasalan ja Lah-
den suuntaan, ja länteen Tampereelle. Lamminrahkan itäpuolella kulkee junarata 
Tampereelta Jyväskylään. Valtatien parantamisen yleissuunnitelma on valmistu-
massa. Valtatien 12:n eritasoliittymästä laaditaan asemakaavatyön kanssa samanai-
kaisesti tiesuunnitelmaa ja rakennussuunnitelmaa. 

 
Kaava-alueella kulkee itä-länsisuuntainen metsätie nimeltä Metsäpolku, joka päättyy 
idässä Jyväskylän radan varren hakkuualueille. Lännessä se liittyy etelä-pohjoissuun-
taiseen Riesontie-Hinkantie –metsätiehen. Hinkantie jatkuu etelään Kiveliön asuinalu-
eelle valtatien 12 alikulun kautta. Valtatien alitse kulkee myös toinen pienempi ali-
kulku idempänä. Riesontie jatkuu pohjoiseen kohti Ojalaa ja liittyy Lamminrahkan-
tiehen. 
 
Alueella on myös lenkkeilijöiden, koiranulkoiluttajien ja maastopyöräilijöiden synnyttä-
miä polkuverkostoja. Voimalinjan kohdalla kulkee alueen läpi myös itä-länsisuuntai-
nen ulkoilureitti, jota käytetään talvella latuna. 

 
Joukkoliikenne 
Alueella ei ole tällä hetkellä joukkoliikennetarjontaa lukuun ottamatta valtatietä kulke-
vaa bussilinjaa 42. Lähimmät paikallisliikenteen bussipysäkit ovat Kiveliön ja Risson 
alueilla. 

 

Ympäristön häiriötekijät 
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Lamminrahkan osayleiskaavayössä on tehty kaava-alueelle meluselvityksiä, joissa on 
tarkasteltu valtatien 12 ja Jyväskylän radan melutasoja (Ramboll Finland Oy, 2014) 
sekä alueen kokoojakatuliikenteen aiheuttamia melutasoja (WSP Finland Oy, 2014). 
Meluselvitysten ennustevuotena on käytetty vuotta 2030. 
 
Suurimmat melunlähteet alueella ovat valtatien 12 sekä Jyväskylän radan liikenne. 
Ratamelun suhteen osayleiskaavassa on suojauduttu jättämällä radan suuntaan laa-
jat suojaviheralueet. Sen sijaan valtatien 12 varteen tulee sijoittumaan kortteleita, 
jotka vaativat paikallisia meluntorjuntatoimenpiteitä (melua sietävät toiminnot, suojaa-
vat rakennukset ja rakenteet). 
 
Asemakaavan meluselvityksen luonnos on valmistunut helmikuussa 2018. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040  
(hyväksytty 27.3.2017)  
Maakuntakaavassa Ojala-Lamminrahkan alue on 
osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (ruskeanhar-
maa väritys). Merkinnällä osoitetaan asumisen, kau-
pan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden 
taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisäl-
tää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet, 
yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti mer-
kittävät ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat teolli-
suusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen 
ja suojelun alueet ja ulkoilureitit. 
 
Ojalan ja Lamminrahkan välissä on merkittävä virkis-
tysalue (V). 
 
Ruskealla ruudukolla on osoitettu tiivis joukkoliiken-
nevyöhyke, joka kattaa Lamminrahkan eteläisen ase-
makaava-alueen. Merkinnällä osoitetaan yhdyskunta-
rakenteeltaan tiiviit, tiivistettävät tai tiiviinä toteutetta-
vat alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkolii-
kennejärjestelmään. 
 
Keltaisella palloviivoituksella itäpuolinen alue on osoi-
tettu 2-kehän kehittämisvyöhykkeen osaksi. Ky-
seessä on Tampereen ydinkaupunkiseudun 2-kehään 
tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan sekä asumisen 
vyöhyke. 
 
Kaavassa on punamustalla viivalla osoitettu valtatie 
12 merkittävästi parannettavaksi valtatieksi ja punai-
sella ympyrällä uusi eritasoliittymä Lahdentielle ja Jy-
väskyläntielle. Lisäksi kaavassa on osoitettu ole-
massa oleva 110kV voimalinja. 
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Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 
2040 
Lamminrahkan alue on rakennesuunnitelmassa osoi-
tettu yhdeksi kaupunkiseudun 26:sta keskuksesta 
(merkintä 19). Lisäksi alue on merkitty uudeksi työ-
paikka-alueeksi (merkintä 52). 
 
Asukkaita suunnitelmassa on arvioitu Lammin-
rahkaan 8000 asukasta ja 1000 työpaikkaa vuoteen 
2040 mennessä Kangasalan puolella. 
 
Lisäksi rakennesuunnitelmassa on osoitettu paran-
nettava valtatie, seudullinen runkobussi ja raitiotien 
laajenemisvaraus. 
 
Lamminrahkan pohjoispuolella kulkee merkittävä vi-
herkäytävä. 

 

Lamminrahkan osayleiskaava (2016)  
Osayleiskaavassa alue on osoitettu asuinkäyttöön 
painottuneeksi. Sekä talotyyppijakauma että toimin-
not ovat monimuotoisia ja sekoittuneita. Rakentami-
sen painopiste sijoittuu alueen keskustaan, koulun ja 
muiden palveluiden tuntumaan.  
 
Keskeisin alue erottuu ympäristöstään selkeästi tii-
viimpänä ja kaupunkimaisempana. Sitä rajaa kehä-
katu, joka yhdistää eri osa-alueet toisiinsa. Keskustan 
läpi kulkee pääkokoojakatu, joka voidaan toteuttaa 
osin joukkoliikennekatuna. Pääkokoojakatu toimii 
joukkoliikenteen laatukäytävänä, jolla kulkee aluksi 
bussilinja Ojalaan asti ja mahdollisesti 2030-luvulta 
alkaen kaupunkiraitiotie. Valtaosa uudesta asumi-
sesta on sijoitettu alle 500 m etäisyydelle joukkolii-
kenteen laatukäytävän varren pääpysäkeistä. 
 
Alueelle ominaista maisemaa luovat metsäalueet säi-
lytetään soveltuvilta osin. Lamminrahkan alueella on 
hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet, joiden kehittä-
miselle kaavaratkaisulla on luotu edellytykset. Kaa-
vassa on huomioitu sekä ulkoilureittien saavutetta-
vuus kaava-alueen eri osista että reittien jatkuvuus; 
alueen läpi kulkee viheryhteyksien ja luontotaskujen 
verkosto, joka yhdistää alueen ulkopuoliset viheralu-
eet sekä virkistysreitit toisiinsa. 
 
Valtatien varrelle, hyvien kulkuyhteyksien ja keskus-
tan palveluiden tuntumaan on osoitettu näkyvällä pai-
kalla olevia työpaikka-alueita, jotka samalla suojaavat 
myös asuinalueita valtatien melulta. 
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Asemakaavat  
Alueelle ei ole aiemmin laadittu asemakaavoja. Lam-
minrahkan osayleiskaava-alueelle ei ole laadittu ase-
makaavoja. Lähimmät voimassa olevat asemakaavat 
sijoittuvat alueen länsipuolelle Tampereen Rissoon ja 
etelään Vatialan puolelle sekä Itäpuolelle Kallion teol-
lisuusalueelle. 
 
 
 
 

 

Lemetty-Lahdentien asemakaava (nro 627) 
Lamminrahkan eteläosan asemakaavaan rajoittuu 
eteläpuolella uusia työpaikka- ja asuinkortteleita osoit-
tava kaava, joka on luonnosvaiheessa. (Kuvassa vaih-
toehto 1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tampereen kaupunki – Ojalan ja Risson asema-
kaavat 
Ojalan ensimmäinen asemakaavaehdotus on ollut 
nähtävillä 30.11. - 2.1.2018 (kuva). Asemakaavalla 
mahdollistetaan uuden asuinalueen rakentaminen 
Ojalaan, Ojalankylän ja Kumpulan läheisyyteen. Oja-
lan ensimmäinen asema-kaava tuo alueelle noin 
2000 asukasta. Suunnittelua jatketaan myöhemmin 
seuraavilla asemakaavoilla, joiden myötä alueesta 
kasvaa noin 4500 asukkaan alue.  
 
Rissonkatua jatketaan ja Risson asuinaluetta laajen-
netaan Kangasalan suuntaan. Asemakaavan laatimi-
nen on aloitettu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
on laadittu 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Selvitykset 
Ks. selostuksen sivu 2, oheismateriaali. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Alue on osoitettu Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa yhdeksi uusista asuin-
alueista, palveluverkon lähipalvelukeskuksista sekä työpaikka-alueeksi. Lammin-
rahkan osayleiskaava (hyväksyttiin 19.1.2015) on mahdollistanut yksityiskohtaisem-
pien ja alueen rakentamiseen tähtäävien asemakaavojen laatimisen. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Valtuusto on päättänyt 11.1.2010, että Lamminrahkan alueelle laaditaan asema-
kaava. Asemakaava on tullut vireille 13.9.2016. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
Osalliset 

Osallisia ovat 

 Maanomistajat ja elinkeinonharjoittajat 

 Ympäristön asukkaat ja asukasyhdistykset 

 Kangasalan luonto ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry, Kan-
gasalan Yrittäjät ry, Tampereen polkupyöräilijät ry, Kangasalan Latu ry 

 Kunnan palveluyksiköt (ympäristö- ja rakennnusvalvonta, rakentaminen, varhais-
kasvatus, opetus, vapaa-aika, elinkeinot, Kangasalan Vesi-liikelaitos) 

 Kangasalan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto 

 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Kangasalan Lämpö Oy, Tampereen kaukolämpö Oy, 
Tampereen Vesi, Kangasalan Vesi –liikelaitos, Fingrid Oyj, Tampereen sähkölaitos, 
Tampereen Sähköverkko Oy, Elenia Oyj, Elisa Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Busi-
ness Tampere 

 Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan 
maakuntamuseo, Pirkanmaan pelastuslaitos, Puolustusvoimat 

 

Vireille tulo 
Eteläosan asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Kangasalan sanomissa 
28.9.2016. 
 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksista saadut mielipiteet ja lausunnot 
sekä niiden vaikutukset suunnitelmaan on koottu erilliseen luonnosvaiheen palautera-
porttiin. 
 
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.10.-1.11.2016. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin seuraavat 3 kommenttia. Vastineet 
mielipiteisiin on kirjattu kursiivilla. 
 
1) Tampereen kaupunki 
Tampereen kaupungilla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan. Ojalan ja Lamminrahkan alueen asemakaavoitusta tehdään yhteistyössä Kan-
gasalan ja Tampereen kesken. Tämä jatkaa jo aikaisemmissa vaiheissa alkanutta hy-
vää yhteistyötä kuntien välisen raja-alueen kehittämiseksi. 
 
Tampereen ja Kangasalan yhteistyö on ollut tiivistä ja jatkuu edelleen suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Toimeenpanosuunnitelman päivitys allekirjoitettiin keväällä 2017. 
 
2) Maanomistaja Lahdentien eteläpuolisella alueelta 
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Eritasoliittymä välille Risso-Lamminrahka-Vatiala tulee vaikuttamaan merkittävästi 
maankäyttöön Vatialassa sillä Lahdentien eteläpuolisella alueella, joka vielä tällä het-
kellä on rakentamaton, mutta melko tiiviin rakennetun alueen ympäröimä. Kyseinen 
alue tulee varmasti ja hyvinkin nopeasti rakennustoiminnan piiriin. Kyseisen alueen 
osaomistajana esitän, että Mannakorventien jatke Lamminrahkaan sijoitetaan siten, 
että se mahdollisimman hyvin tukee alueen tulevaa rakennuskäytäntöä ja ottaa myös 
huomioon alueen vieressä jo olevan rakennuskannan. Koska kyseessä on luontai-
sesti hyvin rakennuskäytäntöön soveltuva alue ja jonka kunnallistekninen rakentami-
nen ja liittäminen olemassa olevaan verkkoon on helppoa, lienee tulevan rakentamis-
käytön huomioiminen jo tässä vaiheessa myös kunnan edun mukaista. 
 
Lamminrahkan ja valtatien eteläpuolisen sekä eritasoliittymän sisältävä asemakaava 
on vireillä ja luonnokset ovat tulossa nähtäville (Lemetty-Lahdentien asemakaava, 
kaavanro 627). Mielipide on otettu huomioon kaavasuunnittelussa. 
 
3) Tampereen polkupyöräilijät ry 
Tampereen polkupyöräilijät ry ilmoittautuu osalliseksi. Yhdistyksemme tavoitteena 
ovat paremmat pyöräilyolosuhteet sekä pyöräilyn suosion kasvaminen Tampereella 
ja ympäristökunnissa. Tampereen yhdyskuntarakennetta suoraan jatkavan Lammin-
rahkan osayleiskaava vaikuttaa tavoitteidemme suhteen lupaavalta. Seuraamme mie-
lenkiinnolla, miten tavoitteet toteutuvat asemakaavoituksessa. Suosittelemme, että 
suunnittelussa noudatetaan vuonna 2016 julkaistua suunnitteluohjeistoa pyoralii-
kenne.fi, joka edustaa tällä hetkellä parhaita käytäntöjä ja parasta tietämystä Suo-
messa. 
 
Alla muutamia ehdotuksiamme kaavan valmistelussa huomioon otettaviksi asioiksi. 
Alue on melko laaja ja pientalovaltainen, jolloin kaikille ei saada laadukasta joukkolii-
kennepalvelua kovin lähelle. Tämä korostaa tarvetta polkupyörän ja joukkoliikenteen 
yhdistäville matkaketjuille. Keskeisille pysäkeille on suunniteltava sujuvat reitit ja riit-
tävä, laadukas pyöräpysäköinti. Kaavassa tulee bussiliikenteen lisäksi varautua pyö-
räliityntään Vatialan asemalle (etäisyys vajaa 2 km) ja tehdä pyöräliikenneyhteydestä 
sinne sujuva ja kapasiteetiltaan riittävä. Matka-aika junalla Vatialan asemalta Tampe-
reelle on noin 10 min ja 2 km on pyöräiltävissä alle 10 minuutissa, jos reitti on suora, 
tasainen ja riittävän leveä. Valtatien 12 maastokäytävässä ei tällä hetkellä ole mah-
dollista pyöräillä. Toisin sanoen Koilliskeskuksen ja Kangasalan välillä on yhteys-
puute. Vaihtoehtoinen yhteys Vatialan kautta ei ole suora eikä looginen, eikä kaikilta 
osin sovellu nopeaan pyöräilyyn. Se on myös eri reitti kuin autolla, jolloin normaalisti 
autolla Kangasalan ja Tampereen välistä matkaa taittavan on hankala suunnistaa 
pyörällä perille. Valtatietä myötäilevä suora ja nopea yhteys olisikin siten tarpeellinen 
jo nyt ja varsinkin jatkossa, kun sähköavusteisten pyörien yleistyminen tekee pyöräi-
lystä yhä useammalle varteenotettavan vaihtoehdon myös 10–20 km matkoilla. On 
myös huomioitava, että Kangasala on merkittävä matkailupaikkakunta, ja kattava 
pyörätieverkosto Tampereen ja Kangasalan välillä edesauttaa maailmalla vahvasti 
kasvussa olevaa pyöräturismia mm. päivämatkojen muodossa (“Kangasala stopo-
ver”). Sikälikin valtatietä 12 myötäilevälle yhteydelle on tarvetta. Lamminrahkan yleis-
kaava vaikuttaisi parantavan läpikulkuyhteyksiä Tampereen puolelta Kangasalan 
aseman suuntaan, mutta ei Lentolaan. Kaavan yhteydessä on syytä tutkia, voidaanko 
tällaisen valtatien 12 suuntaisen yhteyden muodostumista edistää. 
 
Suosittelemme, että asemakaavassa määritellään polkupyöräpaikkamitoitus asumi-
selle, toimistoille ja liiketiloille. Näin toimitaan Tampereen puolella, missä esimerkiksi 
asunnoille vaaditaan yleensä vähintään 1 polkupyöräpaikka 40 kerrosneliömetriä 
kohden. Osallistumme jatkossa mielellämme tarkempaan suunnitteluun yhdessä kaa-
voittajien ja liikennesuunnittelijoiden kanssa. 
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Tampereen polkupyöräilijät ry on lisätty asemakaavan osalliseksi. Asemakaavaluon-
noksessa on määritelty pyöräpaikkojen mitoitus eri toiminnoille. Asemakaavasuunnit-
telussa, pääkadun yleissuunnitelmassa ja hankesuunnitelmassa on yhtenä tavoit-
teena ollut pyöräilyn edistäminen. Valtatien suuntaista pyöräreittiä ei ole asemakaa-
vasuunnittelun yhteydessä tarkemmin tutkittu. 

 

Viranomaisyhteistyö 
MRL 66 §:n mukaisen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun tarpeesta on sovittu, 
että asemakaavasta ei ole tarvetta järjestää viranomaisneuvottelua, jos maankäyttö-
ratkaisut tehdään osayleiskaavan mukaisesti. Työneuvottelu järjestettiin ELY-keskuk-
sen kanssa 21.6.2017. Neuvottelussa sovittiin mm. seuraavista asioista: 
Asemakaavavaiheessa tarvitaan meluselvitys, joka tehdään yleiskaavan määräysten 
pohjalta. Asemakaavasuunnittelun pohjaksi on laadittu hankeselvitys, jossa on tehty 
muutoksia yleiskaavaan verrattuna. Selvitykset ovat tässä vaiheessa riittävät. 
 
Liito-oravat on huomioitu hankesuunnitelmassa hyvin, mutta pesäpuiden ympärille 
olisi hyvä tavoitella 30 m säteellä säilytettävää vyöhykettä mikäli puustoa on. Liito-
oravan elinympäristön kannalta merkittävintä on kokonaisuuden säilyminen pesäpui-
den ja kulkuyhteyksien ohella. Uudet kolopuut on syytä säilyttää mahdollisuuksien 
mukaan. Alueelle on hyvä tehdä seurantaa ja selvityksiä rakentamisen aikana, jotta 
tiedetään miten liito-orava suhtautuu rakentamiseen ja miten elinympäristöt muuttu-
vat. Tulee varmistaa, että elinympäristölle tulevat toiminnot eivät heikennä elinympä-
ristöä vaan elinympäristö säilyy kokonaisuutena liito-oravalle soveltuvana. 

 
Viranomaisneuvottelu järjestetään ehdotusvaiheessa, mikäli se katsotaan tarpeel-
liseksi. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Lamminrahkan visiossa yhdistyvät elämyksellinen kaupunki palveluineen, maaseu-
dun yhteisöllisyys ja juurevuus sekä luonnon rauha. 
 
Tavoitteet konkretisoituvat asemakaavaan sisältyvillä osa-alueilla mm. seuraavasti 
(kartta): Ns. Risson jatkeen alueesta (A) tavoitellaan naapurustoihin perustuvaa, pie-
nipiirteistä ja keskitehokasta asuinaluetta. jonka talotyyppejä ovat esim. pienkerrosta-
lot, kaupunkipientalot, kaupunkivillat ja erillispientalot. Tonttikadut ovat tärkeä osa 
asuinmiljöötä. Ympäröivä luonto näkyy kotiin ja on helposti saavutettavissa. Keskus-
tan palveluihin (mm. koulu, päivähoito ja kaupat) linjataan suora ja miellyttävä kulku-
yhteys viheralueen poikki. Rissonkadun ajoneuvoliikenne ohjataan eritasoliittymän 
suuntaan. Joukkoliikennepysäkit sijoitetaan kävely- ja pyöräilyreittien solmukohtiin. 
 
Keskustasta (B) tavoitellaan tiivistä, kaupunkimaista, elämyksellistä ja kävelypainot-
teista. Keskeisiä tavoitteita ovat vireä keskusta, monipuoliset toiminnot, palvelujen 
elinvoimaisuus ja inhimillinen mittakaava. Korttelirakenne perustuu umpikortteleihin. 
Pääkadun varsi on kerrostalovaltaista, sisempänä kortteleissa voi olla pientalojakin. 
Alueen poikki kulkee joukkoliikenteen runkolinja, jonka pysäkkiympäristöt ovat tär-
keitä toiminnallisia solmukohtia. Pysäköinnin osalta tutkitaan paikoin maanalaisen py-
säköinnin ja yhteisten pysäköintilaitosten mahdollisuutta. Ympäröivät viheralueet liitty-
vät keskustaan näkymin, kulkureitein ja istutusten jatkumona. 
 
Eritasoliittymän varren työpaikka-alueista läntisemmästä (C) tavoitellaan sekoittunutta 
pientuotannon, palvelutuotannon, liiketilojen ja asumisen aluetta. Työpaikkatoiminnot 
eivät saa aiheuttaa haittaa asumiselle. Autopysäköinti pyritään toteuttamaan keskitet-
tynä vuorottaispysäköintinä. Näkymiä ja kulkuyhteyksiä puistoon, metsään ja ulkoilu-
reiteille hyödynnetään alueen profiloinnissa ja korttelisuunnittelussa. 
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Itäisempi työpaikka-alue (D) suunnitellaan pääasiassa tuotannollisten toimijoiden tar-
peisiin. Suotavaa olisi, että toimintaan liittyisi myös kuluttajia palvelevia esim. myymä-
lätiloja. Keskeisiä tavoitteita ovat sujuva liikenne sekä vaihtelevat ja joustavat tontti-
koot. Suunnittelussa varaudutaan kävelyn ja pyöräilyn kulkuyhteyteen Kallion alu-
eelle. Alueelta varataan tontti lämpölaitokselle. Kaikki valtatien varren rakennukset 
muodostavat Lamminrahkan kaupunkikuvallisen käyntikortin ohiajaville ja ovat sa-
malla tärkeä osa melusuojausta. 
 
Kaavaan sisältyvät virkistysalueet (E) ovat Lamminrahkan keskeisimpiä viheralueita. 
Niillä sijaitsevat koulun urheilukenttä puistoalueineen, merkittäviä ulkoilureittejä, ny-
kyisiä liito-oravan elinympäristöjä ja sellaisiksi kehitettäviä sekä liito-oravan kulkuyh-
teyksiä. Viheralueiden kautta kulkee lisäksi suuri osa Lamminrahkan hulevesistä ja 
vesi- ja viemärijohtoja. 
 
Tarve viivyttää ja puhdistaa hulevesiä koskee Lamminrahkan kaikkia osa-alueita ja 
myös korttelialueita. Kaikkien osa-alueiden kaavoituksessa huomioidaan myös aurin-
koenergian hyödyntämisen vaatimukset esim. kattokulman, kattojen suuntaamisen ja 
varjostuksen suhteen. Keskustassa ja työpaikka-alueilla huomioidaan kaukolämpö-
verkon vaatimukset. 
 
Pääkatujen linjaukset perustuvat laadittuihin yleissuunnitelmiin, mutta niitä voidaan 
tarkentaa asemakaavoituksen edetessä ja mm. maaperätietojen karttuessa. Erita-
soliittymä toteutetaan 2018 valmistuvan valtatien 12 yleissuunnitelman ja eritasoliitty-
män tiesuunnitelman mukaisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lamminrahkan 
eteläosien yleis-
suunnitelma (Se-
rum Arkkitehdit, 
2016). 
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Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Kaavan laatimisen tavoitteena on alueen osoittaminen asuin-, palvelu- ja yritysalu-
eeksi maakuntakaavan, rakennesuunnitelman ja osayleiskaavan mukaisesti. 

 
Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 

Lamminrahkan osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen on sovittu mahdollisen rai-
tiotielinjan kulkemisesta Risson suunnasta sähkölinjan alla Mossin puistokadulle ja 
siitä etelään ja mahdollisesti eritasoliittymästä etelään. 
 

Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen on laadittu asemakaavasuunnittelun pohjaksi 
laaja hankesuunnitelma, jonka lähtökohtina ovat olleet mm. valuma-alueen pienve-
sien muokkaaminen mahdollisimman vähän, korkeustasojen ja pääkatujen suunnit-
telu mahdollisimman taloudelliseksi sekä liito-oravan elinympäristön suunnittelu koko-
naisuutena vaiheittain ja pitkällä aikavälillä toteutuvalla alueella. 
 

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 Asemakaavan suunnittelun aloituspäätös 11.1.2010 ja 13.9.2016 

 Luonnos nähtävillä  

 Asemakaavaehdotuksen käsittely elinvoimalautakunnassa 

 Asemakaavaehdotus nähtävillä 

 Asemakaavan hyväksyminen valtuustossa. 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
Lamminrahkan rakentaminen jakautuu useaan osa-alueeseen, joista kaikilla on oma 
identiteettinsä ja tunnistettava ilmeensä. Tavoitteena on mahdollistaa laadukas asu-
minen ja työskentely erilaisissa ympäristöissä, sekä edistää sosiaalisesti, arkkitehto-
nisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Kaavassa muodostetaan Lamminrahkan 
keskusta sekä siihen kytkeytyvät Lamminrahkan eteläisen osan asuin- ja työpaikka-
alueet sekä viheralueet.  

 
Alueen runkona Mossin puistokatu kulkee läpi koko Lamminrahkan alueen valtatieltä 
12 kohti pohjoista Tampereen rajalle ja Ojalaan asti. Toinen alueen tärkeä kokooja-
katu, Rissonkatu, kulkee itä-länsi –suuntaisesti Mossin puistokatuun saakka. Lam-
minrahkan keskustakorttelit sijoittuvat tämän risteyksen äärelle ja siitä pohjoiseen 
Mossin puistokadun varteen muutaman korttelin matkalle. Alueelle toteutetaan mah-
dollisesti raitiotie. Mossin puistokatu on joukkoliikennekatu, joka on mahdollista sul-
kea myöhemmässä vaiheessa yksityisautoliikenteeltä. Tällöin kortteleiden liikenne 
voidaan muuttaa tapahtuvan pelkästään ulkosyötteisesti Kuurankadulta, joka kaartuu 
keskustaa kiertäväksi kehäkaduksi. 
 
Keskusta-alue on rakenteeltaan pikkukaupunkimaisen tiivis ja mittakaavaltaan viih-
tyisä. Keskeisin alue erottuu ympäristöstään selkeästi tiiviimpänä ja kaupunkimaisem-
pana. Keskustakorttelit koostuvat kerrostalovaltaisista umpi- tai puoliumpikortteleista, 
joiden alakerroksiin sijoittuu liiketiloja ja ylempiin asuntoja. Alueen keskimääräinen 
tehokkuus on yli 1.0, joka tarkoittaa sitä, että kaikki pysäköinti tulee toteuttaa raken-
teellisesti, joko kortteleiden omissa pihakansien alaisissa pysäköinneissä tai pysä-
köintilaitoksissa. Keskustakortteleiden joukkoon sijoittuu myös tontti koululle ja päivä-
kodille. Lisäksi keskustakortteleihin on sijoitettu tilavaraus kahdelle 2000 - 3000 k-m2 
kokoiselle päivittäistavarakaupan yksikölle. 
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Keskustakortteleiden länsipuolelle, Rissonkadun molemmin puolin, sijoittuu useita 
asuinkortteleita, joiden tonttitehokkuus kasvaa keskusta-alueen suuntaa kohti. Kaava 
mahdollistaa erilaisten keskitehokkaiden II-kerroksisten kytkettyjen asuinrakennus-
tyyppien, kuten esimerkiksi kaupunkipientalojen tai rivitalojen rakentamisen. Risson-
kadulta erkanevien tonttikatujen päissä on myös pientalotontteja. 
 
Valtatien 12 varteen sijoittuu työpaikkarakentamista. Mossin puistokadun liittymään 
sijoittuu korkeampia toimisto- ja liikerakennusten kortteleita. Risteyksestä länteen si-
joittuu pienimittakaavaisempia toimisto- ja pienteollisuustontteja ja risteyksestä idän 
suuntaan perinteisempiä ja isokokoisempia teollisuustontteja. Äärimmäisenä idässä 
sijaitsee Puolikuunkaarella teollisuusalue, jossa teollisuusrakennuksen viereen voi 
samalle tontille rakentaa asuinpientalon. Teollisuusalueelle sijoittuu myös tonttivaraus 
energialaitokselle ja sen hakevarastoinnin alueelle. Teollisuus- ja toimistorakentami-
nen toimii puskurivyöhykkeenä, joka suojaa asuinalueita valtatien melulta. 
 
Lamminrahkan alue on tällä hetkellä pääosin kumpuilevaa metsää. Maastonmuodot 
ja luontoarvot asettavat erinäisiä rajoituksia maankäytön sijoittumiselle. Nämä kohdat 
on asemakaavassa osoitettu maankäyttöalueiden jääviksi viheralueiksi. Viheralueet 
muodostavat toisiinsa ja alueen ulkopuolelle kytkeytyvän viherverkoston, ja verkoston 
kytkennät ekologisia käytäviä, jotka mm. huomioivat liito-oravan liikkumisen mahdolli-
suudet sekä toimivat hulevesijärjestelmän osina ja reitteinä. 
 
Viheralueille sijoittuu kävely- ja pyöräily-yhteyksiä sekä ulkoilu- ja latureittejä. Lam-
minrahkan keskusta ja palvelut ovat kävely- ja pyöräilyverkoston keskiössä, mutta 
alueella on myös hyvät yhteydet Kangasalan ja Tampereen suuntiin mm. Kirkkohar-
julle ja Kauppiin asti. Yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille ovat myös sujuvat. 
 
Lamminrahkan alueen erityisenä ominaispiirteenä on se, että rakentaminen sijoittuu 
tonteilla tiiviisti sekä kadun että viheralueiden puoleisia maankäyttöalueiden ja tont-
tien reunoja. Rakentaminen rajaa siten selkeäpiirteisesti sekä katualueita että viher-
alueiden reunoja. Kaupunkimainen yhtenäinen rakentaminen muodostaa suojaiset ja 
vehreät piha-alueet kortteleiden sisäosiin. 

 

Mitoitus  
Suunnittelualeen pinta-ala asemakaavaehdotuksessa on 66,9 hehtaaria. Uutta raken-
tamista osoitetaan monipuolisesti eri toiminnoille, kuten keskustatoiminnot, kerros- ja 
rivitaloasuminen, omakotiasuminen, toimisto- ja liikerakentaminen, teollisuusrakenta-
minen, energialaitokset sekä viheralueet. Asemakaava osoittaa uutta kerrosalaa yh-
teensä 303 800 k-m2. 
 
Asumista on arvioitu olevan yhteensä n. 199 000 k-m2. Asukasmääräksi arvioidaan n. 
4 400 asukasta asumisväljyydellä 45 m2 / asukas. Asunnot sijoittuvat asuin-, kes-
kusta- ja toimitilakortteleihin. Keskustakortteleista (C) 60 000 k-m2 on arvioitu asumi-
selle ja KTY -kortteleista 19 000 k-m2. Asukasmäärä riippuu kortteleiden toteutusta-
vasta. 
 
Työpaikka-arvio on n. 2700 työpaikkaa (1 tp / 30k-m2). Työpaikkamäärä voi vaihdella 
huomattavasti yritysprofiilista riippuen. Keskustakortteleihin on arvioitu sijoittuvan lii-
ketilaa 12 000 k-m2. 
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Palvelut 

Lamminrahkalle on tarkoitus luoda monipuolisesti palveluita tarjoava keskusta, joka 
on houkutteleva myös tiiviille ja autottomalle asumiselle. Asemakaavassa muodoste-
taan kaupunginosan keskusta, joka on yksi Tampereen kaupunkiseudun rakenne-
suunnitelman 26:sta keskusalueesta. Alueelle osoitetaan useita keskustakortteleita 
(C) tiiviiseen keskustamaiseen rakenteeseen, johon sijoittuu edellä mainitusti yksityi-
siä ja julkisia palveluita: Kortteleiden katutasokerrokseen sijoittuu liiketiloja. Lisäksi 
keskustakortteleihin on sijoitettu tilavaraus kahdelle 2-3000 k-m2 kokoiselle päivittäis-
tavarakaupan yksikölle. Keskustassa on tontti koululle ja päiväkodille. Yhtenäiskoulu 
palvelee Lamminrahkan lisäksi läheisiä asuinalueita Kangasalan ja Tampereen puo-
lilla. Lamminrahkan osayleiskaavan kaupallisten palveluiden mitoitus -selvityksessä 
liiketilapotentiaaliksi arvioitiin osayleiskaava-alueella 14 700 k-m2 vuonna 2040. 
 
Jätehuolto järjestetään kerrostalovaltaisilla alueilla kiinteistökohtaisesti. Pientaloalu-
eilla ja osin keskitehokkailla alueilla jätehuolto järjestetään lähikeräysjärjestelmällä 
(kaavamerkintä yt). 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Alueen yleisten alueiden ja tonttien rakentamista ohjataan rakentamistapaohjeilla, joi-
den noudattamista edellytetään tontinluovutuksen yhteydessä tehtävissä maankäyttö-
sopimuksissa. Havainnekuvaan on merkitty ohjeelliset uudet maanpinnan korkeus-
asemat, jotka ohjaavat suunnittelua vaihtelevassa maastossa. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet 

C-korttelit n:o 1506, 1508, 1527-28, 1530 
Keskustakorttelit sijoittuvat Mossin puistokadun varteen, Rissonkadun risteyksestä 
alkaen kohti pohjoista. Tavoitteena on muodostaa pääkadun varteen urbaani, selke-
ästi katutilaa rajaava perinteisen kaupungin keskustamiljöö. C-korttelit ovat umpi- tai 

Käyttö-
tarkoitus 

pinta-ala  
yhteensä 

(ha) 

osuus 
% 

rakennus-
oikeus  
(k-m2) 

A 10,45  58 000 

AKR 5,26  55 200 

AO 1,49  7 050 

A yht 17,20 25,7 120 050 

Y 2,15 3,2 16 000 

C 4,04 6,0 72 700 

KTY 5,29 7,9 65 650 

TY 5,87 8,8 29 400 

VL 13,88   

VP 1,27   

V yht 15,15 22,6  

LP 0,67   

LPY 0,64   

Katu 9,18   

JLkatu 0,98   

Pihakatu 0,40   

Aukio, tori 1,32   

KLkatu 0,29   

Liik.Yht 13,49 20,2  

ET 0,04   

EN 1,60   

EV 2,07   

E yht 3,72 5,6  

yhteensä 66,895 
ha 

100 
% 

303 800 
k-m2  
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puoliumpikortteleita, joiden rakennusten kivijalkakerrokseen sijoittuu liiketiloja. Ker-
rosluku vaihtelee pääsääntöisesti IV ja V välillä. 
 
AKR-korttelit n:o 1507, 1526, 1529, 1532 
Välittömästi C-kortteleiden viereen itä-, pohjois- ja osin myös länsipuolelle sijoittuu 
AKR-kortteleita, jotka laajentavat keskustamaista korttelirakennetta edelleen. Kortteli-
tyyppi on sama umpi- tai puoliumpikorttelirakenne, mutta rakennustehokkuus piene-
nee ulkoreunoilla, jonne sijoittuu II-kerroksisia kytkettyjä talotyyppejä (AR). Muuten 
kerrosluku on C-kortteleiden tapaan IV ja V välillä. Mossin puistokadun varrella AKR-
kortteleiden kivijalkakerroksiin sijoittuu liiketiloja. 
 
A-korttelit n:o 1509-13, 1515-18, 1521-22, 1524-25 
Keskustasta länteen, Rissonkadun varteen, sijoittuu keskitehokkaita A-korttelialueita. 
Kortteleiden tavoitteena on mahdollistaa monipuolisesti erilaisia keskitehokkaita 
asuinrakentamisen tyyppejä rivitaloista erilaisiin kytkettyihin kaupunkipientaloihin 
(townhouse), kaupunkivilloihin tai yhtiömuotoisiin pientalokokonaisuuksiin. Kerrosluku 
on joko II tai II2/3. Korttelit noudattavat samanlaista urbaania ja yhteisöllisyyttä tuke-
vaa korttelirakennetta kuin keskustakorttelit sijoittamalla rakennukset korttelipihan 
reunoille, rajaamaan sekä katutilaa että myös kortteleita reunustavia viheralueita. 
 
AO-korttelit n:o 1514, 1519-20, 1523 
Rissonkadun länsipäässä, lähellä Tampereen rajaa, sijaitsee AO -kortteleita Peikon-
kujalla, Loitsukujalla ja Kukkulankadulla. Niissä on rakennuspaikat 34 pientalolle, osin 
omatonttisina, osin isompana kokonaisuutena, mahdollistaen myös yhtiömuotoiset 
ratkaisut. Pientalotontit ovat tiiviitä, keskikooltaan n. 500m2:n kokoisia. Pienimmät 
tontit sijoittuvat Kukkulankadun mäen nyppylälle ja ovat kooltaan noin 300-350m2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ote havainnekuvasta kes-
kustan alueelta (Arkkitehdit 
MY). 
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YL-kortteli n:o 1533 
Osaksi keskustan korttelialueita sijoittuu koulukeskuksen tontti. Koulukeskuksesta tu-
lee tiivis osa korttelirakennetta siten, että se omalta osaltaan rajaa Mossin puistoka-
dun ja keskustan torin reunaa. Päiväkoti ja koulun yhteiskäyttötilat suositellaan sijoi-
tettavaksi tontti etelälaitaan, jolloin ne ovat hyvin yhteydessä keskusaukiolle ja aukion 
toisella puolella olevalle LP-alueelle, joka voi toimia tärkeimpänä päiväkotilasten saat-
toliikenteen pysäköintialueena. Koulun muu pysäköinti sijoittuu pohjoisreunalle ja kes-
kustan pysäköintilaitoksiin. Huoltoliikenne suoritetaan Mossin puistokadun puolelta. 

 
KTY-korttelit n:o 1504-05, 1509 
Keskustakortteleiden eteläpuolelle, Mossin puistokadun ja valtatien 12 risteykseen 
sijoittuu KTY-kortteleita, jotka jatkuvat valtatien varressa useamman tontin verran 
itään ja länteen. Näille toimitilakortteleiden tonteille saa rakentaa liike- ja toimistora-
kennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia. Pääkadun 
ja viherkäytävän varteen sijoittuu näihin kortteleihin myös asumista. Rakennukset 
ovat näkyvällä paikalla, hyvin lähelle valtatietä sijoittuvia toimitiloja, jotka samalla ra-
kenteellisesti suojaavat asuin- ja keskustakortteleita sekä viheralueita valtatien me-
lulta. 
 
TY-korttelit n:o 1500-01 
Nämä korttelit on varattu teollisuusrakentamiseen. Korttelialueen ympäristö saattaa 
asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta 
haittaa asumiselle. 
 
TY-10 -kortteli n:o 1502 
Muista alueen teollisuuskortteleista poiketen tämä korttelialue Puolikuunkaarella on 
jaettu melko pieniin teollisuustontteihin, joille saa lisäksi rakentaa II-kerroksisen 
asuinpientalon. 

 
EN-alueet korttelissa n:o 1504  
KTY- ja TY kortteleiden väliin Kuutamonkadulle varataan yhdyskuntateknistä huoltoa 
palvelevat alueet, joille voidaan rakentaa lämpövoimala (EN-3). Sen viereen sijoittuu 
hakevarastoinnille varattu alue (EN-4), jonka maanpinnan alle sijoittuu viivästyttävä 
hulevesirakenne. 
 
LPY-alueet kortteleissa n:o 1506, 1508, 1532 
Tiiviin keskusta-alueen pysäköinti sijoittuu joko kortteleiden omaan pihakannen alai-
seen pysäköintiin tai erillisiin LPY-kortteleiden pysäköintitaloihin, joita kaava-alueelle 
sijoittuu kolme kappaletta. Eteläisimmät pysäköintitalot palvelevat Rissonkadun var-
ren C- ja AKR-kortteleita sekä keskusta-alueella vierailevia autoilijoita. Pohjoinen 
LPY-kortteli palvelee ja täydentää AKR-kortteleiden 1530-32 ja C-korttelin 1530 sekä 
koulun ja päiväkodin pysäköintitarpeita. Pysäköintitalot rakennetaan myöhemmässä 
vaiheessa. 
 

Muut alueet 
 

Viheralueet 
Alueelle sijoittuu kolmen eri tyypin viheraluetta. Suurin osa viheralueista on melko 
luonnonmukaista lähivirkistysaluetta (VL-5 ja VL-6), joissa on melko vähän rakennet-
tuja viherrakenteita. Keskustakortteleiden länsipuolelle sijoittuu alueen keskuspuisto, 
johon sijoittuu pallokenttä ja joka toimii osin myös koululaisten piha-alueena. Keskus-
takortteleiden itäpuolelle sijoittuu Vetehisenpuisto (VP), joka on tyypiltään selkeärajai-
nen kortteleiden ympäröimä rakennettu puisto. 
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VL-5 ja VL-6 -alueiden toteutuksessa noudatetaan viheryleissuunnitelman periaat-
teita. Lähivirkistysalue VL-6 sisältää lisäksi liito-oravan elinympäristöjä, pesäpuita, tai 
merkittäviä liito-oravan kulkureittejä. Liito-oravan elinolosuhteiden turvaamiseksi alu-
eella tulee säilyttää ja istuttaa lajiltaan, kooltaan ja tiheydeltään liito-oravalle suotui-
saa puustoa - pesäpuut tulee metsänhoidossa turvata. Toteutuksessa noudatetaan 
viheryleissuunnitelman ja liito-oravatarkastelun periaatteita. Kaikilla viheralueilla voi-
daan sijoittaa tulva-alueiden muodostumista varten patorakenteita. 
 
Suojaviheralueet 
Suojaviheralueet (EV ja EV-8) ovat valtatien melualueella sijaitsevia viheralueita, joita 
ei voi osoittaa virkistyskäyttöön. Suojaviheralue EV-8 sijaitsee läntisten asuinalueiden 
eteläpuolella, Hinkanpolun vieressä, ja sille voi sijoittaa asuinkortteleita suojaavia me-
lusuojia. 

 
Aukiot 
Keskusta-alueelle sijoittuu kaupunginosan keskeinen tori. Torin etelä- ja itäreunalle 
sijoittuu C-kortteleita ja niiden liiketiloja, pohjoisreunalle koulurakennus. Torin pohjois-
reunaan sijoittuu merkittävä kanavamainen tulvareitti. Länsireunasta aukio avautuu 
keskuspuistoon. Keskustaan sijoittuu kaksi muuta aukiota, joista eteläinen pieni 
kauppa-aukio itäisemmän LP-alueen jatkeena. Mossinkadun varteen sijoittuu myös 
aukio, joka sijoittuu idän suuntaan nousevaan maastoon. Aukio voidaan rakentaa tas-
kupuistomaisena vehreämpänä aukiona. 
 
Liikenne, reitit ja katualueet 
Asemakaavassa muodostetaan liikenneverkko, jossa on kokonaan kaksi alueen pää-
katua, pohjois-eteläsuuntainen Mossin puistokatu sekä itä-länsisuuntainen Risson-
katu. Mossin puistokadun varteen sijoittuu alueen keskustatoiminnot. Lännessä Ris-
sonkatu jatkuu Tampereelle Risson alueelle. Lamminrahkan keskustakortteleita kier-
tää idässä Kuurankatu. Mossin puistokatu muodostetaan kaavassa kokonaisuudes-
saan valtatieltä Ojalaan asti. Rissonkadun länsiosa muodostetaan tässä kaavassa, 
mutta Kuurankadun lenkki kaavoitetaan myöhemmin. Näiden pääkokoojakatujen li-
säksi alueelle muodostetaan tonttikatuja. 

 
Mossin puistokadun yleissuunnitelma. Ramboll, 2017. 

 
 
Mossin puistokatu on puurivein istutettu puistokatu, jonka molemmin puolin sijoittuvat 
pyöräkaistat ja jalankulku. Se on myös joukkoliikennekatu, joka voidaan myöhemmin 
sulkea yksityiseltä ajoneuvoliikenteeltä, jolloin keskustakortteleiden liikenneverkko 
muuttuu ulkosyötteiseksi Kuurankadun osuudelta. Kaavassa tähän varaudutaan Hii-
denrinne -nimisellä kadulla. 
Rissonkatu on puistokatu, jonka pohjoispuoliselle reunalle istutaan puurivi. Pyöräkais-
tat ja jalkakäytävät kulkevat kadun molemmilla puolilla. 
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Tonttikatujen leveys vaihtelee, monilla kaduilla on toisella puolella jalkakäytävä ja li-
säksi kadunvarsipysäköintiä. Osalla tonttikaduista ei ole erikseen eroteltua jalkakäy-
tävää, vaan ne ovat luoneeltaan enemmän pihakatuja. Pihakaduilla on aukiomaisia 
osuuksia, joille sijoittuu mm. yhteisjätekeräyspisteitä (yt). 
Teollisuusalueen pääkatu, Kuutamonkatu, on raskaan liikenteen kuljetusten vuoksi 
hieman leveämpi kuin asuinalueiden tonttikadut. Sen toisella puolella kulkee kävely- 
ja pyörätie. 
 
Alueella on tiheä kävelyn ja pyöräilyn verkosto, joka sijoittuu paitsi alueen pääkatujen 
varrelle, myös viheralueille, jotka ovat keskenään hyvin kytketty toisiinsa. Jalankulku- 
ja pyöräreitit kulkevat asuinalueilta kohti keskustakortteleita ja sinne sijoittuvaa palve-
lukeskittymää, kohti joukkoliikenteen pysäkkejä sekä alueelta ulospäin kohti viereisiä 
kaupunginosia (mm. valtatien alikulut idässä ja lännessä). Verkostoa täydentää kaik-
kia viheralueita toisiinsa kytkevä ulkoilureitistö. 

 
Pysäköinti 
Keskusta-alueelle, Rissonkadun ja Kuurankadun varteen, muodostetaan kaksi LP-
aluetta, jotka palvelevat lyhytaikaista palveluasiointia sekä päiväkodin ja koulun saat-
toliikennettä. Kaavassa on osoitettu myös pysäköintitaloille kolme paikka (LPY). 
Korttelialueilla pysäköintimitoitus on osoitettu yleismääräyksissä siten, että autopaik-
koja on ositettava seuraavasti: 
- 1 autopaikka 100 asuinkerrostalojen (AKR) ja keskustatoimintojen (C) korttelialu-

eiden kerrosneliömetriä kohti 
- 1 autopaikka 90 asuinrakentamisen korttelialueen (A) kerrosneliömeriä kohti 
- 1 autopaikka yleisten rakennusten (Y) 100 kerrosneliömetriä kohti 
- 1 autopaikka 75 liiketilojen kerrosneliömetriä kohti 
- Pysäköintipaikka on sijoitettava C-kortteleissa LPY-korttelin pysäköintitaloon tai 

pihakannen alle 
 
Polkupyöräpysäköinnin osalta kaavassa on mitoitettu pyöräpaikkoja rakennettavaksi: 
- 1 ppp 40 asuinkortteleiden kerrosneliömetriä kohti 
- 1 ppp 50 liikeilojen kerrosneliömetriä kohti 
- 1 ppp 50 yleisten rakennusten kerrosalaneliömetriä kohti 
Puolet polkupyöräpaikoista on oltava katettuja ja paikkojen on oltava helposti käytet-
täviä. 
 
Vesihuolto 
Alueelle sijoitetaan yksi jätevedenpumppaamo Rissonkadun länsiosaan (ET-alue), 
jonne jätevedet kootaan eri suunnista rakennettavilla viettoviemäreillä. Rissonkadun 
pumppaamolta viemäröinti jatkuu Tampereen suuntaan. Osa Rissonkadun pumppaa-
mon länsipuolelle sijoittuvien asuinalueiden jätevesistä ohjataan viettoviemäreillä 
Kangasalan ja Tampereen rajan läheisyyteen, todennäköisesti tämän kaava-alueen 
ulkopuolelle sijoitettavaan pumppaamoon. 
 
Sähkö ja teletekniikka 
Asemakaava-alueelle osoitetaan ehdotusvaiheessa rakennusalat muuntamoille et-
merkinnällä. Alueelle sijoittuu tukiasemamasto, joka sijoitetaan keskuspuistoon urhei-
lukentän pohjoisosaan (emt-merkintä). 
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5.4 Asemakaavan suhde yleiskaavaan 
 

 

Lamminrahkan osayleiskaava ja kaava-alueen rajaus sekä asemakaavaluonnos. 
 

Asemakaavaluonnos noudattelee Lamminrahkan osayleiskaavan periaatteita. Yleis-
kaavan hyväksymisen jälkeen sovittiin raitiotielinjauksesta Risson kautta Lammin-
rahkaan sekä laadittiin hankesuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi. Suunnittelua 
vietiin tarkemmalle tasolle katu-, viheralue- ja vesihuoltorakentamisen osalta, jotta 
voidaan varmistua toteutettavuudesta erittäin vaihtelevassa maastossa. 
 
Pääkatujen linjaukset, koulukeskuksen tontti, keskusta-alueet ja työpaikka-alueet 
noudattelevat pääosin osayleiskaavan sijainteja. Lähivirkistysalueiden muodot eroa-
vat yleiskaavasta, mutta ekologisten käytävien periaatteet säilyvät edelleen. Käytä-
vien leveyttä on kasvatettu. 

5.5 Kaavan vaikutukset 
Asemakaavan vaikutuksia on esitetty seuraavassa taulukossa. Koska alue vaatii huo-
mattavaa esirakentamista, myös rakentamisen aikaisia vaikutuksia arvioitu. Rakenta-
misen aikaiset vaikutukset ovat yleensä melko lyhytaikaisia, toisaalta aluetta on tar-
koitus toteuttaa vaiheittain monen vuoden ajan. 
 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
 

Alueella ei ole tällä hetkellä asukkaita. Lamminrahkan länsi- ja eteläsuunnissa, sekä 
Tampereen että Kangasalan puolilla sijaitseville nykyisille asuinalueille tuleva Lam-
minrahkan keskusta-alue tulee muodostamaan lähimmän kaupunkiseudun 26 kes-
kusalueesta. Se tulee tarjoamaan kaupalliset lähipalvelut sekä koulu- ja päiväkotipal-
velut lähialueiden asukkaille. 
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Alueelle muodostuu merkittävä uusi työpaikka-alue, joka tarjoaa työ- ja yrittämismah-
dollisuuksia lähialueiden asukkaille. Uudet palvelut ja työpaikka-alueet lisäävät myös 
lähialueiden vetovoimaisuutta asuinpaikkana. 
 
Alue on tällä hetkellä rakentamaton ja enimmäkseen luonnontilaista metsämaata. 
Asemakaavan laadinnassa on huomioitu luontoarvot ja maiseman ominaispiirteet, ja 
kaavaan sisältyy 25,7 % sen pinta-alasta viher- tai suojaviheralueita. Rakentaminen 
vähentää kuitenkin tuntuvasti metsää ja erilaisia luontoelementtejä. Siten alueen 
luonne lähialueiden virkistysalueena tulee muuttumaan rakennetuksi ja kaupunki-
maiseksi. Ulkoilu- ja virkistysreittejä pyritään kuitenkin säilyttämään tai muodosta-
maan korvaavia reittejä alueen läpi viherkäytäviä pitkin. 
 
Alueelle sijoittuva teollinen toiminta on kaavassa määritelty siten, että ympäristö saat-
taa aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Siten merkintä rajoittaa nykyis-
ten ja tulevien asuinalueiden läheisyyteen tulevia teollisuustoimintoja, mm. liittyen toi-
minnan ympäristövaikutuksiin (melu, päästöt). 
 

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
 

Maa- ja kallioperä 
Alueen topografia on monimuotoinen. Vaikka alueen kokonaisrakenteessa tasausten 
määrää on pyritty minimoimaan sopeuttamalla aluerakennetta topografian mukaan, 
tasauksia joudutaan tekemään sekä katuverkon että tonttien osalta. Kallioalueita jou-
dutaan paikoittain louhimaan ja maaperää muokataan. Toimet tapahtuvat vaiheittain. 

 
Hulevedet 
Koko Lamminrahkan hankealue kortteleineen, katuineen ja viheralueineen kattaa 
huomattavan osan eli noin 65 % Ollinojan valuma-alueesta. Nyt vireillä oleva asema-
kaava kattaa noin 26 % Ollinojan valuma-alueesta. Ilman voimakasta panostusta hu-
levesien hallintatoimenpiteisiin kaava-alueen toteutus saattaisi muuttaa huomatta-
vasti paikoitellen luonnontilaisen ja suojelualueiden läpi virtaavan Ollinojan hydrolo-
giaa ja vedenlaatua. Muutokset Ollinojassa voisivat vaikuttaa myös Halimasjärven 
tilaan Tampereen puolella. Osana Lamminrahkan hankesuunnitelmaa (Ramboll 
10/2017) laadittiin koko hankesuunnitelma-alueen kattava hulevesisuunnitelma. 
Suunnitelma on esitelty hankesuunnitelman raportissa ja liitekartoissa. 

 
Hankesuunnitelmassa esitetyt hulevesien hallintatoimenpiteet kattavat koko hanke-
alueen ja tarkasteltavan asemakaava-alueen, ja niissä on huomioitu sekä kiinteistöillä 
että kaduilla muodostuvien hulevesien viivytys ja käsittely. Lähtökohtana on ollut alu-
een hydrologian säilyttäminen mahdollisimman pitkälle luonnontilaisen kaltaisena ja 
kaavan toteutettavuus siten, että valuma-alueen pienvesiä joudutaan muokkaamaan 
mahdollisimman vähän. Esitetyillä hulevesien hallintatoimenpiteillä mahdollistetaan 
jatkossakin hulevesien imeytyminen maaperään ja hidastetaan huippuvirtauksia luon-
nollista tulvahuippua vastaavaksi ennen hulevesien laskemista Ollinojan pääuomaan. 
Suunnitelmassa on kiinnitetty huomiota myös kaduilla muodostuvien hulevesien kä-
sittelyyn ja rakennustöiden aikana muodostuvien hulevesien hallintaan. 

 
Ollinojan valuma-alue tulee rakentumaan merkittäviltä osin. Näin laajaa maankäytön 
muutosta valuma-alueella ei ole käytännössä teknisesti mahdollista toteuttaa täysin 
ilman muutoksia vastaanottavan vesistön hydrologisissa oloissa. Esitetyt hallintatoi-
menpiteet on mitoitettu vesistöjen herkkyys huomioiden: vastaavaa mitoitustoistu-
vuutta on käytetty mm. Kolmenkulman teollisuusalueella, jossa vastaanottavana ve-
sistönä on Natura2000-suojeluohjelmaan kuuluva Myllypuro sekä Nokian kaupungin 
raakavesilähteenä toimiva Vihnusjärvi. Hallintatoimenpiteiden ansiosta Lammin-
rahkan rakentamisen vesistövaikutukset on mahdollisimman pitkälle minimoitu sekä 
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vesimäärien että vedenlaadun puolesta. Ekosysteemin uusi tasapainotila tulee toden-
näköisesti jäämään riittävän lähelle alkuperäistä tilannetta, jotta vesiympäristön kas-
villisuus ja eliöt pystyvät ja ehtivät sopeutumaan muuttuviin oloihin. Ollinojan yläjuok-
sulla hulevesisuunnitelman toteutus palauttaa uomaverkostoa paikoin jopa aiempaa 
luonnontilaisempaan suuntaan, kun metsätaloushankkeiden yhteydessä perattujen 
uomien ruoppausmassat poistetaan ja uomien ympärille palautetaan tulvaniityt. Tämä 
vahvistaa uomien ympärillä olevia ekologisia yhteyksiä ja luo kokonaan uusia elinym-
päristöjä pienvesistä riippuvaisille lajeille.  

 
Hulevesisuunnitelman jatkotarkennukset 
Hulevesisuunnitelma laadittiin hankesuunnitteluvaiheessa ja käytettiin kaavaluonnok-
sen tausta-aineistona. Luonnoksen valmistumisvaiheessa arvioitiin hulevesisuunnitel-
man suhtautumista luonnokseen ja hulevesisuunnitelmaan tulevia jatkotarkennustar-
peita. 
 
Korttelialueiden maanpinnan vedenläpäisevyys on kokonaisuutena säilynyt kaava-
alueella jokseenkin samalla tasolla kuin hankesuunnitteluvaiheessa (kuva s. 25). Hu-
levesien hallintarakenteiden mitoitukseen ei siis tule vedenläpäisevyyden muutoksista 
johtuvia merkittäviä kasvatuspaineita, jos kaavaratkaisut etenevät luonnoksen mukai-
sesti. Lamminrahkan keskusta-alueella valuntakerroin on jonkin verran kasvanut han-
kesuunnitelman tasosta (50…70 %). Keskusta-alueen valuntakerroin on kaavaluon-
noksen perusteella arvioiden pääsääntöisesti 70…80 %.  Sen sijaan kaava-alueen 
eteläisissä kortteleissa valuntakerroin on laskenut. 
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Keskustan valuntakertoimen kasvua jouduttaneen jatkosuunnittelussa kompensoi-
maan laajentamalla hankesuunnitelman viivytysaluetta 2A (ks. hankesuunnitelman 
piirustus 28-11-17). Kaavaluonnoksessa on keskuspuistoon rajautuva AKR-korttelin 
pohjoisreuna siirtynyt hankesuunnitelmaan verrattuna hieman pitemmälle pohjoiseen, 
mikä edellyttää myös viivytysalueen 2A muuttamista pääsääntöisesti kaivaen toteu-
tettavaksi, kun hankesuunnitelman ratkaisu perustui hulevesien viivyttämiseen nykyi-
sellä maanpinnalla. Viivytysalueen toteuttaminen kaivaen mahdollistaa viivytystila-
vuuden kasvattamisen lisäämättä merkittävästi hallinta-alueen pinta-alaa. Kaivetta-
valta alueelta häviävän puuston tilalle voidaan istuttaa korvaavaa, ajoittaista tulvi-
mista kestävää puustoa, jolloin haitta mm. liito-oravan kulkuyhteyksille jää tila-
päiseksi. Alueen ojasto mahdollistaa valumavesien ohjaamisen vaihtoehtoiselle rei-
tille pohjoisen suuntaan tai ohipumppauksen, kun viivytysaluetta rakennetaan. Kaivut 
voidaan siis tehdä kuivatyönä, mikä vähentää merkittävästi vesistöihin työmaalta 
huuhtoutuvan kiintoaineksen määrää verrattuna tilanteeseen, että työmaan läpi virtaa 
oja. 
 
Kaava-alueen läntisessä osassa valuntakerroin on samoin kasvanut alueella, joka 
hankesuunnitteluvaiheessa oli jäämässä korttelien väliseksi viheralueeksi. Kasvu voi 
aiheuttaa painetta lisätä viivytystilavuutta hallintarakenteilla 2C ja 2D ja johtaa osa 
vesistä rakenteelle 2B. Hallintarakenteiden 2C ja 2D toteutus edellyttää uomien ym-
pärillä olevien ruoppausmassojen poistoa, missä yhteydessä rakenteen tilavuutta on 
tarvittaessa mahdollista kasvattaa terassoimalla uomaa. Kaavan jatkosuunnittelun 
yhteydessä on mahdollista jättää rasite hulevesien johtamiseksi rakenteelle 2B. 
 
Epävarmuustekijöitä 
Maanpinnan vedenläpäisevyyden arviossa on käytetty apuna kaavaluonnoksen viite-
suunnitelman mukaisia kattopinta-aloja. Kaavaluonnos sallii hieman laajempia raken-
nusaloja kuin viitesuunnitelma, joten teoriassa kattoala voi olla arvioitua suurempi. 
Käytännössä kuitenkin rakennusalat harvoin toteutuvat koko laajuudessaan. 
 
Valuntakerrointa on arvioitu korttelityypeittäin viitesuunnitelmasta ja kaavaluonnok-
sesta poimittujen esimerkkikorttelien avulla, joissa on arvioitu vedenläpäisevyyttä alla 
olevan taulukon mukaan. Epävarmuutta aiheutuu erityisesti piha-alueilla, joissa 
maanpinnan läpäisevyys riippuu paljon valittavista materiaaleista ja viherrakentami-
sen intensiivisyydestä. Kansipihoilla kannen kuivatus- ja rakenneratkaisut vaikuttavat 
suuresti kannen valuntakertoimeen. 

 

Maankäyttötyyppi arvioitu 

valuntakerroin 

Kattoala (viitesuunnitelmasta) 95 % 

Maavaraiset pysäköintialueet (viitesuunnitelmasta) 80 % 

Kadut ja aukiot 70 % 

Kansipiha-alueet C-kortteleissa 70 % 

Kansipiha-alueet KTY-kortteleissa 60 % 

Maavaraiset piha-alueet (voi sisältää päällystettyjä kenttä- ja pysäköintialueita) 

YL-, C-, TY-, AKR- ja KTY-kortteleissa 

50 % 

Maavaraiset piha-alueet (voi sisältää päällystettyjä kenttä- ja pysäköintialueita) 

AO- ja EN-kortteleissa 

20 % 

Viheralueet (EV- ja VL-alueet) 5 % 

 

Valuntakertoimien tarkentumisen lisäksi alueen sisäisten vedenjakajien sijainnissa voi 
tulla jatkotarkastelujen (mm. katujen ja korttelialueiden korkeusasemien tarkentumi-
nen) myötä hienosäätöä, joka vaikuttaa kuormituksen jakautumiseen viivytysalueiden 
kesken. Tällöin joillakin viivytysalueilla tilavuustarve vähenee ja toisilla vastaavasti 
kasvaa. Kasvavaan tilantarpeeseen on mahdollista jatkosuunnittelussa reagoida mm. 

 korttelirajoja tarkentamalla ja kortteleiden läpäisevää pintaa lisäämällä 
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 nostamalla hieman maksimivedenpinnan tasoa viivytysalueilla 

 laajentamalla viivytysalueiden hyötytilavuutta kaivamalla ja terassoimalla 
 

(Ramboll, 2018) 
 

Lämpökeskus 
Alueelle on mahdollista sijoittaa haketta käyttävä energialaitos ja sen varastointialue. 
Laitoksen aluevaraus on sijoitettu teollisuusalueen keskelle siten, että ympäröivät te-
ollisuusrakennukset ja -tontit toimisivat mahdollisten haittojen puskurivyöhykkeenä. 
Laitos aiheuttaa jonkin veran rikkidioksidi-, typpi- ja hiukkaspäästöjä. Keskus ei kui-
tenkaan aiheuta ympäristölle merkittävää haittaa ilmansuojelun osalta. Savupiipun 
korkeus mitoitetaan lupavaiheessa. 

 
Melu 
Valtatie aiheuttaa jo nykyisellään liikennemelua, jonka on arvioitu lisääntyvän valta-
tien liikennemäärien kasvaessa. Asemakaavassa melun torjuntaan uuden rakentami-
sen suuntaan on varauduttu sijoittamalla toimisto-, liike- ja teollisuusrakennusten alu-
eet valtatien varteen puskurivyöhykkeeksi keskusta- ja asuinalueiden sekä valtatien 
väliin. Lisäksi alueen länsiosassa on suojaviheralueelle sijoitettu mahdollisuus melun-
suojaukseen maavallilla.  

 
Asemakaavan meluselvitystä laaditaan yhteistyössä eritasoliittymän rakennussuun-
nittelun kanssa. Meluselvityksen luonnoksessa on tutkittu liikennemelun leviämistä 
valtatieltä, raitiotieltä ja pääkaduilta. Melusuojauksesta on annettu määräyksiä. Suun-
nittelun edetessä tarkennetaan melulta suojautumista. 

 
Pöly 
Esirakentamisen aikana pölyvaikutuksia syntyy louhitun kiviaineksen murskauksesta 
ja työmaaliikenteen nostattamasta pölystä. 
 

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
 

Lamminrahkan asemakaava-alueen merkittävimmät luontoarvot ovat liito-oravan 
elinympäristö ja pesäpuut. Kaavaluonnoksessa liito-oravan elinympäristö pienenee 
hiukan liito-oravaselvityksessä esitetystä alueesta, mutta ydinalue sijoittuu lähivirkis-
tysalueelle (VL-6).  Kaikki todetut pesä- ja kolopuut säilyvät lähivirkistysalueella (VL-
6). Pesäpuiden ympäristöön jää yli 30 metrin suojavyöhyke, joten pesäpuiden ympä-
ristöt säilyvät suojaisina. Liito-oravan kulkureitit alueelta on huomioitu ja kaavamäärä-
yksissä ohjeistettu säilyttää ja istuttaa liito-oravalle soveltuvaa puustoa.  Liito-oravan 
elinympäristön ulkopuolisia alueita valmennetaan, jotta elinympäristön kohdistuvat 
reunavaikutukset saataisiin mahdollisimman vähäisiksi. Puuston valmennus tapahtuu 
vaiheittain ennen alueelle rakentamista. 

 
Liito-oravan elinympäristöön ja kulkuyhteyksiin voi kohdistua jonkin verran vaikutuk-
sia kun kulkureitit hakeutuvat uusille reiteilleen ja metsäinen ympäristö pienenee. Mi-
käli kulkureitit pystytään toteuttamaan säilyttämällä puustoa ja istuttamalla kookkaita, 
liito-oravalle soveltuvia puita, elinympäristössä säilytetään varsinkin kookkaat kuuset 
ja haavat sekä pesäpuiden ympäristöt säilytetään mahdollisimman muuttumattomina, 
kaavan vaikutukset liito-oravan suotuisan suojelun tasoon arvioidaan vähäisiksi. Liito-
oravan ydinalue säilyy lähivirkistysalueella, jossa noudatetaan viheryleissuunnitelman 
ja liito-oravatarkastelun periaatteita.  Liito-oravan elinympäristölle rakennettaessa (ve-
sihuolto, kevyenliikenteen väylät yms.) tulee toteuttaa mahdollisimman kapealla työ-
alueella. Pesäpuiden suojavyöhykkeille ei saa varastoida materiaaleja tai liikkua työ-
koneilla, jotta puiden juuristo ei vaurioidu. (Ramboll, 2018) 
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Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen 

 

Yhdyskuntarakenne, palvelut ja työpaikat 
Lamminrahka-Ojalan -alueen rakentaminen eheyttää kaupunkiseudun yhdyskuntara-
kennetta kaupunkien keskinäisen rajan tuntumassa. Lähiympäristössä on matalate-
hoisia ja pienimittakaavaisia asuinalueita, joilla ei ole paljoakaan omia palveluita tai 
työpaikkoja. Lamminrahkaan muodostuva uusi kaupunginosa ja keskusta-alue vah-
vistavat alueen kokonaisrakennetta, sisältäen myös palvelutarjontaa ja työpaikkoja. 
Aluekokonaisuudesta muodostuu monitoimintaisempi ja yhtenäisempi. Matkat palve-
luihin lyhenevät. Kaavassa lisätään huomattavasti yrityksille tarjolla olevien tonttien 
määrää valtatien 12 yhteyksien ja näkyvyyden äärellä. 
 
Tiivis keskustamainen rakenne, monipuoliset palvelut sekä hyvät kävelyn, pyöräilyn 
ja julkisen liikenteen yhteydet mahdollistavat vähäpäästöisen paikallisen liikkumisen. 

 
Mikäli Tampereen ja Kangasalan asemakaavojen mukainen maankäyttö toteutuu ko-
konaisuudessaan, ennustetaan uusien maankäyttöhankkeiden synnyttävän yhteensä 
noin 600 saapuvan ajoneuvon ja 1100 lähtevän ajoneuvon liikennemäärän talviarjen 
iltahuipputunnin aikana.  

 
Uudesta liikenteestä valtaosan ennustetaan suuntautuvan valtatietä 12 pitkin Tampe-
reen suuntaan. Ennusteen toteutumiseen vaikuttaa mm. se, että koko alueen raken-
tuminen kestänee jopa vuosikymmeniä ja liikennejärjestelmä voi oleellisesti muuttua 
raitiotien rakentamisen myötä. 

 
Joka tapauksessa uusi kaupunginosa aiheuttaa merkittävästi uutta liikennettä, jolla 
on vaikutusta valtatien 12 lisäksi myös muihin suuntaan kytkeviin katuihin. Liikennettä 
syntyy Tampereen Risson ja Ojalan alueiden suuntiin. Liikenteellä on vaikutusta näi-
den nykyisten alueiden läpikulkuliikenteen kasvuun. 

 
Joukkoliikenne, kävely ja pyöräily 
Kaava-alueen ja myös siihen liittyvien lähialueiden joukkoliikennetarjonta tulee tule-
vaisuudessa kasvamaan, kun alueen rakentuminen etenee ja käyttäjämäärät lisään-
tyvät. Myös joukkoliikenteen reittien kehittyminen monipuolisemmin on mahdollista. 
Uuden eritasoliittymän yhteyteen rakennetaan bussipysäkit, jotka mahdollistavat 
myös Lahdentiellä kulkevien bussiyhteyksien käyttämisen alueella. 

 
Mahdollinen raitiotien jatkaminen alueelle Tampereen suunnasta parantaa entises-
tään alueen saavutettavuutta ja voi nostaa merkittävästi joukkoliikenteen kulkutapa-
osuutta. 

 
Lamminrahka rakennetaan tiiviisti, kävelyn ja pyöräilyn verkosto rakennetaan katta-
vasti alueen eri osien välille. Alueella on mahdollista kehittää poikkeuksellisen hyvä 
ympäristö kävelylle ja pyöräilylle sekä lisätä niiden osuutta kulkumuotojakaumassa. 
Alueelta järjestetään myös hyvät kulkuyhteydet viereisiin kaupunginosiin, mm. valta-
tien alikulkujen kautta. Tämä parantaa viereisten alueiden kytkeytyvyyttä ja mahdol-
listaa mm. Lamminrahkan palveluiden käyttämisen ilman henkilöautoa. 

 

Valtatien 12 eritasoliittymä ja parannukset 
Valtatielle 12 tarvitaan uusi liittymä kaava-alueen ulkopuolella. Silta nousee melko 
korkealle ja vaikuttaa Mossin puistokadun korkeusasemiin. Eritasoliittymän tiesuun-
nittelu ja rakennussuunnittelu on parhaillaan käynnissä. 
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Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympä-
ristöön 

 

Alueen miljöökuva muuttuu merkittävästi entisestä metsä-alueesta melko tiiviisti ja 
kaupunkimaisesti rakennetuksi kaupunginosaksi. Valtatien varsi muuttuu metsämai-
semasta edustavaksi toimitila- ja teollisuusrakennusten rakennusten reunustamaksi 
aluejulkisivuksi. Rakentamista tehdään pitkän aikavälin kuluessa, monella vuosikym-
menellä. 
 
Tiiviistä rakentamisesta huolimatta rakentamistapa ei ole korkea, vaan keskusta- ja 
kerrostalokortteleissa IV-V kerrosta, valtatien varressa pääsääntöisesti II-IV kerrosta. 
Valtatien ja Mossin puistokadun risteyksessä sijaitsee yksi toimisto- ja liikerakennus, 
joka maamerkkimäisesti on muita korkeampi, VII kerrosta. 
 
Alueella ei ole nykyisin rakennuksia. Muinaisjäännökseksi luokiteltu rajakivi jää 
kaava-alueen ulkopuolelle. 

5.6 Nimistö 
Ojalan ja Lamminrahkan läpi kulkeva Mossin puistokatu on nimetty yhdessä Tampe-
reen kanssa. Lamminrahkan suon turverataa on kutsuttu Mossin radaksi. Rissonkatu 
jatkuu Tampereelta Risson alueelta itään. Tampereen puolelta alkava kävelyn- ja 
pyöräilyn pääreitti on nimetty suunnitelmissa Riesonreitiksi. 
 
Lamminrahkan alueen nimistöä ideoitiin Tampereen yliopiston ja Kangasalan kau-
pungin yhteisessä nimistönsuunnitteluprojektissa keväällä 2017. Projektiin osallistui 
14 opiskelijaa. Projektin osana haastateltiin myös paikallisia asukkaita. 
 
Paikallisia nimiä on merkitty karttaan Lonkiohyy, Uunonhaara ja Hinkanpolku. Lon-
kiohyytä käytettiin laskettelumäkenä ja Uunonhaaraksi kutsuttiin metsäautotietä Uuno 
Kostianderin mukaisesti. Hinkanpolku on Hinkantien jatke. Muutoin eteläosan nimis-
tössä on käytetty satumetsän tunnelmaan ja satuolentoihin liittyvää nimistöä. Nimis-
töä on mahdollista kommentoida jättäen mielipiteensä kaavasta. 

5.7 Ympäristön häiriötekijät 
Häiriötä alueella aiheuttavat nykyinen ja tuleva liikennemelu, toteuttamisen aiheut-
tama louhinta, teollisuuden ja energian tuotannon aiheuttamat häiriöt.  

5.8 Keinot haitallisten vaikutusten lieventämiseksi 
Alueelle laaditaan rakentamistapaohjeet, jossa tarkemmin ohjataan tonttien käsitte-
lyä, kaupunkikuvaa ja rakentamista etenkin keskusta-alueen ja pääkatujen varsien 
sekä valtatien 12 varrella. Mahdollisissa toteuttamiseen tarvittavissa ympäristöluvissa 
ja maisematyöluvissa tullaan määrittelemään toiminnan aiheuttamalle merkittäville 
häiriöille rajoituksia. 
 

Melu 
Valtatien meluhaitan minimointi sisältyy rakenteellisesti kaavaan: keskusta- ja asuin-
alueet sijaitsevat etäämmällä valtatiestä ja valtatien varteen sijoittuu toimisto-, liike- ja 
teollisuusrakentamista. Lisäksi rakenteellista suojaa rakennetaan länsiosassa suoja-
viheralueelle sijoittuvalla melunsuojavallilla. Suojavalli rakennetaan korttelialueille esi-
rakentamisesta syntyvistä ylijäämämaista, joten ne toimivat heikompilaatuisten maa-
ainesten nieluina. Suojavalli toimii myös maisemaelementtinä ja lisäksi ohjaa huleve-
sien virtaamaa hallitusti käsittely- ja tasausaltaalle. 
 
Korttelit rakennetaan siten, että piha-alueet voidaan suojata melulta rakennusmas-
soilla ja aidoilla. Lamminrahkan eritasoliittymän tiesuunnittelun kanssa sovitetaan yh-
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teen mahdollisia melusuojauksia tiealueelle, jos ne ovat tarpeen. Alueen rakentumi-
nen on vaiheittaista, jolloin tulee huomioida melulta suojautuminen myös taaemmissa 
kortteleissa valtatieltä katsottuna. 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Rakentamistapaohjeet 
Alueen rakentamisen ohjaamiseksi laaditaan rakentamistapaohjeet (Arkkitehdit MY), 
jotka perustuvat Lamminrahkan eteläosasta laadittuun yleissuunnitelmaan ja laatukä-
sikirjaan (Serum arkkitehdit). 

 

Hankesuunnitelma 
Asemakaavasuunnittelun pohjaksi laadittiin hankesuunnitelma (Ramboll) kevään 
2017 aikana, jossa on tarkasti suunniteltu toteuttamisedellytyksiä sekä annetaan suo-
situksia jatkosuunnittelulle ja toteutukselle. 
 

Sopimukset 
Tampereen ja Kangasalan kaupunkien välillä on allekirjoitettu päivitetty toimeenpano-
suunnitelma, joka on hyväksytty 16.3.2017 kaupunkien hallituksissa. Aluetta suunni-
tellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. 

 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Asemakaavaa on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Eritasoliittymän rakentaminen alkaa 
vuoden 2018 lopulla ja Mossin puistokadun rakentaminen Ojalasta vuoden 2019 
alussa. Toteuttaminen edellyttää merkittävää esirakentamisvaihetta ja puuston val-
mennusta liito-oravan kulkureittien varmistamiseksi. Koulukeskuksen rakentaminen 
alkaa vuonna 2022. 
 
Kortteleiden toteuttaminen alkaa Tampereen rajan läheisten asuintonttien, koulukes-
kuksen ja joidenkin työpaikkatonttien osalta. Alla olevassa kuvassa on osayleiskaava-
kartan päälle merkitty toteuttamisen vaiheistusta. Koko alueen arvioidaan olevan ra-
kentunut 2040 -luvulla. 
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Tasaussuunnitelma ja massatasapaino 
Asemakaavassa esitetään ohjeellisia maanpinnan korkeuksia korttelialueille. Hanke-
suunnitelmaan sisältyy alustavia massatarkasteluja lähinnä yleisten alueiden ja kou-
lun tontin osalta. Massankäyttöarvion mukaan katu- ja viheralueet ovat kallion osalta 
massa-alijäämäinen. Alijäämän korvaaminen on tarpeen ottaa huomioon Mossin pää-
kadun toteutuksessa.  
 
Kaavaluonnoksen perusteella on tarkoitus seuraavassa vaiheessa tarkemmin selvit-
tää toteutusta ja esirakentamista tasaussuunnittelun ja massatasapainon osalta. 
Mossin puistokadun ja hankesuunnitelman mukaisia massansiirtoja olisi hyvä tarkas-
tella kokonaisuutena. 
 
Rakentamiseen kelpaamattomia maita on mahdollista sijoittaa Lamminrahkan alu-
eelle, tämän kaavan alueelle meluvalliksi sekä asemakaavoitettavan alueen ulkopuo-
lelle (hankesuunnitelman viheraluesuunnitelma). 
 

Kallioperä 
Kallioperäselvityksen todetut rikkipitoisuudet olivat melko pieniä, jolloin happamien 
metallipitoisten valumavesien muodostumista ei pidetä todennäköisenä. Näytepis-
teessä N17/3 on kuitenkin kohonnut rikkipitoisuus (0,1 %). Mikäli näytepisteen alu-
eella tehdään laajoja louhintoja, suositellaan myös rikkipitoisuuksien osalta lisätutki-
muksia. Näytepisteen N23/2 alueella (kaava-alueen itäreunassa) tulisi tehdä lisätutki-
muksia arseeni- ja kromipitoisuuksien osalta viimeistään louhintatöiden aikana. 
 

Perustaminen  

 
Lamminrahkan rakennettavuusselvitys WSP Finland 2014 ja 2016. 

 
Maaperä voidaan jakaa kohteessa seuraaviin luokkiin:  
I Hyvä rakennettavuus (kartassa keltaisella), jossa maa-aines moreenia, alue tasai-
nen, kallion pinta >2,5 m syvyydellä.  
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II Normaali rakennettavuus (kartassa vihreällä värillä), jossa maa-aines on pääasi-
assa moreenia jonka päällä on paikoittain ohut < 2m paksu siltti- tai savikerros, sekä 
avokallioalueet. Maaston jyrkkyys 10% -15%.  
III a Keskinkertainen rakennettavuus (kartassa magentalla värillä), jossa maa-ai-
nes savea 2-3 m paksulti tai turvetta 2 m syvyydellä. Maasto melko tasaista. 
III b Keskinkertainen rakennettavuus (kartassa oranssilla värillä), jossa maa-aines 
on kuten luokassa II, mutta jyrkkyys on yli 15 %, mutta alle 30 %.  
V b Huono rakennettavuus (kartassa punaisella värillä), jossa maa-aines on kuten 
luokka II, mutta jyrkkyys on yli 30 %.  

 
Rakennettavuusluokassa III a on eloperäiset maalajit poistettava, mikäli niiden alu-
eelle tulee rakentamista. Paalutustarve on erikseen selvitettävä. Rakennusten paalu-
tustarve tulee kyseeseen lähinnä rakennettavuusalueella III a. Paalutyyppeinä voi-
daan käyttää joko teräsbetonisia tai teräksisiä lyöntipaaluja.  
 
Rakennettavuusalueilla I ja II voidaan piha-alueet, viheralueet ja putkijohdot perustaa 
maanvaraisesti, rakennusten perustamistapa on harkittava tapauskohtaisesti, lähinnä 
kyseeseen tulee maanvarainen tai kallionvarainen perustaminen.  
 
Rakennettavuusalueilla II ja III a on infra ja aluerakentamisessa myös mahdollista, 
että jotain pohjanvahvistustekniikkaa on käytettävä. Pohjanvahvistusmenetelminä tu-
lee lähinnä kyseeseen massanvaihto ja syvästabilointi.  
 
Alueella on varauduttava kalliolouhinnan tekemiseen alueilla III b ja V b. 
 

Hankesuunnitelmassa (Ramboll Oy, 2017) on esitetty suunnitelma katujen pohjan-
vahvistuksesta. Alueen kadut on mahdollista rakentaa maan- tai kallionvaraisina. Elo-
peräiset maat kuten turve ja lieju on poistettava ja korvattava paremmin kantavalla 
kivennäismaalla. Savi- ja silttialueille sijoittuvat katualueet on kustannustehokasta 
kuormittaa esikuormituspenkereillä ennen vesihuoltojen ja varsinaisten katurakentei-
den rakentamista. Lähtökohtaisesti esikuormituspenger rakennetaan suunniteltuun 
kadun tasoon tai hieman korkeammaksi ja annetaan painua. Esikuormituksessa on 
syytä varautua noin 6-9 kuukauden painuma-aikoihin. 
 

Hulevedet 
Asemakaavaa varten on laadittu hulevesiselvitys hankesuunnitelmaan sisältyen 
(Ramboll, 2017). Korttelialueiden sijoittelun lähtökohtana on ollut säilyttää alueen ny-
kyinen uomaverkosto viheralueilla siten, että sitä joudutaan muokkaamaan (kaiva-
maan syvemmäksi tai putkittamaan) mahdollisimman vähän. Ratkaisu tukee alueen 
hydrologian säilyttämistä mahdollisimman luonnonmukaisena. Katualueilla hulevedet 
johdetaan reunakivellisen poikkileikkauksen vuoksi pääsääntöisesti putkiverkolla. 
Korttelien läpi kulkevat nykyiset alemman tason hulevesireitit ja sulamisvesinorot tu-
lee huomioida ja säilyttää asemakaavoitusvaiheessa (esim. kapea viherkaistale tai 
varaus putkitukselle). 
 
Rakentamisen aikaisiin hulevesiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. likaiset vedet tu-
lee ensisijaisesti imeyttää työmaa-alueella; imeytymättä jäävät vedet johdetaan tila-
päisten laskeutusaltaiden (vesipinta-ala vähintään viisi prosenttia allasta kuormittavan 
työmaan pinta-alasta ja syvyys noin metri) kautta maastoon. 
 
Asemakaavassa annetaan määräyksiä sekä rakentamisen aikaisten että toiminnan 
aikaisten hulevesien käsittelystä. Kortteli- ja katualueille on esitettävä lupa-asiakirjo-
jen yhteydessä hulevesien hallintasuunnitelma, joka sisältää myös rakentamisen ai-
kaisen hulevesien hallinnan. 
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Alueen kiinteistöille on esitetty kaavassa maaperän ja korttelityypin mukaisesti kaksi 
hulevesien hallinta-luokkaa 
1) Tiiviit tai keskitiiviit korttelialueet, joilla maaperä on nykyisin melko hyvin läpäisevää 
moreenimaata ja muutos nykytilanteeseen verrattuna on siten merkittävä. Maaperä 
mahdollistaa myös tarvittaessa laajamittaiset maanalaiset rakenteet (ei laajoja kallio-
alueita). Viivytysvelvoitteeksi suositetaan 1 m3 / 100 päällystettyä m2.  
2) Keskitiiviit alueet, joilla maaperä on kallioista eli valuntaa muodostuu nykyisinkin 
jonkin verran ja muutos nykytilanteeseen nähden on kohtalainen. Viivytysvelvoitteeksi 
suositetaan 0,7 m3 / 100 päällystettyä m2. 
 

Liito-oravat ja puuston valmennus 
Viheralueiden ja metsäalueiden vaiheittain toteuttamisesta ja puuston valmennuk-
sesta on laadittu hankeselvitykseen liittyen liito-oravatarkastelu (4 karttaa).  
 
Liito-oravan pesäpuiden ympärille tulee jättää n. 30 metrin säteellä suojavyö-
hyke.  Suojavyöhykkeen sisältä ei saisi kaataa puita eikä tehdä sellaisia toimenpi-
teitä, jotka voivat vaikuttaa pesäpuun ja sen vierellä oleviin puihin. Liito-oravan 
elinympäristön ulkopuolisia alueita valmennetaan, jotta elinympäristön kohdistuvat 
reunavaikutukset saataisiin mahdollisimman vähäisiksi. Puuston valmennus tapahtuu 
vaiheittain ennen alueelle rakentamista hankesuunnitelman liito-oravatarkastelun mu-
kaan. 
 
Rakentamisen aikana tulee taata, että liito-oravan kulkuyhteydet säilyvät. Kaikissa 
vaiheissa tulee olla yksi pääreitti, jonka leveys on vähintään 20-30 metriä sekä 2-3 
muuta vaihtoehtoista reittiä. Puuston valmennuksia sekä taimikoiden istutuksia on 
syytä tehdä ennen ensimmäistä rakentamisvaihetta.  
 
Liito-oravan elinympäristöjä on syytä seurata. Mikäli uusia kolopuita havaitaan, ne py-
ritään huomioimaan suunnitelmissa mahdollisuuksien mukaan. Alueella on syytä säi-
lyttää liito-oravalle soveltuvia tyhjiä elinympäristöjä sekä luoda uusia elinympäristöjä. 
Alueella tehtävät puuston hoitotoimenpiteet tulee suunnitella siten, että ne eivät hei-
kennä tai vaaranna liito-oravan kulkuyhteyksiä tai elinympäristöjä. 
 
Lähivirkistysalueilla tulee noudattaa hankesuunnitelmaan liittyvien viheryleissuunnitel-
man ja liito-oravatarkastelun periaatteita.  Liito-oravan elinympäristölle rakennetta-
essa (vesihuolto, kevyenliikenteen väylät yms.) tulee toteuttaa mahdollisimman kape-
alla työalueella. Pesäpuiden suojavyöhykkeille ei saa varastoida materiaaleja tai liik-
kua työkoneilla, jotta puiden juuristo ei vaurioidu. 
 

Lamminrahkan koulukeskus 
Lamminrahkan koulukeskuksesta tavoitellaan koko alueen kohtaamispaikkaa, joka 
tukee alueen yhteisöllisyyttä. Rakennus toteutetaan vaiheittain. Kokonaan valmis 
koulukeskus sisältää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tiloja vauvoista 9. luok-
kalaisiin, tarjoten tiloja yhteensä 1300 lapselle ja nuorelle sekä lisäksi henkilökun-
nalle. Lamminrahkan koulukeskus palvelee myös Tampereen puolen oppilaita, kan-
salaisopistoa, urheiluseuroja, seurakuntaa yms. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus jär-
jestää ideakilpailu koulukeskuksesta, joka on merkittävä osa elävää keskusta-aluetta 
ja luo alueelle omaa identiteettiä. 
 

Katualueet 
Mossin puistokadusta, Rissonkadusta ja Kuurankadusta on laadittu yleissuunnitel-
mat. Mossin puistokadun tasauksissa on otettu huomioon raitiotielinjaus ja sen pysä-
kit. Katusuunnittelu alkaa asemakaavan ehdotusvaiheessa. 
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Lamminrahkan keskustasta tavoitellaan kävelijöille ja pyöräilylle viihtyisää asioimis-
ympäristöä. Julkinen katutila ja aukiot rakennetaan laadukkaasti ja viihtyisästi, yhte-
näisellä kiveyksellä. 
 

Verkostot 
Alueen vesihuollosta on sovittu kaupunkien välisessä toimeenpanosuunnitelmassa. 
Lamminrahkan alueen on tarkoitus olla Kangasalan Veden toiminta-aluetta. 
 
Kaukolämpöverkostoista on laadittu alustavia suunnitelmia Lamminrahkan keskustan 
ja eteläosan alueelle. Suunnittelussa varaudutaan yhteysputkeen Lamminrahkan ja 
Lemetyn välillä. 
 
Kaikesta voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee 
pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla esimerkiksi katu, lii-
kennejärjestely, liikuntatoiminto, ulkoilureitti, rakennelma tai maansiirtotoimenpide, 
joka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunnossa esitetään seikat ja tur-
vallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen toteuttamisessa on voimajohdon kannalta otet-
tava huomioon. Lausunnossa annetaan näkemys suunnitelman toteuttamisen reuna-
ehdoista. Lausuntopyynnön voi lähettää osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausun-
not, PL 530, 00101 Helsinki tai risteamalausunnot@fingrid.fi. 
 
Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdolli-
sesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Puolustusvoimien kaapelinäytöt tilataan 
Puolustusvoimien palvelukeskuksesta puhelinnumerosta 0299 818 080. 
 

Suunnitelma- ja lupa-asiat 
Alueelle laaditaan erilliset katu- ja vesihuoltosuunnitelmat ja hulevesisuunnitelmat, 
joissa ratkaistaan yksityiskohtaisemmin toteutus. Myös rakennus ja toimenpidelupien 
yhteydessä tutkitaan ratkaisut kohdekohtaisesti. 

 

Kustannukset 
Kustannusarviot tarkentuvat kaavasuunnittelun, katu- ja puistosuunnitelmien ede-
tessä.  
 
Mossin puistokatu toteutetaan puoliksi Tampereen kanssa Ojalasta Lamminrahkaan 
asti. Lamminrahkan koulukeskus toteutetaan yhdessä Tampereen kaupungin kanssa, 
osa oppilaista tulee kouluun Tampereelta. Hankkeiden kustannusjaosta on sovittu toi-
meenpanosuunnitelman päivityksessä keväällä 2017. 
 

6.3 Toteutuksen seuranta 
Toteutusta seurataan rakennuslupa ja -ympäristölupavaiheessa sekä hulevesi-, katu- 
ja puistosuunnitelmien yhteydessä. Liito-oravan elinympäristöjä seurataan rakentami-
sen edetessä. 
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