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Asemakaava 785 Etelä-Lamminrahka 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Suunnittelualue 

 

Päätavoitteet 

Tavoitteena on mahdollistaa Lamminrahkan uuden kaupunginosan ensimmäisen 
vaiheen rakentaminen. Ensimmäinen vaihe sisältää katuja, asuin- ja työpaikka-alueita, 
kaupallisia palveluja, pienten lasten yksikön ja yhtenäiskoulun sekä viheralueita. 
Lamminrahkan alue on Kangasalan merkittävin ja yhdessä pohjoispuolisen 
Tampereen Ojalan kanssa yksi Tampereen seudun merkittävimmistä uusista asuin- ja 
työpaikka-alueista. Ensimmäisen vaiheen asemakaava etenee luonnosvaiheen 
jälkeen mahdollisesti osa-alueittain (esim., pääkatu, Rissonkatu, Risson jatkeen 
asuinalue, keskusta, työpaikka-alueet). 
 
Strategisesti asemakaava tukee kunnan pyrkimystä lisätä asutusta joukkoliikenteen 
ja palvelujen läheisyyteen. Asuntostrategian tavoitteena on tarjota sekoittunutta ja 
monipuolista asumista. 
 
 
 

Suunnittelu-
alue sijaitsee 
Vatialan ja 
Lahdentien (Vt 
12) pohjois-
puolella sekä 
tulevan 
Lamminrahkan 
kunnanosan 
eteläosassa. 
 
Aloite/hakija 
Asemakaava 
laaditaan 
kunnan 
aloitteesta. 
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Lähtötiedot 

Maanomistus 
Lahdentien pohjoispuolinen alue ja siten myös koko asemakaava-alue on Kangasalan 
kaupungin omistuksessa. 
 
Kytkeytyminen muuhun suunnitteluun 
Lamminrahkasta on tarkoitus rakentua noin 8000 asukkaan ja 1000 työpaikan uusi 
kaupunginosa 2040-luvulle mennessä. Alue asemakaavoitetaan osissa. 
Lamminrahkan pohjoispuolelle rakentuu Tampereen Ojalan uusi kaupunginosa (4500 
asukasta). Ojalan ensimmäisen vaiheen asemakaavaluonnos oli nähtävillä kesällä 
2017. Lännessä Lamminrahka liittyy Tampereen Risson pääosin jo rakennettuun 
asuinalueeseen, jonka halki kulkevaa Rissonkadun kokoojakatua jatketaan 
Lamminrahkaan. Lamminrahka liittyy Ojalan ja Risson alueisiin kokoojakatuverkon, 
joukkoliikennereittien, vesihuollon, yhteisten koulupalvelujen ja virkistysalueiden ja -
reittien kautta. Vatialan pohjoisosiin osayleiskaavassa osoitetut asuin- ja työpaikka-
alueet sekä Mannakorventien jatkaminen uudelle eritasoliittymälle liittävät 
Lamminrahkan liikenteellisesti ja kunnallisteknisesti Vatialaan. Lamminrahkan 
asemakaavoitukseen liittyy Lemetyn asemakaava (kaava nro 627), valtatien 
nelikaistaistamishanke ja eritasoliittymän tiesuunnittelu. Eritasoliittymän 
tiesuunnittelussa määritellään tiealueen raja. 
 
Selvitykset  
Lamminrahkan osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditut selvitykset palvelevat myös 
asemakaavan laatimista. Asemakaavoituksen yhteydessä on tarpeen päivittää alueen 
liito-oravaselvitys sekä tarkentaa alueen hulevesi-, kunnallisteknistä ja 
katusuunnittelua sekä Lahdentien (vt12) meluselvitystä.

Nykytilanteen kuvaus  
Alue on Tampereen koillisten kaupunginosien ja Kangasalan asemanseudun ja 
Vatialan välistä, rakentamatonta metsämaata. Alueen poikki kulkee muutama 

Kaavatilanne 
Lamminrahkan 
osayleiskaavassa 
(2015) suunnittelu-
alueelle (keltainen 
rajaus) on osoitettu 
asuinalueita 
(ruskeat), työpaikka-
alueita (vaal.pun.), 
keskusta-aluetta 
(pun.) sekä julkisten 
palvelujen ja 
hallinnon aluetta 
(viol.). Lisäksi 
alueelle on osoitettu 
viheralueita ja 
suojaviheralueita 
(vihreät ja turkoosit). 
Lahdentie (vt12) 
nelikaistaistamisen 
vaatimine alueineen 
on merkitty liikenne-
alueeksi. Alueella ei 
ole asemakaavaa. 
Asemakaavoitus on 
tullut vireille 
11.1.2010. 
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metsäautotie. Alueen poikki itä-länsisuunnassa kulkee Tampereen Sähköverkon 110 
kV:n voimajohto sekä Kauppi-Kirkkoharju -ulkoilureitti, joka on talvisin latuna. 
Lahdentie (vt12) on nykyisellään kaksikaistainen moottoriliikennetie, jolla kulkee myös 
Kangasala-Tampere bussivuoroja. Lahdentien ali on nykyisellään kaksi alikulkua 
Lamminrahkasta Vatialaan, joista Aisakellontien jatkeena oleva on myös autolla 
ajettava. 
 
Pinnanmuodoiltaan ja maaperältään alue on vaihtelevaa moreeni- ja kalliomäkien ja 
painanteiden vuorottelua. Alueen hulevedet laskevat Lahdentien eteläpuolta lukuun 
ottamatta Tampereen puolella sijaitsevalle Halimasjärven luonnonsuojelualueelle. 
Alueella on liito-oravien elinympäristöjä ja kulkureittejä, lähteikkö tai tihkupinta sekä 
vanhaa metsää. Alueen pinta-ala on noin 67 ha riippuen siitä, kuinka paljon kortteleita 
ympäröiviä viheralueita sisällytetään asemakaavaan. 
 
Erityisominaisuudet 
Alue on maastoltaan vaihtelevaa sekä paikoin hyvin jyrkkää, mikä vaatii kaavoitukselta 
huolellista suunnittelua ja yhteensovittamista katujen ja kunnallistekniikan 
korkomaailman kanssa.

Tavoitteet 

 
 
Lamminrahkan visiossa yhdistyvät elämyksellinen kaupunki palveluineen, maaseudun 
yhteisöllisyys ja juurevuus sekä luonnon rauha. Tavoitteet konkretisoituvat ko. 
asemakaavaan sisältyvillä osa-alueilla mm. seuraavasti: 
 
Ns. Risson jatkeen alueesta (A) tavoitellaan naapurustoihin perustuvaa, pienipiirteistä 
ja keskitehokasta asuinaluetta. jonka talotyyppejä ovat esim. pienkerrostalot, 
kaupunkipientalot, kaupunkivillat ja erillispientalot. Tonttikadut ovat tärkeä osa 
asuinmiljöötä. Ympäröivä luonto näkyy kotiin ja on helposti saavutettavissa. Keskustan 

Asemakaavan osa-
alueet: 
 
A: Ns. Risson jatkeen 
asuinalue 
 
B. Keskusta 
 
C. Läntinen työpaikka-
alue 
 
D. Itäinen työpaikka-
alue 
 
E. Viheralueet 
 
Lisäksi Ojala-
Lamminrahka - pääkatu 
ja Rissonkadun 
kokoojakadun jatke. 
 
 
 
Alustava asemakaava-
alueen rajaus 
(Lamminrahkan 
eteläosien 
yleissuunnitelma-kartalla 
(Serum arkkitehdit 2016) 
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palveluihin (mm. koulu, päivähoito ja kaupalliset palvelut) linjataan suora ja miellyttävä 
kulkuyhteys viheralueen poikki. Rissonkadun ajoneuvoliikenne pyritään ohjaamaan 
eritasoliittymän suuntaan. Joukkoliikennepysäkit sijoitetaan kävely- ja pyöräilyreittien 
solmukohtiin. 
 
Keskustasta (B) tavoitellaan tiivistä, kaupunkimaista, elämyksellistä ja 
kävelypainotteista. 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 tärkeitä toiminnallisia solmukohtia. Pysäköinnin osalta tutkitaan 
paikoin maanalaisen pysäköinnin ja usean korttelin yhteisten pysäköintilaitosten 
mahdollisuutta. Ympäröivät viheralueet liittyvät keskustaan näkymin, kulkureitein ja 
istutusten jatkumona. Sekä keskustan että Risson jatkeen asuinalueen suunnittelussa 
tulee varata käytävä maanalaiselle voimajohdolle.  
 
Eritasoliittymän varren työpaikka-alueista läntisemmästä (C) tavoitellaan sekoittunutta 
pientuotannon, palvelutuotannon, liiketilojen ja asumisen aluetta. Työpaikkatoiminnot 
eivät saa aiheuttaa haittaa asumiselle. Valtatien varsi varataan meluhaitan vuoksi 
työpaikkatoiminnoille. Autopysäköinti pyritään toteuttamaan keskitettynä 
vuorottaispysäköintinä. Näkymiä ja kulkuyhteyksiä puistoon, metsään ja ulkoilureiteille 
hyödynnetään alueen profiloinnissa ja korttelisuunnittelussa.  
 
Itäisempi työpaikka-alue (D) suunnitellaan pääasiassa tuotannollisten toimijoiden 
tarpeisiin. Suotavaa olisi, että toimintaan liittyisi myös kuluttajia palvelevia esim. 
myymälätiloja. Keskeisiä tavoitteita ovat sujuva liikenne sekä vaihtelevat ja joustavat 
tonttikoot. Suunnittelussa varaudutaan kävelyn ja pyöräilyn kulkuyhteyteen Kallion 
alueelle. Alueelta varataan tontti Lamminrahkan lämpölaitokselle. Kaikki valtatien 
varren rakennukset muodostavat Lamminrahkan kaupunkikuvallisen käyntikortin 
ohiajaville ja ovat samalla tärkeä osa kunnanosan melusuojausta.  
 
Kaavan sisältyvät viheralueet (E) ovat Lamminrahkan keskeisimpiä viheralueita. Niillä 
sijaitsevat koulun urheilukenttä puistoalueineen, merkittäviä ulkoilureittejä sekä liito-
oravan elinympäristöjä ja sellaisiksi kehitettäviä sekä liito-oravan kulkuyhteyksiä. 
Viheralueiden kautta kulkee lisäksi suuri osa Lamminrahkan hulevesistä ja vesi- ja 
viemärijohtoja. 
 
Tarve viivyttää ja puhdistaa hulevesiä koskee Lamminrahkan kaikkia osa-alueita ja 
kortteleita. Kaikkien osa-alueiden kaavoituksessa huomioidaan myös aurinkoenergian 
hyödyntämisen vaatimukset esim. kattokulman, kattojen suuntaamisen ja varjostuksen 
suhteen. Risson jatkeen asuinalueella huomioidaan kortteleittain keskitetyn 
energiantuotannon ja keskustassa ja työpaikka-alueilla kaukolämpöverkon 
vaatimukset. 
 
Ojala-Lamminrahka -pääkadun ja Rissonkadun kokoojakadun linjaukset perustuvat 
laadittuihin kunnallisteknisiin yleissuunnitelmiin, mutta niitä voidaan tarkentaa 
asemakaavoituksen edetessä ja mm. maaperätietojen karttuessa. Katujen 
poikkileikkauksista tulee sopia tarkemmin Tampereen kaupungin kanssa. 
Eritasoliittymä toteutetaan Lahdentien yleissuunnittelussa esitetyllä 
pisaraliittymämallilla. 
 
Vaihtoehdot 
Asemakaavoituksen edetessä tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja mm. korttelirakenteiden, 
katujen poikkileikkausten ja kävelyn ja pyöräilyn reitistön osalta. Yhtenäiskoulusta ja 
siihen liittyvästä pienten lasten yksiköstä järjestetään mahdollisesti arkkitehtikilpailu. 

Vaikutusten arviointi 

Kaavan vaikutuksia verrataan nykytilanteeseen. Asemakaavan merkittävimmät 
vaikutukset ovat: 
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 Yhdistää Vatialan ja Koillis-Tampereen yhdyskuntarakenteet 

 Luonnonympäristö muuttuu suurelta osin rakennetuksi ympäristöksi 

 Lahdentien tiemaisema muuttuu sen varteen rakentuvien työpaikka-alueiden 
myötä 

 Osa liito-oravan todennäköisistä nykyisistä kulkuyhteyksistä korvautuu uusilla 

 Liikenneyhteydet paranevat ja liikennemäärät kasvavat 

 Palvelutarjonta lisääntyy ja virkistysmahdollisuudet monipuolistuvat  
 
Kaavoittaja arvioi vaikutukset työn kuluessa.  

Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Osalliset 

 Maanomistajat ja elinkeinonharjoittajat 

 Ympäristön asukkaat ja asukasyhdistykset 

 Kangasalan luonto ry, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry, Kangasalan 
Yrittäjät ry 

 Kaupungin palvelut (ympäristö- ja rakennnusvalvonta, rakentaminen, lasten 
päivähoito, opetus ja kasvatus, vapaa-aika, elinkeinot, Kangasalan Vesi-liikelaitos) 

 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, 
Business Tampere 

 Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan pelastuslaitos  
 
Tiedottaminen  
Kaavan nähtävillä pitämisestä tiedotetaan ilmoituksella Kangasalan Sanomissa. 
Valmisteluvaiheessa lähetetään kirjeitse tiedote lähinaapureille. 
Asemakaavaehdotuksesta voidaan lisäksi tiedottaa kirjeitse niitä, jotka ovat sitä 
erikseen pyytäneet. 

Sopimukset 

Kaavan toteuttamiseksi on päivitetty Kangasalan ja Tampereen välinen 
toimeenpanosuunnitelma keväällä 2017. 

Asemakaavan laatija 

Kangasalan kaupungin kaavoitus 
Urheilutie 13, 36200 Kangasala 
 
Kaavan suunnittelusta vastaa: 
Lamminrahkan projektipäällikkö (sij.) Susanna Virjo 
sähköposti: susanna.virjo@kangasala.fi 
p. 040 133 6773 
os. Urheilutie 13 
 
Lisätietoja kaavoituksen aikataulusta antaa: 
toimistosihteeri Liisa Rasila, p. 040 133 6631 
 
Mielipiteiden ja muistutusten vastaanotto 
Kangasalan kaupunki 
PL 50 
36201 Kangasala 
kirjaamo@kangasala.fi 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun 

kuluessa tarpeen mukaan. 
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Aikataulu ja päätöksenteko 
 
 
 

Osallistumis- ja 

arviointisuunnnitelma 

nähtävillä. 

Kommentointimahdolli

suus. Syys-lokakuu 

2016. 

Valmistelu. 

Asemakaavaluonnos 

nähtävillä. 

Mahdollisuus esittää 

mielipiteitä.  

Elinvoimalautakunta 

Helmikuu 2018 

Paloittain laadittavat 

asemakaava-

ehdotukset 

nähtävillä. 

Mahdollisuus jättää 

muistutuksia. 

Kaupunginhallitus. 

Kesä  - syksy 2018 

Paloittain 

hyväksyttävät 

asemakaavat. 

Valtuusto. 

Mahdollisuus 

jättää valitus. 

Loppuvuosi 2018 - 

loppuvuosi 2019 


