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1. JOHDANTO 
 

Tämä on Lamminrahkan eteläosan asemakaavan nro 785 palauteraportti. Asema-
kaavaselostuksen liitteeksi tulevaan raporttiin on koottu asemakaavan valmisteluvai-
heen palaute. Lausuntoihin on kirjattu kaavoituksen vastineet kursiivilla. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 3.10. - 1.11.2016. Asema-
kaavaluonnos oli nähtävillä 12.2. - 13.3.2018. 

 

2. ALOITUSVAIHE 
 

Ennen Lamminrahkan asemakaavasuunnittelun käynnistämistä oli 3.10. - 1.11.2016 

nähtävillä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Sen yhteydessä kuultiin 
osallisten mielipiteitä ja tavoitteita alueen suunnittelulle. Kaavoituksen käynnistyessä 
saatiin mielipidettä koskien nykyistä kaava-aluetta. Mielipiteiden lopussa on kaavoi-
tuksen vastine kursiivilla. 
 
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. 

 
Maanomistaja Lahdentien eteläpuolisella alueelta kirjoittaa, että eritasoliittymä vä-
lille Risso-Lamminrahka-Vatiala tulee vaikuttamaan merkittävästi maankäyttöön Va-
tialassa sillä Lahdentien eteläpuolisella alueella, joka vielä tällä hetkellä on rakenta-
maton, mutta melko tiiviin rakennetun alueen ympäröimä. Kyseinen alue tulee var-
masti ja hyvinkin nopeasti rakennustoiminnan piiriin. Kyseisen alueen osaomistajana 
esitän, että Mannakorventien jatke Lamminrahkaan sijoitetaan siten, että se mahdolli-
simman hyvin tukee alueen tulevaa rakennuskäytäntöä ja ottaa myös huomioon alu-
een vieressä jo olevan rakennuskannan. Koska kyseessä on luontaisesti hyvin raken-
nuskäytäntöön soveltuva alue ja jonka kunnallistekninen rakentaminen ja liittäminen 
olemassa olevaan verkkoon on helppoa, lienee tulevan rakentamiskäytön huomioimi-
nen 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. 

 
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 
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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. 
 
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. 
 

3. VALMISTELUVAIHEEN LAUSUNNOT 
 
Valmisteluaineiston eli luonnoksen ja siihen liittyvien selvitysten nähtävillä olon aikana 
12.2. - 13.3.2018 saatiin seuraavia lausuntoja 18 kpl. Yleisötilaisuus järjestettiin Pitkä-
järven koululla 13.2.2018. Mielipiteitä yksityisiltä henkilöiltä ei saatu valmisteluaineis-
tosta lainkaan. Kunkin lausunnon jälkeen on kirjoitettu kaavoituksen vastine kursiivilla. 

 
Pirkanmaan ELY-keskus (saap. 22.2.2018) lausuu, että Kangasalan kaupunki on lä-
hettänyt Pirkanmaan ELY-keskukselle lausuntoa varten Etelä-Lamminrahkan (kaava 
785) ja Lemetyn (kaava795) alueiden asemakaavojen valmisteluaineistot. ELY-keskus 
kommentoi molempia asemakaavaluonnoksia seuraavasti: 
 
Kaavoitettavilla alueilla on voimassa Lamminrahkan ja Vatialan osayleiskaavat. Laa-
dittavana olevat asemakaavat noudattavat pääosin osayleiskaavojen maankäyttörat-
kaisuja. Etelä-Lamminrahkan kaava-aineistossa ei kuitenkaan esitetä perusteita Lam-
minrahkan osayleiskaavan länsiosaan merkityn ulkoilu- ja virkistysmetsän ja liito-ora-
van elinympäristön (VMO) supistamiselle ja alueeseen rajautuvan, osayleiskaavan työ-
paikka-alueen (TP) varaamiselle teolliseen toimintaan (TY). Osayleiskaavan kaava-
määräyksen mukaan työpaikkatoimintojen määrittelyssä ratkaisevaa on toiminnan vai-
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kutus ympäristöön. Etelä-Lamminrahkan asemakaavan TY-määräyksessä olisi asumi-
selle aiheutuvien haittojen estämisen lisäksi pyrittävä rajoittamaan viheralueelle aiheu-
tuvia vaikutuksia. 
 
Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt valtatielle 12 Alasjärven ja Huutijärven välille maan-
tielain mukaisen yleissuunnitelman ja siihen liittyvän YVA:n. Yleissuunnitelman mu-
kaan valtatie 12 on tavoitteena parantaa 2+2 -kaistaiseksi moottoritieksi.  Yleissuunni-
telma on lähdössä maantielain mukaiseen käsittelyyn; nähtäville ja lausunnoille ja sen 
jälkeen Liikennevirastoon hyväksyttäväksi. Tien parantamisen ajankohta ei ole tie-
dossa. 
 
Lamminrahkan eritasoliittymän tiesuunnittelu on käynnissä. Tiesuunnitelmaluonnok-
sessa on tutkittu tien rakenteiden edellyttämä tiealuevaraus, jossa on huomioitu valta-
tien 12 tavoitetilanteen mukainen 2+2 kaistaisen tien tilavaraus. Asemakaava-alueiden 
ja valtatien 12 välistä rajaa on sovitettu yhteen huomioiden tien ja ramppien tulevat 
tilavaraukset suhteessa kaava-alueiden tulevaan maanpinnan tasoon. Liitteenä on uu-
sin tiesuunnitelmaluonnos, jossa on esitetty em. yhteensovittamisen perusteella luon-
nos tulevaksi tiealueeksi. ELY-keskus toteaa, että tiesuunnitelmaa ei voida hyväksyä, 
mikäli tie kaikkine rakenteineen ei mahdu tiealueelle. Tästä johtuen ELY-keskus esit-
tää, että kaavaprosessit jäävät odottamaan kunnes tiealueen raja täsmentyy ja tie-
suunnitelma lähtee hyväksymiskäsittelyyn. ELY-keskus esittää myös, että kaavojen ja 
tiealueen yhteensovittamisesta järjestetään tarvittaessa työpalaveri kaavojen nähtä-
villä olon jälkeen. 
 
ELY -keskus selvittää myös valtatielle 12 tarvittavan suoja-alueen laajuutta. Tavan-
omaisesti moottoriteillä suoja-alue on ulotettu 50 metrin päähän tien lähimmän ajora-
dan keskilinjasta, rampeilla suoja-alue on 20 metriä ajoradan keskeltä mitattuna. Val-
tatien suojaa-alue voidaan osoittaa asemakaavassa tontin osana (su), mutta tuolle alu-
eelle ei saa sijoittaa rakennuksia eikä rakennelmia. ELY-keskus ilmoittaa kantansa 
suoja-alueen laajuudesta Kangasalan kaupungille mahdollisimman pian.  
 
Asemakaava-alueilla on varattava tila tiesuunnitelmaluonnoksessa esitetyille valtatien 
12 laskuojille. Jos laskuojat sijoittuvat kortteleihin, tulee niille osoittaa asemakaavassa 
rasitemerkintä ja kaavassa tulee antaa määräys joko laskuojan säilyttämiseen kortte-
lissa tai velvoittaa korttelin rakentaja putkittamaan laskuoja.   
 
Kaavoitettavilta alueilta on laadittu meluselvitysluonnos, jonka mukaan suurimmat me-
luhaitat kohdistuvat valtatien 12 ja radan lähiympäristöön. Kaavaluonnoksissa valtatien 
varteen on pääsääntöisesti sijoitettu työpaikkarakentamista. Asemakaavoilla muodos-
tetaan myös uusia asuinalueita. Näiden melutasoa on suunnittelun keinoin pyrittävä 
rajoittamaan niin, että asukkaille muodostuu terveellinen, viihtyisä ja turvallinen ympä-
ristö. Asuinrakennusten sijoittelu on laadittava siten, että melutason ohjearvot täyttyvät 
rakennusten julkisivuilla ja piha-alueilla. ELY-keskus pitää tarpeellisena, että yli 60 
dB:n alueelle sijoittuvien asuinrakennusten eri korkeustasoille kohdistuvat melutasot 
selvitetään riittävien ääneneristyvaatimusten määrittelemiseksi. 

 
ELY-keskus pyytää, että sille varataan tilaisuus antaa lausunto kaavan ehdotusvai-
heessa. 
 
Pirkanmaan ELY-keskus (saap. 10.4.2018) kirjoittaa sähköpostissa seuraavaa. Esi-
tyksemme on, että suoja-alue on 30 metriä mitattuna tulevan moottoriliikennetien (2+2 
–kaistaa) lähimmän ajoradan keskilinjasta, rampilla suoja-alue on 20 metriä ajoradan 
keskilinjasta mitattuna. Nykytilanteessa = kun eritasoliittymä on rakennettu, vt 12 ete-
läpuolella suoja-alue on 30 m, mutta tien pohjoispuolella jonkun verran laajempi (lisä-



5 

 

kaista + ym.). Suoja-alue tonteilla siis esitetään merkinnällä su = maantien suoja-alu-
eeksi varattu alueen osa. Kaavaan on laitettava lisämääräys su-alueen merkinnän se-
litykseen ”Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, rakennelmia eikä mainoksia. Alueelle 
voidaan sijoittaa suoja-aitoja ja –valleja”. Kortteliraja voi siis tulla tiealueeseen asti, 
mutta rakennukset pitää sijoittaa siten, että niitä voidaan kunnostaa ym. tontin puolelta. 
On varmaankin myös syytä selvittää pelastuslaitokselta, pitääkö rakennukset pystyä 
kiertämään, jolloin tontille tulisi mahtua pelastustie rakennusten vierelle. 
 
Lausunnossa ilmeisesti tarkoitetaan asemakaava-alueen itäosaan (ei länsiosaan) mer-
kityn ulkoilu- ja virkistysmetsän ja liito-oravan elinympäristön (VMO) supistamista. Ase-
makaavoitusta varten laaditussa hankeselvityksessä on huolellisesti käyty läpi kortteli-
alueiden sijoittuminen mahdollisimman paljon maastoa ja vesiuomia säilyttäen, hule-
vesien viipymisen tilatarpeet ja liito-oravien pesäpuiden vyöhykkeet. Tämä on johtanut 
monin paikoin laajoihin virkistysaluevarauksiin ja toisaalta alueelle tavoitellaan tiivistä 
rakentamista. Joissakin kohdissa korttelialue ulottuu liito-oravien elinympäristörajauk-
sen sisäpuolelle kuitenkin siten, että pesäpuiden ympärillä voidaan säilyttää 30 m sä-
teellä suojavyöhykkeet. Kaavaselostukseen lisätään nämä perusteet, jos rajaus pää-
tetään säilyttää luonnoksen mukaisena. TY-määräystä tarkennetaan siten, että vaiku-
tuksia rajoitetaan myös viheralueelle. 
 
Asemakaavan eteläraja merkitään Lamminrahkan eritasoliittymän tiesuunnitelman tie-
alueen rajan mukaiseksi. Asemakaavaehdotus käsitellään vasta kun tiesuunnitelma on 
lähtenyt hyväksymiskäsittelyyn. Asemakaavaan merkitään suoja-alue tonteille ELY-
keskuksen esittämällä tavalla. 
 
Tiesuunnitelmassa esitetyt laskuojat eivät sijoitu Lamminrahkan puolella korttelialu-
eelle, virkistysalueelle esitetyt ojat sopivat esitettyyn paikkaan. Eritasoliittymän raken-
nussuunnitelmassa tulee esittää liittymän rakentamisen aikainen hulevesien hallinta. 
 
Meluselvitystä tarkennetaan ehdotusvaiheessa.  

 
Pirkanmaan maakuntamuseo (saap. 2.3.2018) on tutustunut hankkeeseen ja toteaa, 
ettei sillä ole siitä huomautettavaa.  
 
Pirkanmaan liitto ei jätä lausuntoa Lamminrahkan eteläosan asemakaavan valmiste-
luaineistosta. 
 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen (saap. 13.2.2018) toimintavalmius suunnitelma-alu-
eelle on riittävä suhteessa esitettyjen toimintojen riskeihin. Pelastuslaitoksella ei ole 
huomautettavaa ehdotuksen suhteen. Alueen kunnallistekniikan suunnittelun ja toteu-
tuksen yhteydessä tulee huomioida voimassa oleva sammutusvesisuunnitelma. 

 
Puolustusvoimilla (saap. 9.3.2018) ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnok-
sesta. Jatkotyö: Kaavoitus- ja rakennustöitä tehdessä tulee huomioida alueella mah-
dollisesti kulkevat Puolustusvoimien kaapelilinjat. Linjojen sijainti tulee selvittää vähin-
tään kymmenen (10) työpäivää ennen rakentamista. Puolustusvoimien kaapeleiden 
näyttö tilataan Johtotieto Oy:ltä, Seutulantie 3-5 B, 04410 Järvenpää, p. 0800 12600, 
info@johtotieto.fi.  Kaavoituksesta mahdollisesti aiheutuvien kaapelireittien siirtojen, 
kaapeleiden rakentamisen aikaisen suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustan-
nukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle. Koska kuntakaavoilla sekä raken-
nus- ja toimenpideluvilla voidaan ratkaista yksittäisiä tuulivoimalakohteita, pyydetään 
alueelle laadittaviin kunnallisiin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin kuntakaavoihin 
lisäämään seuraava yleismääräys: ”Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) 
korkeista tuulivoimaloista koko kunnan alueella tulee aina pyytää erillinen lausunto 
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puolustusvoimien Pääesikunnalta. Myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpin-
nasta) korkeista pientuulivoimaloista tulee pyytää Pääesikunnan lausunto, jos kiinteistö 
mille voimala rakennetaan, rajoittuu Puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen.” 
 
Lamminrahkan asemakaavassa ei osoiteta tuulivoimaloita. 
 
Tampereen kaupunki (saap. 28.3.2018) toteaa seuraavaa: Kaava‐alueen korttelit 
1515, 1516 ja 1517 rajautuvat Tampereen kaupungin alueeseen. Asemakaavaluon-
noksessa esitetyt sitovat rakennusalan rajat ovat noin kahden ja puolen metrin etäisyy-
dellä kaupunkien välisestä rajasta. Rakentamisen aiheuttamat vaikutukset, esim. luis-
kaukset ja muu maastonmuotoilu, eivät saa ulottua kunnan rajan yli. Lisäksi näin lähelle 
rajaa sijoitetut rakennusalat rajoittavat aluesuunnittelua ja rakennusten sijoittelua Tam-
pereen puolella. Tampereen kaupunki edellyttää, että rakennusalan raja on vähintään 
neljä metriä kaupunkien välisestä rajasta. Etäisyyden tulee olla suurempi niissä tapauk-
sissa, joissa rakentaminen vaatii suuria luiskauksia ja muita maastonmuotoiluja. Kau-
punkien edustajien välisissä keskusteluissa Kangasalan edustajat ovat useita kertoja 
tuoneet esiin näkemyksen, jonka mukaan kaupunkirakenteen jatkuminen rajan yli olisi 
suositeltavaa. Lamminrahkan asemakaavassa esitetyn Peikonreitin on tarkoitus mah-
dollistaa asuinalueen täydentäminen myös Tampereen puolella. Luonnoksessa esi-
tetty katulinjaus päättyy Tampereen puolella suoraan mäen päälle. Jatkorakentamisen 

kannalta katu tulee suunnata Tampereen puolella olevan mäen pohjois‐ tai eteläpuo-
lelle.  
Seudullisesti merkittämä kevyen liikenteen reitti, joka jatkaa Tampereen Rissonkadun 
kaavan yhteydessä suunniteltua reittiä on rajattu pois asemakaava-alueesta. Reittiä on 
kuitenkin suunniteltu yhdessä Kangasalan kunnan kanssa. Kevyen liikenteen reitin jat-
kuvuus kunnan rajan yli tulee osoittaa asemakaavassa. Rissonkadun katualueen va-
raus on asemakaavaluonnoksessa arviolta neljä metriä kapeampi kuin Tampereen 
puolella. Sekä Tampereen puolella tehty Rissonkadun asemakaava että Lammin-
rahkan eteläosien asemakaava perustuvat yhdessä tehtyyn katusuunnitelmaan, jonka 
mukaisesti asemakaavojen aluevaraukset määritellään. Katualueen varauksen tulee 
jatkua saman levyisenä rajan molemmilla puolilla. 
 
Kortteleiden rakennusalat siirretään siten, että luiskat ja muu maaston muotoilu eivät 
ulotu kaupungin rajan yli ja ne ovat vähintään 4 metrin päässä rajasta. Hyvän kokonai-
suuden muodostamiseksi Peikonreitin alueen alustavaa suunnittelua on yhdessä aloi-
tettu. 
Yhdessä suunniteltu, Rissonkadulta lähtevä, kävelyn ja pyöräilyn pääreitti on tarkoitus 
toteuttaa suunnitellulla tavalla. Lamminrahkan alue on laaja ja sen asemakaavoitus ja 
toteuttaminen etenevät osissa. Pääreitti voidaan toteuttaa myös ilman asemakaavaa, 
reitin rakentamisen ajoitusta ei ole vielä tarkasti päätetty.  
Rissonkadun osalta Lamminrahkan kaavaluonnos on laadittu yhdessä tehdyn yleis-
suunnitelman mukaisesti. Lamminrahkan alueella katumiljöö on tarkoitus toteuttaa 
kaupunkimaisena ja siitä syystä ei luiskille ole varattu katualueella tilaa. Kadun poh-
joispuolella kortteleita ei sisällytetä vielä kaavaan, joten sillä puolella voidaan katualue 
merkitä samaan kohtaan kuin Tampereen asemakaavaluonnoksessa. 
 
Kangasalan Lämpö Oy (saap. 19.3.2018) lausuu, että tiealuevaraukset tulee olla riit-
tävän leveät, että kunnallistekniikan sijoittaminen on tiealueelle mahdollista. Soveltuvin 
sijainti kaukolämpöputkelle on kevytväylän alla tai kevytväylän reuna-alueella olevassa 
luiskassa. Kaavaa edelleen kehitettäessä tulisi laatia erillinen selvitys yhdyskuntatek-
nisten verkostojen sijoituksista kaavaa-alueella ja niiden keskinäinen sijoittuminen ra-
kenteissa.  
Lämpölaitoksen rakennuspaikan kaavamääräys on kartassa EN-3 ja kartan reunassa 
oleva ”Kaavamerkinnät ja -määräykset” kohdassa merkintä on virheellisesti EN-4. Kaa-
vamääräys EN-4 tulee muuttaa niin, että se mahdollistaa myös muiden polttoaineiden 
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kuin hakkeen varastoinnin ja käsittelyn alueella. EN-4: ”Energiahuollon alue joka vara-
taan lämpökeskuksen polttoaineiden käsittelyä ja varastointia varten. Alueelle saa si-
joittaa toimintaa liittyviä rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Alueella voidaan viivyttää 
hulevesiä varastointikentän alla.” 
Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi kaukolämpöverkosto. 
 
Asemakaavan katualueet mitoitetaan niin, että kunnallistekniikan sijoittaminen on mah-
dollista. Erillinen selvitys ja periaatteet kunnallistekniikan sijoittamisesta on hyvä aja-
tus. Kaavamääräys korjataan EN-3. Merkinnän EN-4 muuttamista ja muotoilua selvite-
tään ja periaatteita suunnitellaan tarkemmin. Polttoaineen käsittelyllä voi olla merkittä-
viä vaikutuksia läheiselle asumiselle tai viheralueelle. 

 
Tampereen Sähköverkko Oy:n (saap. 22.2.2018) kommentit 30.1.2018 päivättyyn 
kaavaselostukseen: Sivulla 8, kohdassa Rakennettu ympäristö kappaleessa Verkostot 
mainitaan seuraavaa ” Kaava-alueen halki kulkee itä-länsisuunnassa Tampereen Säh-
köverkon 110 kilovoltin voimajohto. Johto tullaan kaapeloimaan jossain vaiheessa noin 
20 vuoden sisällä. Lisäksi nykyisen voimajohdon viereen Tampereen Sähköverkko tu-
lee asentamaan toisen 110kV maakaapelijohdon.” Tampereen Sähköverkko Oy:llä ei 
ole tarvetta eikä halua muuttaa nykyistä ilmassa olevaa voimajohtoa maakaapeliksi. 
Mikäli muuta syytä ei ole niin ilmajohto myös uudistetaan ilmajohdoksi. Maakaapelointi 
tulee kysymykseen ainoastaan, jos se on myöhemmän kaavoituksen ja maankäytön 
vuoksi välttämätöntä. Siinä tapauksessa tulee varmistaa riittävä siirtokyky, joka edel-
lyttää vähintään kahden maakaapeliyhteyden rakentamista. Muutoksesta aiheutuvista 
kustannuksista sovitaan erikseen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 
Sivulla 34, olevaan kohtaan Verkostot tulee lisätä ohjeistus rakentamisesta itä-länsi-
suuntaisen Tampereen Sähköverkko Oy:n voimajohdon läheisyydessä. Esimerkiksi: 
”Kaava-alueen pohjoispuolella on itä-länsisuuntainen Tampereen Sähköverkko Oy:n 
voimajohto. Kaikesta voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentami-
sesta tulee pyytää voimajohdon omistajalta erillinen risteämälausunto. Risteämä voi 
olla esimerkiksi katu, liikennejärjestely, liikuntatoiminto, ulkoilureitti, rakennelma tai 
maansiirtotoimenpide, joka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunnossa 
esitetään seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen toteuttamisessa on voima-
johdon kannalta otettava huomioon. Lausunnossa annetaan näkemys suunnitelman 
toteuttamisen reunaehdoista. Lausuntopyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen 
timo.hakkarainen@sahkolaitos.fi ” 
 
Kommentit 30.1.2018 päivättyyn kaavaluonnokseen: Kaavoituksessa tulee pyrkiä sii-
hen, ettei asuntoja, päiväkoteja, kouluja, leikkikenttiä tms. sijoiteta voimajohtojen vä-
littömään läheisyyteen. Säteilyturvakeskus on antanut omassa suosituksessaan ra-
jaksi noin 40 m 110 kV johtojen läheisyydessä (http://www.stuk.fi/-/kuinka-lahellevoi-
majohtoa-voi-rakentaa-asuinrakennuksen-). Korttelin 1519 neljä pientalotonttia ja nii-
den rakennusalat ovat lähempänä kuin 40 m voimajohdon keskilinjasta. 
 
Kommentit Mossin puistokadun ja voimajohdon risteämään: Etäisyys voimajohdon 
enimmäisriippuman ja tien pinnan välillä tulee olla vähintään 8,7 m. Johdon enim-
mäisriippuman etäisyys tulevasta tien pinnasta on aika lähellä kyseistä vähim-
mäisetäisyyttä. Kyseinen kohta tulee tarkastella suunnittelussa vielä tarkemmin. Tar-
vittaessa johtoa tarvitsee nostaa. Mahdollisen muutoksen kustannukset laskutetaan 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Voimajohdon alla ja 10 metrin etäisyydellä lähim-
mästä johtimesta valaisimet eivät saa olla pystysuunnassa 5 m lähempänä johtoa. 
Tämä tarkoittaa, että Mossin puistokadun ja voimajohdon risteämässä korkein valaisi-
men korkeus olisi n. 4 m, jos johtoa ei nosteta. Yleissuunnitelmassa kevyenliikenteen 
väylän ja puistokadun risteys on merkitty samaan kohtaan voimajohdon ja puistoka-
dun risteämän kanssa. Voimajohdon aiheuttamat rajoitukset tulee huomioida risteys-
kohdan suunnittelussa. 
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Lamminrahkan osayleiskaava on laadittu periaatteella, että maankäytön tiivistämisen 
ja elinympäristön viihtyisyyden takia voimajohto sijoitettaisiin maahan, arviolta 2030 -
luvulla. Kaavaselostukseen tarkennetaan tekstiä ilmajohdon muuttamista maakaape-
liksi lausunnossa esitetyllä tavalla. Kaavakarttaan lisätään Mossin puistokadun katu-
alueelle voimajohtoa varten varattu alueen osa (z) voimalinjan kohdalle. Merkinnällä 
määrätään risteämälausunnon pyytämisestä ja etäisyydestä voimajohdin ja tien pin-
nan välillä. Voimajohtoalueen eteläpuolinen korttelialue rajataan kokonaan pois ase-
makaavasta tässä vaiheessa. Etäisyydet huomioidaan seuraavassa kaavavaiheessa. 
Asiasta lisätään tekstiä myös kaavaselostukseen. 
 
Elenia Oy:n (saap. 26.3.2018) lausunnossa on mukana muuntamoiden sijoituspaikka-
ehdotukset sisältävä kaavakarttaote Lamminrahkan kaavasta. Kaavoitettavalla alu-
eella ei sijaitse Elenia Oy:n nykyisiä sähköverkkorakenteita. Elenia Oy pyytää varaa-
maan kaavoitettavalle alueelle yhteensä 18 kpl EN-/ET -alueita (tms. merkinnällä) puis-
tomuuntamoiden sijoittamista varten oheisen kartan ehdotusten mukaisesti tai ehdo-
tettujen paikkojen välittömään läheisyyteen. Varattavien alueiden tavoiteltava koko on 
20 x 20 m, mutta kuitenkin vähintään 8 x 8 m. Alueille sijoitettavien muuntamoiden 
pohjakoko on n. 2 x 3 m. Joihinkin kohteisiin toteutettava puistomuuntamo saattaa olla 
kooltaan suurempi, mikäli toteutuva sähkötehotarve on arvioitua suurempi 
Vaakasuora etäisyys puistomuuntamosta rakennusten lähimpiin osiin pitää olla vähin-
tään 8 m (ilman rakennusten rakenteille asetettavia erikoisvaatimuksia mm. palonkes-
toisuuden osalta.) 
Mikäli puistomuuntamoiden sijoittaminen alueelle ei kaikilta osin ole mahdollista, tulee 
niiltä osin kaavaan varata läheisille toteutettaville tonteille/kiinteistöille velvoite varata 
ja toteuttaa rakennukseen tila kiinteistömuuntamoa varten. Muuntamotilan tulee sijaita 
katutasossa ja kulku tilaan tulee olla suoraan ulkoa. Muuntamotilan tarkempi tekninen 
määrittely laaditaan Elenian toimesta tapauskohtaisesti. Muuntamotilan suunnittelu tu-
lee toteuttaa yhteistyössä Elenian kanssa rakennuksen muun suunnittelun yhteydessä. 
Kiinteistötahon tulee ottaa yhteyttä Elenian suunnitteluun mahdollisimman hyvissä 
ajoin suunnitelmien ja toteutuksen yhteensovittamiseksi. 
 
Syöttävä sähköverkko alueelle on tarkoitus toteuttaa Vt12 vartta mukaillen kaakon 
suunnasta. Em. johtuen alueen rakentaminen tulisi vaiheistaa siten, että vähintään 
Kuutamonkatu toteutettaisiin ainakin rakennekerroksien osalta heti alkuvaiheessa, 
jotta sähkönsyöttö voidaan toteuttaa suoraan pysyvien katureittien kautta. Korvaavat 
syöttösuunnat toteutuvat vasta koko Ojala-Lamminrahka -alueen rakentumisen myötä 
ja siten mahdollisten väliaikaisten reittien ja rakenteiden toteuttaminen ja/tai kaapelei-
den siirtäminen olisi haasteellista ja siitä aiheutuisi tarpeettomia keskeytyksiä alueen 
sähkönjakeluun. 
 
Asemakaavaan varataan paikkoja puistomuuntamoille. Alue on korkeusasemiltaan 
vaihtelevaa, jolloin muuntamoiden tarkempaa sijoittamista ja suunnittelua tulee tehdä 
huolellisesti laadukas kaupunkikuva huomioiden. Lamminrahkan alueen toteuttamis-
järjestykseen vaikuttavat monet tekijät, sähkönsyötön suunta otetaan huomioon raken-
tamisen järjestystä suunniteltaessa. Asuinrakentaminen on tarkoitus aloittaa Tampe-
reen Risson suunnasta, joka aiheuttaa haasteita sähkön tuottamiselle. Myös koulukes-
kus alueen keskellä on ensimmäisiä aloitettavia rakennuskohteita. 
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Karttaliite Elenian lausuntoon. 

 
Fingrid Oyj (saap. 12.3.2018) lausuu seuraavaa: Asemakaava-alueella ei ole Fingrid 
Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja. Fingridillä ei ole siten tarvetta ottaa kantaa 
kaavan sisältöön. Muiden kuin Fingridin omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee 
pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajalta. Alueella on ainakin Tampereen 
seudun sähkön 110 kV voimajohto Kangasala-Alasjärvi. 
 
Elisa Oyj:llä (saap. 19.2. ja 26.2.2018) ei ole lausuttavaa koskien Lamminrahkan ase-
makaavaa. Verkonrakentaminen alueelle tapahtuu yhteistyössä muun infran rakenta-
misen kanssa. Lisätietoja asiasta antaa Antti-Jussi Kandell (ja Sami Rusanen). Kaa-
vassa esitetty maston paikka eli emt-aluevaraus on hyvä. 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos (saap. 20.3.2018) kirjoittaa, että asemakaavan toteutta-
minen edellyttää vesihuoltoverkoston rakentamista, Kangasalan Vesi on teettänyt alus-
tavat vesihuollon yleissuunnitelmat alueelle. 
- Vesihuolto- ja muiden verkostojen sijoittaminen tiealueille ja maanalaisille johdoille 
varatuille alueille tulisi määritellä alueella niin että sijoitus on ennalta suunniteltu ja 
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määritelty, jotta eri toimijoiden ja verkostoiden suunnittelussa voidaan osoittaa sijoitta-
mispaikat. Tällä vältytään päällekkäisyyksiltä ja jälkeenpäin tehtäviltä rakenteiden rik-
komisilta sekä työ ja sijoituslupien määrän kasvulta. 
- Asemakaavoitettavan alueen vesihuollon yleissuunnitelmaa tulee suunnitelmin vielä 
tarkentaa, ennen vesihuoltoverkostojen tarkkojen sijaintien määrittelyä ja niiden alue-
varausten tekemistä asemakaavoitettavalle alueelle. 
- Vesihuoltoverkostojen suunnitelmat tulee ottaa asemakaavasuunnittelussa yhdeksi 
osatekijäksi, jotta mahdolliset varaukset ja alueet tekniikalle ovat oikein sijoitettavissa. 
- Uusien rakennuspaikkojen vesihuoltojohtoihin liittyminen voidaan arvioida kun alueen 
toteuttamisesta on mahdollista tehdä suunnitelma. 
- Alueen voimakkaasti vaihtelevien korkeustasojen vuoksi kaikkia asemakaavanmukai-
sia kiinteistöjä ei mahdollisesti voida liittää viettoviemärein jätevesiviemäriin. Kiinteis-
töjen tulee liittyä rakennettavaan tai olemassa olevaan jätevesiviemäriin kiinteistökoh-
taisella jätevedenpumppaamolla. 
- Vesihuollon järjestämiseksi tarvittavat pumppaamot tai paineenkorotuslaitteet tulee 
voida sijoittaa yhdyskuntateknisille laitteille tarkoitetuille aluevarauksille. 
 
Lamminrahkan katu- ja puistosuunnitelmien laadintaan oni hyvä liittää erillinen selvitys 
ja periaatteet kunnallistekniikan sijoittamisesta. Asemakaavaluonnoksen pohjaksi laa-
dittiin kokonaisvaltainen hankesuunnitelma, johon myös vesihuolto kuuluu. Kaavaeh-
dotusta laaditaan vuorovaikutuksessa vesihuoltolinjojen yleissuunnittelun kanssa, jotta 
saadaan tarkoituksenmukainen kokonaisuus. 

 
Sivistyskeskuksen kanssa käytiin keskustelu 27.3.2018, josta kirjattiin seuraavaa:  
Kaavaluonnoksista on pyydetty lausuntoa sivistyskeskukselta. Päätettiin, että kokouk-
sessa keskustelu ja siitä tehty muistio korvaa asemakaavalausunnon. 
 
Kaavassa osoitettu koulukeskuksen tonttia pitäisi suurentaa. Olisi hyvä, että välitun-
tialueena voisi olla mahdollisimman laaja alue, myös pallokenttä ja suunnitellut liikun-
tapaikat. Pumptrack-rata ja skeittipaikka kuuluisivat myös koulun tontille. Koulun ton-
tilla välituntikäytössä koriskenttä on tärkeä. Monitoimiareena palvelisi monipuolisesti, 
myös korit sisältäen. Lonkiohyynmäkeen voisi rakentaa katsomon kentälle päin ja 
vaikka kiipeilypuiston. Lamminrahkan alueelle voisi sijoittaa koirapuiston, rakentami-
nen tulee olemaan kaupunkimaista. 
Koulurakennuksen yhteyteen tulee sijoittaa kentän pukusuojat ja urheiluvälineet, kulun 
tulee olla siten, että iltakäyttö onnistuu. 
Koulukeskukselle johtavien kävely- ja pyöräteiden tulee olla kunnolliset, talvikunnos-
sapidettävät ja valaistut. Ne on rakennettava ajoissa, jotta ne on heti koulun avauduttua 
käytössä. Lamminrahkan alueella liikkumisen tulee olla mahdollista monipuolisesti eri 
tavoin. Saattoliikenteen tulee sujua juohevasti. Hiihtoladuille tulee päästä autolla. Kou-
lun busseille tulee olla joku paikka, jossa voivat odottaa. 
 
Koulun tonttia voidaan laajentaa siten, että pallokenttä sijoittuu koulun tontille. Koulu-
keskuksen suunnittelussa otetaan huomioon esitetyt toiveet. Lamminrahkan alueella 
on yhtenä tärkeänä suunnitteluperiaatteena ollut monipuolisen liikkumisen mahdolli-
suudet ja kunnossa pidettävät puistoreitit. Koulukeskukseen kannustetaan kulkemaan 
kestävillä tavoilla, samoin virkistysreiteille, mutta myös pysäköintialueita ja -taloja on 
suunniteltu keskustaan. 
 
Rakentamisen palvelualue (saap. 16.3.2018) lausuu seuraavaa: 
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA _MÄÄRÄYKSET: 
2 kpl EN-4 merkkiselitystä, toisen varmaan pitää olla EN-3 
yt - ja et- merkinnät todella huomaamattomat kartalla, vaikeat havaita esitetyn kokoi-
sina; oudompi kartan tutkija ei huomaa lainkaan 
KAAVA: 
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Riittääkö esitetty katualueen leveys katua rakennettaessa tehtävien leikkausten ja pen-
kereiden kohdalla? Rissonkadulla Hinkanpolun itäpuolella asia on huomioitu voimak-
kaasti sivukaltevassa maastonkohdassa. 
Hulevesiasiat näyttävät olevan kunnossa kun on laadittu hulevesisuunnitelma. 
Katualueet on merkitty tulvavesiväyliksi, virtaako vesi katuja myöten vai miksi ei poik-
kileikkauskuvissa ole esitetty putkia tätä tarkoitusta varten. 
Miten on huomioitu alueella katu- ja torialueilta poistettavien lumien lumitila. 
Alueen koko huomioiden tähän on syytä kiinnittää huomiota. Kunnon lumitalvia var-
masti tulee jatkossakin ja lunta ei ole järkevää kuljettaa kovin pitkiä matkoja. 
Ulkoilupolkuihin ja puistoalueisiin on kiinnitetty huomiota. 
Miten tukiasemamasto on tasaisen urheilu- ja liikunta-alueen (TARINAPUISTO) kes-
kellä, mäkiin ne muualla pyritään viemään? 
Selostuksessa mainitaan alueella olevan puolustusvoimien kaapeliverkkoja. Ovatko ne 
salaista tietoa, kun linjavarauksia ei kartassa vai eikö niitä ole tällä alueen puoliskolla? 
 
Kaavamääräykseen korjataan EN-3. Merkinnät yt ja et korjataan suuremmiksi.  
Katumiljöö on ajateltu kaupunkimaisesti siten, että kadun leikkaukset ja luiskat hoide-
taan tontilla ja katualueella niitä ei ole huomioitu. Rissonkadun Hinkanpolun itäpuolella 
katualueen riittävyys tarkistetaan. Tulvareitit kulkevat kaduilla ja viheralueilla olevissa 
avouomissa sekä korttelialueille varattavilla hulevesireiteillä. Lumitilaa ei ole erikseen 
huomioitu, alueella on runsaasti viheralueita, jonne lunta voi ajaa. 
Tukiasemamasto on sijoitettu Elisan toiveiden mukaiseen, keskeiseen paikkaan. 
Masto voidaan rakentaa pallokentän valaisimien viereen, jolloin sen vaikutuksen mai-
semaan jäävät vähäisiksi. 
Kaavoituksella ei ole tietoa, että alueella olisi puolustusvoimien kaapeleita. Selostuk-
sessa lukee, että Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyy-
dessä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Puolustusvoimat on lau-
sunut kaavaluonnoksesta, että kaavoitus- ja rakennustöitä tehdessä tulee huomioida 
alueella mahdollisesti kulkevat Puolustusvoimien kaapelilinjat. Linjojen sijainti tulee 
selvittää vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen rakentamista. 

 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta (saap. 10.4.2018) lausuu, että liito-oravan pesäpuut 
sekä 30 m:n suojavyöhykkeellä olevat puut tulee säilyttää ja suojata rakentamiselta. 
Pesäpuiden suojavyöhykkeellä ei tule varastoida materiaaleja eikä tule liikkua työko-
neilla, jotta puut ja puiden juuret eivät vahingoitu. Liito-oravan kulkureitit asemakaava-
alueella ja kulkureitit laajemmalle alueelle tulee osoittaa ja turvata, myös Tampereen 
rajan läheisyydessä. 
Alueen maamassojen läjitysalueet tulee pääosin osoittaa asemakaavavaiheessa. Il-
meisesti vt12 meluvalliin on tarkoitus käyttää alueen ylijäämämaita. Meluvallin raken-
taminen tulee suunnitella siten, että siinä huomioidaan hulevesien muodostuminen ja 
niiden hallinta. 
Jätehuollon lähikeräysjärjestelmä pientaloalueilla on kannustettava ja hyvä. Tilava-
rauksessa tulee huomioida jäteauton sujuvan astia tyhjennyksen vaatima tila ja laajen-
nusvara uusille tulevaisuudessa kerättäville lajitelluille jätejakeille. 
Melunsuojauksen kaavamerkinnät tulee tarkistaa meluselvityksestä. Mossin puistoka-
dun varressa on melualuetta, samoin korttelin A 1511 länsiosa vaikuttaisi olevan me-
lualueella. Alueen hulevesien käsittelystä ja johtamisesta ei saa aiheutua vettymistä 
eikä muutakaan haittaa alueella. Jätevesien pumppaamo Rissonkadun varressa on 
sijoitettava, suunniteltava ja rakennettava niin, ettei pumppaamosta aiheudu hajuhait-
taa lähiympäristöön. Lämpölaitoksen toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus, jossa 
säädetään mm. piipunkorkeudesta ja laitoksen päästöjen raja-arvoista. Alueen viher-
suunnitelma on toimiva ja sen tulee ohjata viheralueiden rakentamista alueella. 
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Alueen maasto on korkeusolosuhteiltaan vaihtelevaa, joten rakennusten pakotettu si-
joitus kiinni rakennusalan rajaan tulisi tarkastella korttelikohtaisesti erityisesti suh-
teessa ympäröivän maan tasoon. Katuun rajoittuvan rakennusalan pakotus on toteu-
tettavissa. Ohjeelliset korkeusasemat asemakaavan havainnekuvaan on ilmeisesti an-
nettu ohjaamaan rakentamista eivätkä ole pakottavia. Niiden siirtäminen rakentamis-
tapaohjeisiin tai erilliseen asiakirjaan olisi sopiva vaihtoehto korkeusasemien esittämi-
seen.  
Kaava-alueelle tulisi yhdessä muiden verkostotoimijoiden kanssa suunnitella lisää pie-
nempiä ET- alueita, joille voi suunnitellusti sijoittaa telemastoja ja muita teknisiä lait-
teita. Korttelissa 1532, 1529 ja 1507 voisi osa rakennusmassasta olla viisikerroksista 
lähellä keskustakorttelia, kun matalamman rakentamisen alue on Risson puoleisessa 
reunassa. Osalle KTY- tonteista tulisi edellyttää tietyn osan rakennusoikeudesta käy-
tettäväksi liike- ja toimistorakentamiseen.  
 
Liito-oravien pesäpuut ja 30 metrin suojavyöhykkeellä puut säilytetään. Kaavakarttaan 
ei pesäpuita tai suojavyöhykkeitä ole merkitty, mutta kaavamerkintä määrää että To-
teutuksessa noudatetaan viheryleissuunnitelman ja liito-oravatarkastelun periaatteita. 
Maamassoja on tarkoitus sijoittaa hankesuunnitelman mukaisesti Lahdentien varteen 
meluvalliin ja virkistysalueelle kahteen sopivan paikkaan. Virkistysalueen muotoilua 
olevat maamassojen sijoituspaikat eivät sijoitu asemakaavoitettavalle alueelle vaan nii-
den toteuttamiseen haetaan maisematyölupaa. Meluvallista ja muista alueista laadi-
taan suunnitelmat, joissa myös hulevesi huomioidaan. 
Jätehuollon tilavarauksista sovitaan Pirkanmaan jätehuollon kanssa. Tilatarpeista on 
saatu alustava ohje. 
Melun osalta tarkistetaan kaavamääräyksiä. Melusuojauksien toteuttamisessa tavoi-
tellaan yhteensovittamista valtatien melusuojauksiin. Hulevesistä on laadittu kokonais-
valtainen suunnitelma, jossa on tavoiteltu tarkoituksenmukaisimpia ratkaisuja. Pump-
paamoiden hajuhaitat pyritään minimoimaan. 
Kortteleiden ja tonttien korkeustasoja ja toisiinsa sovittamista suunnitellaan tarkemmin. 
Tavoitteena on ollut vaihteleviin korkeustasoihin sopeutuva rakentaminen, välttäen 
tonttien tasauksia ja luiskia tonttien reunoille. Ohjeellisista korkeusasemista voidaan 
tehdä oma liitteensä rakentamistapaohjeisiin tai merkitä ne kaavakarttaan. Alueelle on 
tulossa Elenian ehdotuksesta et-alueita ja pallokentän viereen on osoitettu paikka mas-
tolle.  Kerroslukuja vielä tarkennetaan ehdotusvaiheessa. Osalle KTY-tonteista lisä-
tään liike- ja toimistorakentamisen edellyttäminen osalle rakennusoikeudesta. 

 
Kangasalan vammais- ja vanhusneuvosto (saap. 2.3.2018) lausuu, että suunnitte-
lussa pitää ottaa huomioon YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista: 9. 
artikla esteettömyys ja saavutettavuus.  
Lamminrahkan alue on haastava vanhuksille ja vammaisille, koska alueen maastossa 
on suuret korkeuserot. Vähintään pääkokoojakadun ja keskustan ja palveluiden alueilla 
tulee huomioida, että ne suunnitellaan alueena mahdollisimman tasaiseksi, jopa 3 % 
kaltevuus on jo liikaa pyörätuolilla liikuttaessa. 
Kauppa- ja ravintolatoiminnalle tulisi varata tiloja ja välittömään läheisyyteen palvelu- 
ja senioriasuntoja. Autojen, palveluliikenteen ja huoltoliikenteen tulee päästä lähelle 
liikerakennuksia, joten hidaskatu on hyvä vaihtoehto pääkokoojakadussa. Hidaskatu 
tulisi jatkua koulukorttelin ohi. Liikekeskukselle ja koulukeskukselle tulee varata riittä-
västi parkkipaikkoja. 
Asuin- ja muidenkin tilojen tulee olla esteettömiä ja pääsy niille tulee olla esteetöntä. 
Kiinteistöjen ja asukkaiden huoltoliikenteen tulee olla sujuvasti järjestettävissä. Liike-
rakennuksien, koulun ja neuvolan sisäänkäyntien lähelle tulee varata riittävästi inva-
paikkoja. Tehdyille viher- ja harrastusalueille tulee olla esteetön pääsy pyörätuolilla ja 
rollaattorilla. Myös mahdolliselle kaupunkiviljelyalueelle tulee olla esteetön pääsy ja vil-
jelymahdollisuuksia tulee suunnitella myös liikuntarajoitteisille esim. viljelylaatikoiden 
avulla.  
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Katukylttien ja muiden opasteiden tulisi olla isot ja selkeät. 
Esteettömyys tulisi palvelemaan kaikkia liikenneympyrää käyttäviä jalankulkijoita ja 
pyöräilijöitä sekä erilaisia liikkumisen apuvälineitä kuten lastenrattaita, rollaattoreita ja 
senioriskoottereita tarvitsevia. Ajatuksenamme hyvästä kiertoliittymästä tärkeimpänä 
nousee esiin se, että suojatien tulee asettua kohtisuoraan tien yli vähintään 7 metrin 
päähän kiertoliittymästä lähtevän tien alusta. Liikenteestä lähtevä melu on vaimeam-
paa kauempana kiertoliittymästä ja antaa näin mahdollisuuden keskittyä paremmin tien 
ylitykseen. 
Pohjamateriaaliksi suojatielle ei ole lohkokivi paras mahdollinen. Oikealla ajonopeu-
della ohjattaisiin autoilijoita rauhalliseen ajotapaan kiertoliittymästä poistuttaessa. 
Oppaasta, josta sähköinen linkki, ”Esteetön ympäristö, Suojatiet ja jalkakäytävät 1” 
(Helsingin kaupunki) käy ilmi, minkälaisia tulisi olla maahan upotettavat opaslaatat esi-
merkiksi näkövammaisten kulkemista ajatellen. Linkki: https://www.hel.fi/helsinki-
kaikille/fi/ohjeita-suunnitteluun/esteettoman-rakentamisen-ohjeet 
Talviaurauksessa tulee tilaa varata aurauslumelle, ettei sitä kasata kulkemisen tai park-
keerauksen esteeksi. 
 
Esteettömyyden saavuttamisen osalta Lamminrahka on haasteellinen vaihtelevan 
maastonsa vuoksi, alueella on erittäin suuria korkeuseroja. Katuja suunnitellaan mah-
dollisimman lähelle nykyistä maanpintaa siten, että kaltevuudet saadaan kohtuullisiksi, 
joka paikassa ei ole mahdollista 3 % kaltevuus. Keskustassa ja kokoojakaduilla on ta-
voitteena kaupunkimaisuus eli kadulta on suoraan kulku rakennuksiin. Monilla tonteilla 
on kuitenkin usean metrin korkeuseroja ja esteetön kulku on hoidettava hisseillä tai 
pitkillä luiskilla. Viheralueet jäävät pääosin olemassa olevan maanpinnan tasoon. Joka 
paikasta ei esteetöntä pääsyä viheralueille voida toteuttaa, mutta tavoite pidetään 
suunnittelussa mielessä. 
Asemakaavaluonnoksessa on varattu tilaa liiketoiminnalle. Kaavassa ei erikseen osoi-
teta mitkä keskusta- tai asuintontit varataan palvelu- ja senioriasunnoille vaan asia rat-
kaistaan tontinluovutuksessa.  
Kiertoliittymä on suunniteltu siten, että suojatie sijoittuu 8 metrin päähän kiertoliittymää 
kiertävästä ajoradasta. Tarkemmassa suunnittelussa, esimerkiksi katusuunnittelussa, 
voidaan ottaa lausunnossa esitettyjä toiveita huomioon. 
 
Nuorisovaltuusto (saap. 13.3.2018) tuo esiin huomioitavaksi seuraavia asioita:  
Teollisuusrakennusten korttelialueelle tarvittaisiin suorempi reitti, sillä nykyinen reitti 
kulkee asuinalueen läpi (Mossinpuistokatu, Kuurankatu, Kuutamokatu), tämä pidentää 
raskaanajoneuvoliikenteen reittiä sekä on riskinä asukkaiden liikenneturvallisuuteen. 
Ajattelimme että, jalkapallokenttä voisi olla tekonurmesta tehty, koska tekonurmi py-
syisi paremmassa kunnossa eikä siitä tarvitsisi pitää samanlaista huolta kuin nurmi-
kentästä. Pidentää kentän käyttökautta. Urheiluhalli sopisi koulun yhteyteen, sillä se 
palvelisi tulevien asukkaiden liikuntamahdollisuuksia. Pyörätiet tulisi myös huomioida, 
jotta pääsisi pyörällä turvallisesti liikkumaan asuinalueiden välillä (Kangasalan ja Tam-
pereen suuntaan). Pyöräparkit huomioitava asuinkortteleissa ja bussipysäkeillä! Alu-
een virkistysreitistöä säilytettävä mahdollisimman paljon tai korvaavia reittejä raken-
nettava. Liittyminen muihin alueisiin: Yhteneväisyys Lemetyn asuinalueen kanssa, 
Lahdentieltä katsottaessa molemmin puolin rakennettua maisemaa. 
 
Korkeuserot Lamminrahkan eritasoliittymästä pohjoiseen ovat erittäin suuret. Erita-
soliittymän pohjoisesta pisaraliittymästä Lamminrahkaan lähtevä Mossin puistokatu si-
joittuu suurimmillaan 7 metrin korkuisen penkereen päälle. Sen vuoksi katuliittymien 
sijoittaminen eritasoliittymän ja ensimmäisen kiertoliittymän väliin ei ole teknisesti mah-
dollista. Haittoja asumiselle täytyy vähentää muilla keinoilla. 
Pallokentästä on alustavasti ajateltu tekonurmipintaista. Koulukeskukseen rakenne-
taan koulun käyttöön liikuntasali, jota voidaan käyttää myös iltaisin. 

https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/ohjeita-suunnitteluun/esteettoman-rakentamisen-ohjeet
https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/ohjeita-suunnitteluun/esteettoman-rakentamisen-ohjeet
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Alueen suunnittelussa on ollut yhtenä tärkeänä tavoitteena sujuvat pyörätiet. Kokooja-
kaduille on yleissuunnitelmissa sijoitettu pyöräkaistat. Asemakaavassa on määrätty 
pyöräpysäköinnistä mitoituksia kortteleihin. Julkisiin ulkotiloihin tulee myös huomioida 
pyöräpysäköinnin tilavaraukset varsinkin pysäkkien kohdalle. 
 
Tampereen polkupyöräilijät ry (saap. 14.3.2018) kir-
joittaa, että olemme jo aiemmin jättäneet mielipiteen 
Lamminrahkan eteläosan asemakaavasta, emmekä 
toista siinä esitettyjä näkemyksiä tässä yhteydessä.  
Katusuunnitelmista 
Lamminrahkan katusuunnitelmat edustavat tällä het-
kellä mielestämme edistyksellisintä pyöräliikenne-
suunnittelua Tampereen seudulla. Tässä vaiheessa 
kiinnitimme huomiota erityisesti liikenneympyröihin, 
jotka kerrankin ovat ympyröitä toisin kuin Tampereen 
puolella, missä Ojalan liikenneympyrät ovat suunnitel-
missa vain lähes pyöreitä. Pääkatujen ylityspaikat 
vaatisivat kenties vielä kehittämistä, sillä kartassa esi-
tetyissä kuvissa pyöräilijälle oletetaan epärealistisen 
jyrkkiä kaarresäteitä. Katua ylitettäessä on kääntyvän 
odotustilaa oikeastaan vain yhdelle pyöräilijälle kerral-
laan, mikäli vastaantulevan pyöräilijän ja jalankulkijoi-
den tila jää vapaaksi. Odotetut liikennemäärät eivät 
varmaankaan ole kovin suuria, mutta on syytä muis-
taa, että pyöräilijät liikkuvat usein muutaman hengen 
ryhminä. 
Rakentamistapaohjeesta 
Ohjeluonnoksen mukaan Lamminrahkan rakennettu 
ympäristö on suunniteltu kävelyä ja pyöräilyä silmällä 
pitäen, ja se näkyy kaupunkikuvassa sekä julkisessa katutilassa. 
Voimme iloksemme olla samaa mieltä siitä, että alueella on edellytykset kehittyä täl-
laiseksi. Polkupyörää käyttävällä kaupunkilaisella on pyöränsä kanssa kaksi keskeistä 
haastetta: pyörän säilytys ja huolto. Erityisesti talvisin tarpeellinen peseminen voi olla 
kerrostaloasujalle hankalaa. Lamminrahkaan rakennetaan pyöräkaistat, joiden talvi-
kunnossapito vaatinee suolausta ja sitä kautta pyörien pesutarve korostuu. Voisiko ra-
kentamistapaohjeeseen sisällyttää ohjeita alueen henkeen sopivista ja näitä tarpeita 
hyvin tukevista polkupyörien säilytystiloista? 
 
Lausunnossa esitetyt asiat otetaan huomioon katusuunnittelussa. Kaavamääräyksiin 
tai rakentamistapaohjeisiin voidaan sisällyttää määräyksiä tai ohjeita pyörien riittävistä 
säilytystiloista. 

 

Kangasalan luonto ry. (saap. 14.3.2018) kiittää lausuntopyynnöstä ja palauttaa sa-
malla mieleen mitä yhdistys on aiemmin lausunut. Lamminrahkan eteläosan sekä Le-
metyn asemakaavaluonnokset eivät täysin vastaa lupauksia Lamminrahkasta moder-
nina ekologisena sekä olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntävänä asuin- ja työ-
paikka-alueena. 
Lamminrahkan osayleiskaavaa ja uuden lähiön rakentamista suunniteltiin yhdessä 
Tampereen kaupungin Ojalan yleiskaavoituksen kanssa. Lausunnossamme 31.1.2013 
kiinnitimme huomiota suurten kaupunkien sosiaalisesti eriarvoistuvaan kehitykseen. 
Näkökohtamme oli, että kaavoituksen avulla trendiin voidaan vaikuttaa. Lamminrahkan 
eteläosaan suunniteltu kaava ei nähdäksemme kaikin osin palvele tätä tarkoitusta. 
Mossin puistokadulle ja sen lähistölle suunniteltu asumistehokkuus viittaa pikemminkin 
harkittuun varakkaan ja keskivarakkaan väestön houkuttelemiseen alueelle. Muistu-
tamme, että ekotehokas kaupunkirakenne on väistämättä tiheä, jotta luonnonvaroja ei 
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tuhlata ja jotta päästöjä ei aiheuteta liikaa. Eurooppalainen tiivis kaupunkikulttuuri sekä 
tiivis kaupunkirakenne olisivat ekologiikan edistämistä. Suomen ainutlaatuisen luonnon 
ja pohjoisen sijainnin takia ympäristölle tulisi aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa.  
Lausuimme 31.1.2013, että ”Lamminrahkan alue sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien 
päähän VT12 ja Tampere-Orivesi –radan varteen. Myös kaupunkiraitiotielle on varattu 
mahdollisuus. Alue siis sijoittuu seudun yhteiskuntarakenteeseen aika hyvin eli pysty-
nee hyödyntämään jo olevia rakenteita ja palveluja.”  
Kangasalan luonto ry. toteaa, että olemassa olevaa infraa hyödynnetään Lammin-
rahkan eteläosan sekä Lemetyn asemakaavaluonnoksissa vain osittain. Tampereelta 
tulevalle kaupunkiraitiotielle on tehty varaus Mossin puistokadulla, mitä pidämme 
myönteisenä. Samoin pidämme myönteisenä pyöräilyreittejä, kuten Tampereen puo-
lelta alkavaa kävelyn ja pyöräilyn pääreittiä eli Riesonreittiä.  
Sen sijaan Tampere-Orivesi –rautatie nähdään lähinnä meluhaittana eikä sen mahdol-
lisuuksia hyödynnetä lainkaan. Mielestämme Lamminrahkan eteläosaan tulee kaavoit-
taa rautatieasema tai –pysäkki, jonne järjestetään liityntäpysäköinti sekä kävely- ja 
pyöräilyreitit asuinalueilta. Paras sijaintipaikka olisi Vt12 eritasoliittymän läheisyydessä 
radan pohjoispuolella. Radan eteläpuoli tulisi säilyttää mahdollisimman luonnontilai-
sena kaavaan liittyvän liito-oravaselvityksen mukaisesti. Lähistöllä oleva Lemposen 
lehdon suojelualue tukee alueen eteläosan suojavyöhykkeen säilyttämistä.  
Helsinki ja Vantaa ovat kaavoittaneet uuden kehäradan alueita oikein. Kivistön asema 
on Vt3:n yhteydessä ja aseman ympärille on kaavoitettu korkeaa asumistehokkuutta. 
Kauempana asemasta tehokkuusluku laskee, mutta kaikilta alueilta on tiet sekä kävely- 
ja pyörätiet asemalle ja sen liityntäpysäköintialueille. Ojalan-Lamminrahkan alueen 
kaavaluonnosten mukaan asumistehokkuus nurinkurisesti laskee Tampere-Orivesi –
rautatien lähellä.  
Muistutamme, että lähijunaliikenne alkaa lähiaikoina uudelleen Tampere-Orivesi –ra-
dalla. Se on jo nyt kaksoisraiteinen ja suunnitelmissa on varauksia kolmannelle rai-
teelle. Kangasala suunnittelee Ruutanan aseman käyttöä ja pyöräilijät ovat esittäneet 
pyörätietä Lamminrahkasta Vatialan asemalle. Tavoitteena tulisi olla Kangasalla kol-
men aseman ketju Vatiala-Lamminrahka-Ruutana.  
Kunnan maankäytössä ja kaavoituksessa on edettävä ekologisesti ja sosiaalisesti kes-
tävään suuntaan. Luonnonarvojen säilyttäminen edellyttää myös kriittistä suhtautu-
mista Pirkanmaan väestönkasvuennusteisiin. Lamminrahkan Kangasalan puoleiseen 
osaan on suunniteltu 8000 asukasta. Lausunnolla oleva eteläosan kaava perustuu 
4400 asukkaalle, mitä pidämme realistisempana. Tulevia kaavoja tulisi tehdä vaiheit-
tain tarkistaen samalla väestöennusteita ja muistaen luonnonarvot. Tampereen seu-
dulle lähivuosikymmeninä kaavailtu 110000 asukkaan lisäys tuskin toteutuu. Pienem-
mästäkin väestönkasvusta kilpailee usea kunta, kuten Pirkkala 15000 asukkaan Toi-
vion alueella. Kilpailutilanteessa Kangasalan etuna tulisi olla ekologisesti ja sosiaali-
sesti kestävä asuminen. 
 
Lamminrahkan alue on suunniteltu tiiviinä ja infraltaan tehokkaana, rakentamisalueelle 
on osoitettu asuntoja 8000 asukkaalle. Asumismuotojen tarjonnasta on tavoiteltu mah-
dollisimman monipuolista. Lamminrahkasta halutaan vetovoimainen asuin- ja työ-
paikka-alue, joka houkuttelee viihtyisällä elinympäristöllään. Tampereen ja Kangasalan 
toimeenpanosuunnitelmassa on sovittu, että luovutettavista AK-, AR-, ja AP-tonteista 
osoitetaan 25% kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Asemakaavoituk-
sessa huomioidaan rakentamistalouden asettamat vaatimukset, jotta tavoite kohtuu-
hintaisista vuokratonteista saavutetaan. 
 
Asemakaavaluonnos perustuu Lamminrahkan osayleiskaavaan. Alueen mahdollisuus 
tukeutua rautatiehen ja lähijuna-asemaan on ollut esillä osayleiskaavan rakennevai-
heen suunnittelussa. Radan vieressä sijaitsevien laajojen liito-oravien elinympäristöjen 
takia etäisyys lähijuna-asemalta asuin- ja työpaikkakortteleihin jäisi niin suureksi, että 
joukkoliikenneratkaisua ei perustettu lähijunan varaan. 


