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Lamminrahkan ensimmäinen asuintonttien haku

käynnistyy 3.2.2020 ja päättyy 12.6.2020.  Haetta-

vana on eteläosan asemakaava-alueelta 15 kortte-

lissa yhteensä noin 140 000 kem2 rakennusoi-

keutta. Tähän dokumenttiin on koottu Lammin-

rahkan alueen perustiedot sekä tonttien hakuohje.

tekstin lomassa olevat suunnitelmaotteet löytyvät

isompina tiedostoina kaupungin tonttihaun verk-

kosivulta. Haettavat korttelit tai korttelin osat oike-

alla olevassa kartassa punaisella.

Lisämateriaali:

Lamminrahkan tonttihaku:

Hakulomake

Suunnitelmia ja selvityksiä

Kangasalan luovutettavat tontit:

Tonttikartta

Lisätietoja Lamminrahkasta:

www.lamminrahka.fi

Yhteystiedot:

Aktiivinen neuvottelu ja apu haun aikana sopivan

korttelin ja toteutustavan haarukoimiseksi:

Geodeetti Juha Iivonen

juha.iivonen@kangasala.fi

puh. 050 596 9125

Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen

sanna.karppinen@kangasala.fi

puh 040 133 6329’

Hakulomakkeen ja liitemateriaalin toimitus:

kiinteistojen.seuranta@kangasala.fi
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PERUSTIEDOT

Lamminrahkan uusi 8000 asukkaan ja 1000 työpaikan

kaupunginosa rakentuu Lahdentien varteen, Tampe-

reen rajalle. Yhdessä Tampereen uuden Ojalan kau-

punginosan kanssa alueet muodostavat yhden Tam-

pereen seudun merkittävimmistä aluekehityshank-

keista (noin 12 500 asukasta). Lamminrahkaan raken-

tuu monipuolisesti erilaisia talotyyppejä kerrostaloista

omakotitaloihin sekä erilaisia omistusmuotoja. Tavoit-

teena on sympaattinen ja vehreä, ihmisen mittakaa-

vainen pieni kaupunki, jossa etäisyydet ovat lyhyitä ja

arki on helppoa.

Lamminrahkan valtteja ovat:

· Sijainti Lahdentien varressa

· Toimiva joukkoliikenne jo nyt, ratikkavaraus

· Alakoulu, päiväkoti, liikuntapuisto ja koulun

liikuntatilat valmiina asukkaiden muuttaessa

2023, yläkoulu noin 2027

· Sijainti kolmen ulkoilualueen solmukohdassa:

kotiovelta 200 km ulkoilureitistöä ja 100 km

latua

Liikenneyhteydet

Yhteydet valtatie- ja katuverkolle

Kulku Lamminrahkaan on suoraan Lahdentieltä uuden

eritasoliittymän kautta. Liittymä valmistuu syksyllä

2020. Liittymässä on varauduttu Lahdentien nelikais-

taistamiseen. Toinen kulkuyhteys Lamminrahkaan on

Tampereen Rissonkadun kautta. Tampere rakentaa

Rissonkadun jatkeen Kangasalan rajalle vuoden 2020

aikana. Lamminrahkan ja Ojalan yhdistävä Mossin

puistokatu valmistuu kesällä 2023 ja muut asema-

kaava-alueen kadut sekä yhteys Vatialan Mannakor-

peen 2022-2023. Myöhemmissä rakentamisvaiheissa

valmistuu yhteys Kangasalan asemalle.

Eritasoliittymän sillan taideteos ”Lehdet”.

Joukkoli ikenne

Alueella on jo nyt toimiva joukkoliikenne: uuden eri-

tasoliittymän pysäkeiltä on 10 minuutin bussimatka

TAYS:in alueelle, josta pääsee ratikalla Tampereen

keskustaan. Linjan 42 (Tre-Kla) vuoroväli tihentyy 10

minuuttiin vuonna 2021. Kangasalan kulttuurikeskus-

taan pääsee eritasoliittymältä niin ikään alle vartissa.

Pysäkeille rakennetaan pyöräilyn liityntäparkit. Bus-

siyhteyksiä Lamminrahkasta täydentävät jatkossa kaksi

muuta bussilinjaa, toinen Rissonkadulta Tampereelle

ja toinen Mossin puistokadulta Lahdentielle. Lammin-

rahkan keskustassa varaudutaan lisäksi TAYS:n linjan
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jatkeena rakennettavaan raitiotiehen, joka saa-

puu Koilliskeskuksen kautta. Vatialassa, Jyväskylän ra-

dan varressa, tutkitaan lisäksi parhaillaan mahdolli-

suutta lähijunapysäkkiin.

Sinisellä Tampereen Joukkoliikenteen linjastokartta 2021.

Lamminrahkan linjat ja pysäkit violetilla.

Kaupunginhallitusten marraskuussa 2019 hyväksymät rai-

tiotien laajentumissuunnat ja linjausvaihtoehdot.

Palvelut

Koulu ja päiväkoti

Lamminrahkan keskustaan, torin ja liikuntapuiston vie-

reen rakennetaan 1000 oppilaan yhtenäiskoulu (luokat

3-9) sekä pienten lasten yksikkö (päiväkoti, luokat 0-

2). Lapsi saa siis käydä opinpolkunsa samassa raken-

nuksessa päiväkoti-ikäisestä yläkoululaiseksi. Koulu-

keskuksesta tulee Lamminrahkan sydän, joka on taito-

tiloineen, harrastustiloineen ja liikuntatiloineen asuk-

kaiden käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Päiväkoti-

lasten ja koululaisten käytössä on myös viereinen lii-

kuntapuisto tekonurmi- ja luistelukenttineen ja kauka-

loineen. Myös metsään ja ulkoilureiteille pääsee suo-

raan pihasta.

Koulukeskuksen arkkitehtikilpailun voittaja julkistetaan

maaliskuussa 2020 ja alakoulu ja pienten lasten yk-

sikkö valmistuvat kesällä 2023. Kangasala rakennuttaa

koko koulukeskuksen ja Tampere tulee yhtenäiskou-

lun tiloihin vuokralle.

Näkymäkuva Mossin puistokadun kävelypainotteiselta osuu-

delta kohti toria ja koulukeskusta.

Muut palvelut

Lamminrahkan keskustaan, torin eteläpuolelle tulee

päivittäistavarakauppa (supermarket-kokoluokkaa,

3000 kem2, aluksi pienempi). Keskustassa on lisäksi

mahdollisuus kahteen lähikauppaan ja Mossin puisto-

kadun varrelle tulee liiketilaa (korttelit 1527, 1528 ja

1530). Myös yritysalueille tulee todennäköisesti kulut-

tajapalveluita.

Lähialueiden palvelut:

· Kirjasto ja terveysasema Vatialassa ja Koillis-

keskuksessa

· Lentolan palveluihin 5 min autolla ja bussilla

· Koilliskeskuksen palveluihin 7 min autolla, 10

min bussilla, 15 min pyörällä

· Uimahalli, taidemuseo ja konserttitalo Kan-

gasalan keskustassa (10 min autolla)
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Lamminrahkan keskustan palvelut. Oranssilla liiketilat.

Ulkoilu, liikunta ja luonto
Liikuntapuisto

Lamminrahkan liikuntapuisto rakennetaan Lammin-

rahkan keskustaan, tärkeimpien kulkureittien risteyk-

seen ja torin ja koulukeskuksen jatkeeksi. Liikunta-

puistoon tulee mm. tekonurmikenttä, peliareena, pa-

del-kenttä ja fitness-puisto. Vierestä lähtevä latu yhtyy

Kauppi-Kirkkoharju -latuun, joten keskustasta pääsee

hiihtäen ja pyöräillen esim. TAYS:n alueelle ja Kangas-

alan keskustaan. Talviaikana tekonurmikentällä on

kaukalo ja erillinen luistelukenttä. Viereisellä viheralu-

eella on lisäksi tilavaraus hiihtomaalle / BMX-radalle,

jotka suunnitellaan myöhemmin. Liikuntapuisto val-

mistuu 2023 eli samaan aikaan pienten lasten yksikön

ja koulun ensimmäisen vaiheen kanssa.

Lamminrahkan Liikuntapuiston yleissuunnitelma.

Ulkoilualueet ja -rei ti t

Lamminrahka on kolmen laajan ulkoilualueen solmu-

kohdassa: lännessä Kauppi-Niihama, idässä Kirkko-

harju ja pohjoisessa Aitovuori. Ulkoilureittiverkkoa on

käytettävissä noin 200 km, josta noin 100 km latua ja

noin 30 km valaistu. Reittien varrella ovat mm. Hali-

masjärven, Soukonvuoren ja Lemposen lehdon luon-

nonsuojelualueet ja lähellä kulkee Kaarinan polun

vaellusreitti. Nykyinen voimalinjan alla kulkeva hiihto-

latu siirretään Ojalan ja Lamminrahkan väliin 2020-

2023.

Lamminrahkaan rakennetaan Liikuntapuiston lisäksi

yksi varsinainen hoidettu puistoalue. Muutoin viher-

alueet ovat virkistysmetsiä. Lamminrahkan sisäinen ul-

koilureittiverkosto koostuu teemoitetuista ympyrärei-

teistä, joiden varsille tulee mm. liikuntavälineitä ja ym-

päristötaidetta.

Muut l i ikuntapalvelut

· Lähin koirapuisto: Ojalan ja Lamminrahkan

rajalle, noin 1 km.

· Lähin uimaranta: Tampereen Halimasjärven

uimarannalle 1,5 km

· Lähin venesatama: Näsijärven venerantaan ja

uimapaikalle (Olkahistenlahti) 2 km
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· Vartin pyörä- tai bussimatkan päässä on

useita ratsutalleja, Niihaman koiraurheilukes-

kus, Tampereen Tenniskeskus, Tampereen

Frisbeegolfkeskus ja Tammer-Golf.

Kunnallistekniikka

Energiahuolto

Tampereen Sähkölaitos rakennuttaa kaukolämmön

Lamminrahkan keskustaan (korttelit 1507-1509 ja

1527-1530) sekä Taitajan yritysalueelle vuosina 2020-

2022 sekä mahdollisesti Rissonkadulle, Tietäjänkadulle

ja Haltijankaarelle sekä keskustan kujille, mikäli liittyjiä

on tarpeeksi. Kaukolämpö tuotetaan 100 %:sti uusiu-

tuvista energialähteistä (Tammervoiman hyötyjätelai-

tos). Osalla tonteista voidaan hyödyntää maalämpöä

(ks. geoenergiapotentiaalikartta). Kattojen lappeet on

kaavassa ohjeistettu suuntaamaan niin, että niille voi-

daan asentaa aurinkokeräimiä.

Kaukolämmön runkoputki punaisella yhtenäisellä viivalla ja

mahdolliset laajentumissuunnat punaisella katkoviivalla.

Jätehuolto

Jätteet kerätään korttelikohtaisesti Pirkanmaan Jäte-

huollon toteuttamille lähikeräyspaikoille. Jokaisella ke-

räyspaikalla on kaikki jätelajit ja varaus myös muoville.

Jäteastiat ovat syväkeräysvälineitä.

Lamminrahkan jätteen lähikeräyspisteet vihreällä. Sijainti oh-

jeellinen.

Sprinklaus

Kaavaan on merkitty spr-merkinnällä korttelit, joihin

on vesihuollon verkoston kannalta todennäköisimmin

mahdollista toteuttaa sprinklaus. Mahdollisuus sprink-

laukseen tulee selvittää Kangasalan Vedeltä ennen ra-

kennussuunnittelun käynnistämistä.

Kestävä kehitys

Lamminrahka on suunniteltu kestävien kehityksen pe-

riaatteiden mukaisesti hankkeen alusta lähtien. Alu-

eesta on tehty kansainvälisen BREEAM Communities-

sertifikaatin esiselvitys, jonka mukaan alue täyttäisi

luokituksen parhaan eli Excellent-tason kriteerit. Lam-

minrahkan keskeisimpiä, konkreettisia ekologisesti

kestävän kehityksen toimia ovat mm.:

· Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpö: Tuo-

tettu 100 %:sti uusiutuvista.

· Kattojen lappeet niin, että aurinkopaneelit

ovat mahdollisia.

· Jätekeräys lähikeräysjärjestelmällä: Energiate-

hokkaampi kuin kiinteistökohtainen keräys.

Kaikki jätelajit (myös muovi) kannustaa kier-

rättämään.
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· Hyvä joukkoliikennetarjonta ja pyöräily-yh-

teydet, pyöräilyn liityntäparkkeja keskeisim-

millä bussipysäkeillä. Varaus ratikalle.

· Kattava ulkoilureittiverkko, edistykselliset

pyöräkaistaratkaisut ja pienimittakaavainen ja

vaihteleva katumiljöö houkuttelevat kävelyyn

ja pyöräilyyn.

· Yhteiskäyttöautoiluun ja tehokkaaseen pysä-

köintiin kannustetaan kaavan pysäköinti-

normilla (huojennuksia)

· Energiatehokkuus: Infrarakentamisen pinta-ja

ylijäämämaat läjitetään alueelle > ei kuljetus-

tarvetta

· Infrarakentajilta edellytetään monipuolista

ympäristösuunnitelmaa ensimmäistä kertaa

Tampereella ja Kangasalla

· Eritasoliittymän rakennekerroksissa käytetty

kierrätettyä betonimursketta (kiertotalous).

Käytetään mahdollisesti myös muualla alueen

infrarakenteissa.

· Mossin puistokadulle toteutetaan hulevesiä

imeyttävät viherkaistat

· Viheralueille jätetään lahopuuta ja ennalliste-

taan harvinaisia biotooppeja (esim. korpi ja

tulvaniitty)

· Tonttihaussa arvioidaan hankkeiden koko

elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä

Kaupunkikuva

Lamminrahkasta rakentuu sympaattinen ja vehreä, ih-

misen mittakaavainen pieni kaupunki. Lammin-

rahkassa on vanhan kaupungin tunnelmaa, mutta ny-

kyajan arkkitehtuurin keinoin. Lamminrahka erottuu

muista Tampereen seudun kaupunginosista tunnistet-

tavana, omaleimaisena alueena, jolla on ”Lammin-

rahkan tyyli”.

Korttelit muodostavat metsän rajaamia pieniä kyliä,

joilla on kullakin oma tunnelmansa ja mm. tunnusvä-

rinsä ja kasvilajistonsa. Katutila on rajattu kadun var-

ressa, lähellä toisiaan olevin rakennuksin. Kadun var-

teen suositellaan asuntojen etupihoja tai sisäänkäynti-

pihoja elävän ja jalankulkijan kannalta kiinnostavan

katumiljöön luomiseksi. Pihat rajataan istutuksin, jotta

katumiljööstä saadaan vehreä. Kerroskorkeus yhtiö-

muotoisissa asuinkortteleissa on maltillinen, II u ¾ - V

u ¾, mutta ullakkokerrokselle harja- tai lapekaton al-

lekin saa vajaan kerroksen asuintilaa.

Samaa julkisivukäsittelyä saa olla enintään 25 m, ra-

kennusten räystäskorot vaihtelevat ja katot ovat harja-

tai lapekattoja tms., mistä muodostuu pienimittakaa-

vaista, vaihtelevaa ja kiinnostavaa katumiljöötä. Mate-

riaaleina suositaan tiiltä, puuta ja rappausta ja väreinä

murrettuja ja pastellisävyjä. Tavoitteena on materiaa-

leiltaan ja väreiltään vaihteleva katumiljöö. Kaavan

kaupunkikuvallisia määräyksiä on havainnollistettu,

tarkennettu ja höystetty Lamminrahkan eteläosan ase-

makaavan laatuohjeessa.

Näkymäkuva Lamminrahkan keskustasta (NOAN Arkkitehdit).

Ote Lamminrahkan eteläosan laatuohjeesta: Rakennusten

massoittelulla ja julkisivujäsentelyllä tulee pyrkiä vaihtelevuu-

teen.
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Taide ja vehreys

Lamminrahkassa noudatetaan Kangasalan ympäristö-

ja taideohjelmaa. Yleisille alueille (viheralueet, tori, ka-

dut) toteutetaan elinympäristön laatua lisäävää tai-

detta, tapahtumia ja lisäsatsauksia viherympäristöön.

Rahoitus tulee sekä kaupungilta että tonttien vuok-

raajilta (2% tontin asuinrakennusoikeuden arvosta,

maksetaan 30 päivän kuluessa vuokrasopimuksen al-

kamisesta). Lisätietoja ympäristö- ja taideohjelmasta:

https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kult-

tuuri/ymparisto-ja-taideohjelma/

Pysäköinti

Keskustakortteleissa

1507-1509 ja 1527-1530

Pysäköinti tulee toteuttaa keskitetysti eli ei asunnon

yhteyteen. Korttelissa voi kuitenkin olla useampi kes-

kitetty pysäköintialue tai -laitos. Keskitetysti toteute-

tuilla pysäköintialueilla ja -laitoksissa pysäköintipaikat

tulee toteuttaa nimeämättöminä, mikä on huomioitu

alueen pysäköintinormissa (vähemmän vaatimuspaik-

koja). Näidenkin kortteleiden laskennallisia vieras-

pysäköintipaikkoja voidaan osoittaa kadunvarsipai-

koille, mikäli se on kaavamääräyksin sallittu.

Maan tasoon saa toteuttaa vain lyhytaikaisen pysä-

köintiin tarkoitettuja pysäköintipaikkoja, enintään viisi

autopaikkaa/kortteli.

Haitulan kortteleissa 1512 ja 1524 sekä

Halti janmäen kortteleissa

1513, 1518-19 ja 1521-23

Perusratkaisuna on pintapysäköinti. Myös kansi-

pysäköinti on mahdollinen korttelissa 1523, jossa pys-

tytään hyödyntämään maaston korkeuseroja.

Pintapysäköintikorttelit vihreällä, korkeuserojen puolesta

mahdollisuus rampittomaan kansipysäköintiin sinisellä, val-

koisella yhteistä pysäköintilaitosta käyttävät korttelit, orans-

silla yleistä kansipysäköintilaitosta käyttävä kortteli (mahdol-

lista myös kansipysäköinti asuinkorttelissa) ja punaisella kort-

telit, joissa kansi-, maanalainen tai muu laitospysäköinti. Pu-

naisissa kortteleissa pysäköinti on mahdollista toteuttaa

myös toiseen kortteliin.

Kadut

Mossin puistokadun rakentaminen alkaa keväällä

2020 ja Rissonkadun ja Tietäjänkadun syksyllä 2020.

Muiden katujen rakentaminen käynnistyy 2021. Kadut

valmistuvat 2022-2023. Mossin puistokadun katu-

suunnitelma on lainvoimainen ja löytyy tonttihaun si-

vuilta. Muiden katujen katusuunnitelmaluonnokset

päivitetään sivuille helmikuun 2020 aikana.

Mossin puistokatu on Ojala-Lamminrahkan kaupun-

ginosien pääkatu ja ulottuu Lahdentieltä aina Aitolah-

dentielle asti. Kadulla on viherkaistat puuistutuksineen

molemmin puolin ajorataa. Pyöräilylle on oma, yksi-

suuntainen tilansa ajoradasta erotetuilla pyöräkais-

toilla. Kadun poikkileikkauksessa ja rakennekerroksissa

on varauduttu raitiotiehen (TAYS-Koilliskeskus-Lam-

minrahka). Lamminrahkan keskustassa, kortteleiden

1527, 1528 ja 1530 kohdalla katu toteutetaan kävely-

painotteisena (shared space). Tällä osuudella asiointi-

pysäköintiä on kortteleiden 1528 ja 1530 välisellä au-

kiolla. Muualla Mossin puistokadulla on kadunvarsi-

pysäköintiä. Liittymät Rissonkatuun ja Kuurankatuun

toteutetaan kiertoliittymin. Bussipysäkit ovat ajorata-

pysäkkejä.
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Mossin puistokadulta ei ole ajoneuvoliittymiä ton-

teille, vaan tonteille ajo tapahtuu LPY-alueen 1527 ja

keskustan kujien kautta.

Ote Mossin puistokadun katusuunnitelmasta, kävelypainot-

teisen alueen kohdalta.

Ote Mossin puistokadun katusuunnitelmasta, kortteleiden

1508 ja 1509 kohdalta.

Rissonkatu rakennetaan Tampereen Rissonkadun jat-

keeksi. Tampere rakentaa puuttuvan pätkän Rissosta

kuntarajalle vuoden 2020 aikana. Rissonkadun poh-

joispuolella on viherkaista puuistutuksineen ja kadun-

varsipysäköintiä. Pyöräily on ajoradalla (vähäiset

moottoriliikennemäärät). Kadulla on ajoratapysäkit.

Kadun pohjoispuolella tonttiliittymien paikat määritty-

vät katusuunnitelman perusteella. Eteläpuolella liitty-

mien paikat ovat vapaammat, huomioiden kuitenkin

mm. bussipysäkit, näkemät, risteysalueiden vaatimuk-

set ja vesihuollon ja kaukolämmön suunnitelmat.

Ote Rissonkadun länsipään katusuunnitelmaluonnoksesta.

Ote Rissonkadun katusuunnitelmaluonnoksesta, kortteleiden

1512 ja 1524 kohdalta.

Ote Rissonkadun katusuunnitelmaluonnoksesta, kortteleiden

1512 ja 1524 kohdalta.

Kuurankatu on Lamminrahkan itäosan kokoojakatu.

Poikkileikkaus on samanlainen kuin Rissonkadulla

paitsi poikkeuksena pyöräily ajoradasta erotetuilla

pyöräkaistoilla. Kuurankadulta ei suositella tonttiliitty-

miä.

Ote Kuurankadun katusuunnitelmaluonnoksesta.
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Taitajankatu on mitoitettu yritysalueen ajoneuvolii-

kenteen tarpeisiin. Kadulla on viherkaista ja kadunvar-

sipysäköintiä kadun länsipuolella. Pyöräily on erotettu

ajoradasta yksisuuntaisille pyöräkaistoille. Korttelin

1508 kahden ajoneuvoliittymän paikat määräytyvä ka-

tusuunnitelman perusteella. Korttelin 1507 puolella

ajoneuvoliittymien paikat ovat vapaat, huomioiden

näkemät, risteysalueen vaatimukset ja vesihuollon ja

Ote Taitajankadun katusuunnitelmaluonnoksesta.

Haltijankaari alueen länsiosassa toteutetaan pihaka-

tumaisena, jolla ei ole erillisiä jalkakäytäviä, vaan kul-

kijat sopeutuvat kävelijän nopeuteen. Ajoradan leveys

vaihtelee ja ajolinja mutkittelee, mikä hidastaa ajono-

peuksia. Katusuunnitelmat valmistuvat keväällä 2020.

Kukkulankatu ja keskustan kujat ovat tonttikatuja,

joilla ei ole erillisiä jalkakäytäviä. Keskustan kujat ovat

kävelypainotteisia. Katusuunnitelmat valmistuvat ke-

väällä 2020.

Nopeusrajoitus kaikilla Lamminrahkan kaduilla on 30

km/h.

Viheralueet

Lamminrahkan eteläosan viheralueiden puistosuunni-

telmat löytyvät tonttihaun sivuilta. Viheralueet säilyvät

Liikuntapuistoa lukuun ottamatta metsäisinä. Viheralu-

eille rakennetaan ulkoilureittiverkosto ja luonnonmu-

kaiseen hulevesien viivyttämiseen ja imeyttämiseen

tarkoitettuja rakenteita. Viheralueille tehdään myös

täydennysistutuksia luonnon monimuotoisuuden li-

säämiseksi sekä jätetään lahopuuta. Ulkoilureittejä

elävöittävät ympäristötaide, kuntoiluvälineet ja eri-

muotoiset maisemakummut (keitaat).

Tori ja pysäköintiaukio

Tori rakennetaan koulukeskuksen rakentamisen yhtey-

dessä. Tori on alueen sydän koulukeskuksen ja keskei-

sen kauppakorttelin välissä, Liikuntapuiston vieressä.

Torille tulee varaukset torimyyntipaikoille ja torikahvi-

lan terasseille, tapahtumalava, tapahtumasähköt, laaja

pyöräparkki ja liikkumaan innostava taideteos. Torilla

on monilajisia puuryhmiä, mikä liittää sen läheisiin

metsäalueisiin ja Lamminrahkan vehreään imagoon.

Torin eteläsivulle, kortteliin 1527 tulee sijoittaa liiketi-

loja.

Ote torin yleissuunnitelmasta. Pohjoispuolella koulukeskus ja

eteläpuolella kortteli 1527.

Keskustaan, Mossin puistokadun itäpuolelle on suun-

niteltu asiointipysäköintiä palveleva aukio, jonka poh-

joispuolella on varaus kahvilan tai ravintolan terassille.

Ote pysäköintiaukion yleissuunnitelmasta. Eteläpuolella park-

kipaikkoja ja pohjoispuolella varaus kahvilan tai ravintolan

terassille.
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Tontit

Kaavaan ei sisälly tonttijakoa, vaan tontit lohkotaan

sitovalla tonttijaolla itsenäisiksi kiinteistöiksi ennen

tontin luovutusta. Tontit vuokrataan. Tontin perus-

vuokra on 5 % tontin päätetystä asuinrakennusoikeu-

den arvosta. Vuokra-aika on 50 vuotta.

Tonttien asuinrakennusoikeuden arvo on 240 €/kem2

ja liiketilojen osalta 120 €/kem2. Hinnoittelu perustuu

alueen ammattimaisesti arvioituun markkinahintaan

Tontin vuokraaja maksaa Kangasalan Vesi- liikelaitok-

sen taksojen mukaiset liittymis- ja palvelumaksut vesi-

huoltoon liittyessään sekä Kangasalan ympäristö- ja

taideohjelman mukaisen maksun.

Maaperä ja
rakennettavuus

Alueelta on tehty rakennettavuusselvitys vuonna 2014

(WSP Finland Oy). Selvitys on kokonaisuudessaan

tonttihaun verkkosivuilla. Selvityksen mukaan alueen

länsiosassa on moreenimäkien välisissä laaksopainan-

teissa pehmeikköalueita, joissa on ohuehkoja saviker-

roksia moreenikerrosten päällä. Kantavat maakerrok-

set (moreeni) ovat tehtyjen tarkentavien kairausten

perusteella

tiiveydeltään pääosin keskitiiviitä tai tiiviitä. Maaker-

rokset ovat pääosin routivia. Alueen maaperä on pää-

asiassa moreenia. Paikoin moreenin päälle on kerros-

tunut siltti- tai savimuodostumia, joiden paksuus on

noin 1-5 metriä. Siltti- ja savikerrokset ovat pääosin

melko tiiviitä. Kalliomäkien päällä on paikoin vain

ohut moreenikerros.

Tutkimusten ja maaperäkartan perusteella maaperä

on yleisesti rakennettavuuden kannalta hyvää. Maa-

perä on pääasiassa moreenia, jonka päällä on ohut

silttikerros. Rakennettavuutta heikentävät paikoittaiset

jyrkät rinteet sekä avokallioalueet. Paikoittain koh-

teessa on pienehköjä suoalueita, joissa joissakin on n.

1-2 metrin paksuisia turvekerroksia. Pohjavesi on alu-

eella n. 0,5-2 m syvyydellä maan pinnasta.

Ote maaperäkartasta. Sinisellä hiesu, violetilla avokallio ja

vaaleanpunaisella moreeni.

Ote Lamminrahkan rakennettavuusselvityksestä. Keltaisella

hyvä rakennettavuus, vihreällä normaali rakennettavuus ja

oranssilla ja sinisellä keskinkertainen rakennettavuus.
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Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen ensim-

mäisessä tonttihaussa on haettavana suurin osa

kaava-alueen yhtiömuotoisista tonteista. Haettavana

on Lamminrahkan keskustan korttelit 1507-1509 ja

1527-1530, Haitulan kylän korttelit 1512 ja 1524 sekä

Haltijanmäen kylän yhtiömuotoiset korttelit 1513,

1518 ja 1522 sekä osa kortteleista 1519, 1521 ja 1523.

Haku kohdistuu siis pääasiassa kokonaisiin korttelei-

hin, joille haetaan kullekin yhtä veturitoteuttajaa

(mahdollisine kumppaneineen).

Kortteleiden varaaminen alkaa 3.2.2020 ja päättyy

12.6.2020. Hakuajan aikana voi ja kannattaa olla yh-

teydessä kaupungin geodeettiin sopivan korttelin ja

toteutustavan haarukoimiseksi.

Haku tehdään hakulomakkeella, johon liitetään seu-

raavat asiakirjat:

1. Tontinkäyttösuunnitelma

Asemapiirros ja selittävät tekstit

2. Konseptikuvaus alueen toteuttamiseksi.

Konseptikuvauksen tulee sisältää vähintään

seuraavat dokumentit ja tiedot:

Rakentajat/toteuttajat ja talotyypit

· Korttelissa tulee olla useita erilaisia talotyyp-

pejä (ks. myös kaavamääräykset ja laatuohje)

Vapaarahoitteisen- ja kohtuuhintaisen/tuetun tuo-

tannon osuus

· Korttelissa tulee olla useita erilaisia hallinta-

muotoja

· Tavoitteena on, että 25 % Lamminrahkan

asuntotuotannosta on kohtuuhintaista/tuet-

tua. Koska osa kortteleista on pientalovaltai-

sia, tulee kerrostalovaltaisissa kortteleissa olla

neljäsosaa isompi osuus kohtuuhintaista/tu-

ettua asuntotuotantoa.

Rakentamisaikataulu

· Aloitus, vaiheistus ja valmistuminen

Asuntotyyppi- ja kokojakauma

o Korttelissa tulee olla erilaisia asuntokokoja ja

erityisesti perheasuntoja

Pysäköintiratkaisu

o Kaavan ja laatuohjeen mukaiset ratkaisut, ks.

myös kohta Pysäköinti

Rakennustekniikka

· Rakenneperiaatteet; runko-, julkisivu- ja kat-

tomateriaalit

Korttelin palvelut ja arjen helpottaminen

· Tavoitteena arjen helpottamista, asumisen

laatua ja asuinneliöitä pienentävät palvelut

(esim. palvelueteiset, yhteistilat, yhteiskäyttö-

palvelut yms.)

Kuvaus laatutasosta

· Kattomuoto, materiaalit, parvekkeet, yhteisti-

lat, liiketilat: Ks. tarkemmin kaava ja laatuohje

· Pihojen toiminnallisuus, vehreys, materiaalit,

yhteisöllisyys: Ks. tarkemmin kaava ja laa-

tuohje

· Kuvaukseen liitetään suunnitelma-asiakirjat ja

valokuvia laatutasoltaan vastaavista, toteute-

tuista kohteista sekä sanallinen kuvaus, mihin

kohteen laatutasoratkaisuihin rakennuttaja si-

toutuu Lamminrahkan hankkeessaan

Selvitys hiilijalan- ja kädenjäljestä

· Selvityksestä tulee käydä ilmi toimet raken-

nuksen koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäl-

jen pienentämiseksi:

· Rakentaminen: rakennustuotteet (esim. puu-

rakentaminen), kuljetukset, työmaatoiminnot
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· Käyttö ja korjaukset: muuntojoustavuus, pit-

käikäisyys, korjattavuus, korjattavuus ilman

purkamista, energiatehokkuus, uusiutuvan

energian tuotanto

· Purkaminen ja rakennusosien kierrätys: ra-

kennusosien ehjänä purkaminen, kierrätettä-

vyys

Hakulomake ylläkuvattuine liitemateriaaleineen toimi-

tetaan 12.6.2020 mennessä sähköpostitse osoittee-

seen kiinteistojen.seuranta@kangasala.fi, otsikolla

Lamminrahka. Liitetiedostojen maksimikoko on 10

Mb. Sitä suuremmat liitetiedostot toimitetaan lataus-

palvelujen kautta.

Hakemukset pisteytetään ja toteuttajat valitaan toimi-

tetun materiaalin perusteella kesäkuun 2020 aikana.

Suunnitteluprosessi

Varauksen jälkeen korttelin suunnitelmia työstetään

rakennusliikkeen ja kaupungin yhteistyönä Lammin-

rahkan laaturyhmässä ennen tontin luovutusta ja ra-

kennuslupavaihetta. Tavoitteena on sovittaa yhteen

rakennusliikkeen sekä kaupungin tavoitteet houkutte-

levan kaupunginosan luomiseksi. Kaupungin tavoit-

teita määrittävät asemakaava, asemakaavan laatuohje

ja kunnallistekniset suunnitelmat. Kaupungin edusta-

jina laaturyhmässä ovat geodeetti, kaavoittaja, raken-

nustarkastaja sekä mahdolliset muut asiantuntijat.

Laaturyhmä kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen

viikko. Laaturyhmäkäsittelyjen aikataulu toimitetaan

tonttien varaajille varauksen jälkeen.

Varaus- ja suunnitteluaika on 2 vuotta varauspäätök-

sestä. Korttelin varaajan tulee esittää lopulliset suun-

nitelmat, tonttijako, korttelin rakentajakumppanit sekä

esitys rakentamisvelvoitteesta ja sakkokäytännöstä vii-

meistään 6 kk ennen varausajan päättymistä. Kaikissa

tapauksissa vuokrasopimukset tulee allekirjoittaa vii-

meistään varausajan päättyessä. Rakentamisvelvoite

on korkeintaan 3 vuotta vuokrasopimuksen allekirjoi-

tuksesta, ja sopimussakon tulee olla vähintään vuosi-

vuokran kaksinkertainen määrä vuosittain, kunnes ra-

kentamisvelvoite on täytetty. Korttelin varausaikaa

voidaan jatkaa hyvin perustellun hakemuksen perus-

teella. Varausaika jatkuu hakemuksen perusteella

enintään kaksi vuotta kerrallaan.
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Sympaattinen ja vehreä pikkukaupunki valtatien
varressa, kolmen ulkoilualueen solmukohdassa.
Vanhan kaupungin tunnelmaa, upeat metsä-
maastot ja helppoa arkea.

www.lamminrahka.fi


