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Lamminrahkan ensimmäisten omakotitalo- ja kaupunkipientalotonttien haku alkaa 1.2.2021 ja päättyy 12.4.2021. Haettavana on Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueelta 28 kaupunkipientalotonttia ja 8 omakotitalotonttia. Tähän dokumenttiin on koottu tiedot tonteista ja Lamminrahkan
alueesta sekä tonttien hakuohje. Tekstin lomassa
olevat suunnitelmaotteet löytyvät isompina tiedostoina kaupungin ”Lamminrahkan suunnitelmia ja
selvityksiä” -verkkosivulta, jonne pääset tonttihaun
sivujen kautta. Haettavat tontit oikealla olevassa
kartassa punaisella.
Lisämateriaali:
Omakotitalotonttien verkkosivut
Kaupunkipientalotonttien verkkosivut
Lamminrahkan suunnitelmia ja selvityksiä -sivut
Kangasalan luovutettavat tontit: Tonttikartta
Lisätietoja Lamminrahkasta:
www.lamminrahka.fi

Yhteystiedot:
Vs. tontti-insinööri Simo Veijalainen
simo.veijalainen@kangasala.fi
puh 040 133 6371
Paikkatiedonkäsittelijä Johanna Leinonen
johanna.leinonen2@kangasala.fi
puh 040 133 6516
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TONTIT

Kaupunkipientalotonti t
Kaupunkipientalo on omatonttinen pientalo, kuten

Haettavana on Lamminrahkan eteläosan asemakaavaalueelta 28 kaupunkipientalotonttia ja 8 omakotitalotonttia (rajattu alla olevaan karttaan punaisella katkoviivalla). Haettavana olevat tontit ovat pienehköjä
kaupunkitontteja aivan Lamminrahkan keskustan palvelujen tuntumassa: viheralueen poikki matkaa koulukeskukselle ja liikuntapuistoon ja muihin keskustan
palveluihin on enintään 700 metriä. Pienehkön tonttikoon sanelee sijainti lähellä ratikkapysäkkivarausta,
vain noin 300 metrin päässä.
Haettavat tontit sijoittuvat Haltijanmäen kylään ja
kukkulan ympäristöön, jonne rakentuu alustavasti
myös yhtiömuotoisia pientaloja, paritaloja ja rivi- ja
kerrostaloja. Kukkulan itärinne jätetään rakentamatto-

omakotitalokin, mutta rakennettu kiinni viereiseen taloon. Kaupunkipientaloista käytetään myös nimitystä
townhouse tai englantilaistyyppinen kytketty pientalo
ja rakentamistavalla onkin Keski-Euroopassa pitkät
perinteet. Aivan kuten omakotitalon, myös kaupunkipientalon voi suunnitella ja rakennuttaa mieleisekseen, toki asemakaavan ja laatuohjeen (rakentamistapaohje) puitteissa. Koska rakennukset rakennetaan
kiinni toisiinsa, tulee naapureiden kanssa sovittaa
suunnitelmia yhteen jonkin verran enemmän kuin
omakotitalotonteilla ja viereiseen rakennukseen kiinni
rakennettavan seinän suunnittelussa tulee huomioida
palomääräykset. Lopputuloksena on omaleimainen,
moni-ilmeinen ja värikäs asuinalue, alla olevien esimerkkikuvien tapaan.

maksi metsämaaksi. Haltijanmäen alueen keskus on
kukkulan kupeeseen rakennettava, ulkoilureitistön varrella sijaitseva leikkikenttä kuntoportaineen. Haltijankaaren katu rakennetaan hidaskaduksi.

Vuonna 2006 valmistuneita kaupunkipientaloja Helsingin
Malminkartanon Vuorenjuuren alueella.

Havainnekuva Haltijanmäen alueesta. Haettavana olevien
omakotitalo- ja kaupunkipientalotonttien alueet rajattu punaisella katkoviivalla. Havainnekuva isompana tonttihaun sivulla.
Pirkkalan keskustan läheisen Ratsutilan alueen kaupunkipientaloja.
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Lamminrahkan kaupunkipientalotontit ovat pinta-alaltaan ja rakennusoikeuksiltaan vaihtelevia (155-240
kem2), joten niistä on varaa valita omiin tarpeisiin sopiva. Myös tonttien leveydet ja muodot vaihtelevat.
Tonttia valitessa kannattaa miettiä asunnon sopivan
rakennusoikeuden lisäksi, haluaako piharakennuksen
ja jos, niin kuinka ison sekä kuinka ison oleskelupihan
haluaa. Esimerkiksi korttelin 1519 pienimmille 155
kem2:n tonteille ei mahdu luontevasti kovin isoa piharakennusta. Korttelin 1520 kapeammille mutta pidemmille tonteille taas saa sopimaan sekä reilumman
piharakennuksen että oleskelupihaa. Tonttien tarkat

Rasitereitit yllä olevassa kuvassa punaruskealla (korttelit 1519

leveys- ja pituusmitat selviävät tonttijakokartoista.

ja 1521).

Kaikille kaupunkipientalotonteille on katuliittymän li-

Kaupunkipientalojen suurin sallittu kerrosluku on II

säksi jalankulkuyhteys takapihan kautta. Kortteleiden

u3/4. Rakentaminen ainakin kahteen kerrokseen on

1521 ja korttelin 1519 tonttien 2-8 osalta kulkuyhteydet sijaitsevat tonteilla, rasitealueella. Kaupunki rakentaa rasitealueille katu-urakoiden yhteydessä kulkuväylän, jonka kautta rakentajilla ja asukkailla on pääsy
kaupunkipientalotonttien takapihoille. Ilman rasitealuetta kulku takapihoille olisi asuntojen valmistuttua ainoastaan asuntojen kautta.

käytännössä välttämätöntä tontin pinta-alan vuoksi,
mutta myös osittaista ullakkokerroksen hyödyntämistä
kannattaa tutkia. Havainnekuvassa kaupunkipientalot
on esitetty kaksikerroksisina. Autotallin tulee tontin
pienuuden vuoksi sijaita asuinrakennusmassassa. Loitsukujan ja Haltijankaaren kulmissa sijaitsevilla tonteilla
autosuojan voi rakentaa myös tontin perällä sijaitsevaan piharakennukseen, johon on tällöin liittymä Loitsukujalta.

Rasitealue on kaupunkipientalotonttien takana 3 metriä leveä ja korttelin 1521 tonttien 6 ja 7 välissä 4,3

Tontin käytön, rakennusten massoittelun ja rakennus-

metriä leveä (kummallekin tontille 2,15 metriä leveä

ten ulkonäön suunnittelusta tarkempaa ohjeistusta

rasitealue). Rasitealue on kaupungin ylläpidossa,

Lamminrahkan eteläosan omakotitalo- ja kaupunki-

mutta sillä ei ole talvikunnossapitoa. Rasite muodos-

pientalotonttien laatuohjeessa.

tetaan tonttien lohkomisen yhteydessä. Korttelin 1520
ja osittain korttelin 1519 (tontit 8-9) kaupunkipienta-

Lähes kaikilla kaupunkipientalotonteilla on pihapuiksi

lotonttien taakse kulkureitti rakennetaan tonttien ul-

soveltuvaa puustoa, jota kannattaa pyrkiä säilyttä-

kopuolelle, asemakaavoittamattomalle alueelle.

mään, ks. ilmakuva tonteista.
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Pohjoisemmat omakotitalotontit ovat puuttomia, eteläisemmillä puolestaan on pihapuiksi soveltuvaa
puustoa, jota kannattaa pyrkiä säilyttämään.
Hi nnat
Kaikki tontit vuokrataan. Vuokra on 5 % tontin hinnasta. Tonttien hinta määräytyy rakennusoikeuden
perusteella, jonka hinta on 360 euroa kerrosneliömetriltä. 180 kerrosneliömetrin tontin hinta on siis 64 800
euroa ja vuokra 3240 euroa vuodessa. Vuokra-aika on
Ilmakuvasovite huhtikuulta 2020 Haltijanmäen alueesta. Ha-

50 vuotta. Tonttien pinta-alat, rakennusoikeudet ja

ettavana olevien omakotitalo- ja kaupunkipientalotonttien

vuokrat tarkemmin kaupungin tonttisivuilta (kangas-

alueet rajattu punaisella katkoviivalla. Ilmakuvasovite isom-

ala.fi/tontit)

pana tonttihaun sivulla.

Tonteille on tehty erillinen, sitova tonttijako, joka on
Omakotitalotonti t
Omakotitalotontteja on kahta tyyppiä:
o

Pohjoisemmat tontit ovat rinteessä ja rakennusoikeutta on 175 kem2. Autopaikka tulee
rakentaa asuinrakennusmassaan.

o

Eteläisemmillä tonteilla maasto on tasaisempaa ja rakennusoikeutta on 150 kem2. Erillinen autokatos tai autotalli on mahdollinen,

hyväksytty elinympäristölautakunnassa 26.1.2021.
Tonttijako ei ole vielä lainvoimainen. Tontit luovutetaan itsenäisiksi kiinteistöiksi lohkottuina.
Tonttihaun info tilaisuus
Kangasalan Teknisen keskuksen henkilökuntaa on tavattavissa Kangasalan Prisman Kangasalan kaupunkiinfossa torstaina 11.2.2021 klo 15-18 vastaamassa
tontteja ja niiden hakemista koskeviin kysymyksiin.

mutta se tulee sijaita taaempana kuin asuin-

Kaupunki-info sijaitsee Prisman kassoja vastapäätä

rakennus.

(osoite Mäkirinteentie 10).

Omakotitalojen suurin sallittu kerrosluku on 2/3k I
u3/4 eli pääkerroksen lisäksi kerrosalaan laskettavaa
tilaa saa sijoittaa pääkerroksen lisäksi jonkin verran
myös kellari- ja ullakkokerrokseen. Kellarikerrokseen
rakentaminen on kuitenkin tarkoituksenmukaista lä-

Tutustumiskäynti tonteilla
Tontit merkitään maastoon kepein ja/tai nauhoin.
Tontteja esitellään paikan päällä maastossa lauantaina 13.2.2021 klo 12-15. Tonteille on pääsy Hinkantien kautta, jonka jatkeena on jalan kuljettava reitti

hinnä pohjoisemmilla tonteilla 2, 3, 4 ja 5. Vain yh-

tonteille, ks. kartta. Kulkureitti voi paikoin olla hanka-

teen kerrokseen rakentaminen ilman ullakkoa tai kel-

lakulkuinen. Iso osa Lamminrahkan eteläosasta on inf-

laria on tonttien pinta-alojen vuoksi haastavaa.

ratyömaa-aluetta, jolle on pääsy kielletty.

Tontin käytön, rakennusten massoittelun ja rakennus-

HUOM! Pysäköintitilaa on Hinkantiellä/Aisakellontiellä

ten ulkonäön suunnittelusta tarkempaa ohjeistusta
Lamminrahkan eteläosan omakotitalo- ja kaupunkipientalotonttien laatuohjeessa.

rajoitetusti. Huomioithan pysäköidessäsi, että alueen
tonteilta säilyy turvallinen pääsy tielle.
Ohjatut kierrokset tonteille alkavat klo 12 ja klo 14.
Kierrosten tapaamispaikka on Lahdentien alikulun
pohjoispuolella, ks. kartta. Tonteille on mahdollista
tulla tutustumaan myös oman aikataulun mukaan.
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Myös tällöin tulee turvallisuussyistä käyttää Hinkan-

arvonnan tulos 2 viikon kuluessa hakuajan päättymi-

tien jatkeena olevaa, jalan kuljettavaa reittiä.

sestä. Mikäli hakijalla ei ole sähköpostiosoitetta, arvonnan tuloksesta ilmoitetaan postitse.

Hakemi nen
Tontin varausmaksu on 500 euroa. Sitä ei palauteta
Tonttia haettaessa kannattaa huomioida seuraavat ra-

varauksen peruuntuessa, eikä hyvitetä tontin vuosi-

joitukset:

vuokrassa.

o

Tontteja ei varata tai luovuteta Kangasalan,
Sahalahden tai Kuhmalahden kunnalta kym-

Tonttiarvonnan jälkeen tontti-insinööri tekee varauk-

menen viime vuoden kuluessa asemakaava-

sesta / vuokrauksesta päätöksen. Päätösote ja lasku

tontin tai rakennuspaikan saaneille.

varausmaksusta lähetetään postitse tontinsaajalle. Varausmaksun eräpäivä on tontti-insinöörin päätöksestä

o

Hakijan tulee olla yksi tai useampi yksityis-

1 kuukauden sisällä. Varausmaksu tulee maksaa erä-

henkilö, ei rakennusliike tai muu yhteisö.

päivään mennessä, muutoin varaus raukeaa. Varausaika varausmaksunsa maksaneille on kaksi (2) vuotta

o

Tontti varataan ja vuokrataan vain sitä hake-

tontti-insinöörin päätöksestä, johon mennessä ton-

neille: tontin vuokraaja ei voi vaihtua eikä

tista tulee allekirjoittaa vuokrasopimus. Vuokrasopi-

uutta vuokraajaa voi tulla hakeneiden lisäksi.

muksen allekirjoituksesta tulee sopia kuukautta (1)

Tämä kannattaa ottaa huomioon myös rahoi-

ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta. Jos varaus-

tusta, vuokraoikeuden kirjausta tms. haetta-

maksua ei maksa tai ilmoittaa ettei ota tonttia vas-

essa.

taan, tarjotaan tonttia varasijan saaneelle.

Hakulomakkeelle merkitään numerojärjestyksessä (en-

Hakuajan jälkeen mahdollisesti varaamatta jääneet

sisijaisuusjärjestys) ne tontit, joiden arvonnassa on ha-

tontit tai varausajan päätyttyä vapautuvat tontit tule-

lukas olemaan mukana.

vat jatkuvaan hakuun. Haku on tällöin kaikille avoin ilman rajoituksia, ja tontti varataan ensiksi hakemuk-

Hakemus toimitetaan 12.4.2021 klo 15 mennessä

sensa jättäneelle. Jos tonttiin kohdistuvat hakemukset

sähköpostitse osoitteeseen: kiinteistojen.seu-

on jätetty saman vuorokauden aikana tai hakemusten

ranta@kangasala.fi tai postitse / henkilökohtaisesti:

saapumisjärjestystä ei varmasti voida osoittaa, arvo-

Kangasalan kaupunki/ Tekninen keskus / Paikkatieto

taan tontti hakijoiden kesken

PL 50, Urheilutie 13
36201 Kangasala

Suunni ttelu- rak ennuslupaprosessi

Tontin saajien valinta

Jo ennen tontin hakemista kannattaa tutustua huolellisesti suunnittelua ohjaaviin dokumentteihin eli tä-

Tontit jaetaan arpomalla. Arvonta suoritetaan kaikkien

män haku- ja perustiedot -ohjeen lisäksi ainakin ase-

yllä mainittujen kelpoisuusvaatimukset täyttävien ha-

makaavaan, laatuohjeeseen ja tonttijakokarttaan. Var-

kijoiden kesken.

sinainen suunnittelu käynnistyy tontin saamisen jälkeen pätevän arkkitehti- ja pääsuunnittelijan kiinnittä-

Jokaiselle tontille arvotaan myös varasijan saaja siltä

misellä hankkeeseen. Pääsuunnittelussa lyödään luk-

varalta, että tontin saanut ei ota tonttia vastaan. Ton-

koon huomattava osa talon lopullisista kustannuk-

tin hakijoille avoin arvontatilaisuus on viikolla 15. Riip-

sista, joten suunnittelun tasosta ei kannata tinkiä.

puen vallitsevasta tilanteesta tutkitaan mahdollisuutta
osallistua arvontaan etänä. Tonttien hakijoille ilmoite-

Tontin saaneille järjestetään keväällä 2021 tontti-info,

taan aika, paikka sekä mahdollisuus osallistua etänä.

jossa käydään läpi suunnittelu- ja rakennuslupapro-

Kaikille tonttien hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse

sessia.
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Kaupunkipientalotonttien saajat kutsutaan syksyllä

Haltijankaari on hidaskatu, joka on linjaukseltaan kaa-

2021 kaupungin järjestämiin työpajoihin, joissa sovite-

reva ja jonka varrella on myös kavennuksia ajono-

taan yhteen vierekkäisten tonttien suunnitelmia (mm.

peuksien hidastamiseksi. Nopeusrajoitus on 30 km/h,

perustamistasot, lattiakorot, viereiseen rakennukseen

kuten muuallakin Lamminrahkassa. Kadun varrella on

kiinni olevan seinän palonkestävyysratkaisu, pihakorot,

noin 13 vieraspysäköintiin ja muuhun lyhytaikaiseen

etupihan jäsentely ja tontin rajan käsittely).

pysäköintiin tarkoitettua pysäköintipaikkaa. Kadun
varrelle istutetaan lehtipuita ja pensaita.

Kun tontin käytöstä ja rakennussuunnitelmasta on
laadittu luonnos, hakija jättää sen Lupapisteeseen.

Haltijankaaren varrelle rakentuu Haltijanmäen alueen

Tämä koskee sekä omakotitalotontteja että kaupunki-

yhteinen leikkikenttä, johon tulee linnamainen leikki-

pientalotontteja. Luonnosta käsitellään Kangasalan

väline ja hiekkalaatikko. Leikkikentältä ylös Haltijan-

kaupungin laaturyhmässä, joka antaa hakijalle ohjeet

mäelle rakennetaan pienet kuntoportaat, joiden vie-

jatkosuunnitteluun ja rakennuslupa-aineistoa varten.

ressä säilyy isoja kivenlohkareita. Portaiden päästä on

Laaturyhmä kokoontuu joka toinen viikko.

kulkuyhteys pientaloyhtiön läpi Kukkulankadulle. Haltijanmäen itärinne kortteleiden 1521 ja 1520 kaupun-

Rakennusvalvontaviranomainen myöntää rakennuslu-

kipientaloja vastapäätä säilyy metsäisenä viheralu-

van, kun kaikki lupaehdot täyttyvät. Rakennuslupapro-

eena.

sessiin on hyvä varata kolme kuukautta aikaa, lupahakemuksen jättämisestä lukien. Rakennusluvan hakemi-

Omakotitalojen taakse rakentuu pientaloyhtiö ja Ris-

nen tapahtuu Lupapisteen kautta. Lisätietoja raken-

sonkadun varteen rivitaloja tai kerrostaloja (tonttien

nuslupaprosessista (https://www.kangasala.fi/asumi-

varaaja Evesa-talot Oy). Kortteleiden 1521 ja osin

nen-ja-ymparisto/asuminen-rakentaminen-ja-ton-

korttelin 1519 kaupunkipientalojen taakse rakentuu ri-

tit/rakennusvalvonta/)

vitaloja (korttelin 1519 takaosan varaaja Rakennus Kodix Oy ja korttelin 1521 takaosan varaaja Kastelli-talot

Tontinluovutus- ja rakentamisaikataulu

Oy). Kortteliin 1522 rakentuu todennäköisesti kerrostaloja ja paritaloja (varaaja Pirkanmaan Vuokratilat

Haltijankaari, Loitsukujat ja Kukkulankatu valmistuvat

Oy). Myös yhtiömuotoisten tonttien rakentaminen on

syksyllä 2022. Talonrakentajat pääsevät tonteille syys-

mahdollista käynnistyä syksyllä 2022.

kuusta 2022 alkaen, jolloin myös Lamminrahkan vesihuolto on toiminnassa.

Kortteleiden 1519 ja 1520 pohjoispuolelle, Loitsukujien varteen asemakaavoitetaan tulevaisuudessa

TONTTIEN
L Ä HI Y M PÄ R I S T Ö

asuinalue.

Kaikki haettavana olevat tontit sijaitsevat Lamminrahkan Haltijanmäen alueella. Alueen keskellä kohoaa
mäki, jota kiertää Haltijankaari-niminen katu. Haettavana olevat omakotitalot sijaitsevat kadun sisäkaarteessa, mäen rinteillä ja kaupunkipientalotontit puolestaan ulkokaarteessa. Haltijankaaren ympäristöön
rakentuu omakotitalojen ja kaupunkipientalojen lisäksi
yhtiömuotoisia pientaloja, paritaloja, rivitaloja ja kerrostaloja. Loitsukujia jatketaan tulevaisuudessa pohjoiseen ja niiden varteen asemakaavoitetaan asuinalue.

Havainnekuva Haltijanmäen alueesta. Havainnekuva isompana tonttihaun sivulla.
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P E R US T I E D OT
LAMMINR A HK AS T A

·

Sijainti kolmen ulkoilualueen solmukohdassa:
kotiovelta 200 km ulkoilureitistöä ja 100 km
latua

Lamminrahkasta noin puolet on asemakaavoitettu
(eteläosan asemakaava). Koko kaupunginosan raken-

Lamminrahkan uusi 8000 asukkaan ja 1000 työpaikan

tuminen kestää arviolta 2030-luvun lopulle.

kaupunginosa rakentuu Lahdentien varteen, Tampereen rajalle. Yhdessä Tampereen uuden Ojalan kaupunginosan kanssa alueet muodostavat yhden Tam-

Liikenneyhteydet

pereen seudun merkittävimmistä aluekehityshankkeista (noin 12 500 asukasta). Lamminrahkaan rakentuu monipuolisesti erilaisia talotyyppejä kerrostaloista
omakotitaloihin sekä erilaisia omistusmuotoja. Tavoitteena on sympaattinen ja vehreä, ihmisen mittakaavainen pieni kaupunki, jossa etäisyydet ovat lyhyitä ja
arki on helppoa.

Yhteydet valtatie- ja katuverkolle
Kulku Lamminrahkaan on suoraan valtatieverkolta,
Lahdentieltä uuden eritasoliittymän kautta. Liittymä
valmistui elokuussa 2020. Liittymässä on varauduttu
Lahdentien nelikaistaistamiseen. Toinen kulkuyhteys
Lamminrahkaan on Tampereen Rissonkadun kautta ja
kolmas Aitolahdentieltä Mossin puistokatua pitkin
Ojalan läpi. Mossin puistokatu ja Rissonkadun jatke
ovat rakenteilla. Muut Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen katu-urakat käynnistyvät vuoden
2021 aikana. Kaikki Lamminrahkan eteläosan kadut
valmistuvat syksyyn 2022 mennessä. Katuyhteys Lamminrahkan eritasoliittymältä etelään Holvastintielle
valmistuu arviolta 2023 ja katuyhteys Kangasalan asemalle tulevien asemakaavavaiheiden myötä. Ajankohtainen rakentamistilanne: http://www.lamminrahka.fi/rakenteilla-nyt/

Lamminrahkan valtteja ovat:
·

Sijainti Lahdentien varressa

·

Toimiva joukkoliikenne jo nyt, ratikkavaraus

·

Alakoulu, päiväkoti, liikuntapuisto ja koulun
liikuntatilat valmiina asukkaiden muuttaessa
2023, yläkoulu noin 2027
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Eritasoliittymän sillan taideteos ”Lehdet”.
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Joukkoliikenne
Alueella on jo nyt toimiva joukkoliikenne: uuden eritasoliittymän pysäkeiltä on 10 minuutin bussimatka
TAYS:in alueelle, josta pääsee ratikalla Tampereen
keskustaan elokuusta 2021 alkaen. Kangasalan keskustaan matka-aika on noin 15 minuuttia. Linjan
41/42 (Tre-Kla) vuoroväli tihentyy 10 minuuttiin

Lamminrahkan raitiotielinjaus TAYS:lta Koilliskeskuksen ja

vuonna 2021. Eritasoliittymän pysäkeillä on valmiina

RIsson kautta Lamminrahkaan punaisella.

pyöräilyn liityntäparkit.
Pyöräily
Bussiyhteyksiä Lamminrahkasta täydentää linja 29,
joka kulkee Risson kautta Koilliskeskukseen ja Pappi-

Lamminrahkasta on pyörällä noin 8 km TAYS:iin ja

lan kautta TAYS:lle. Linjaa jatketaan Lamminrahkan

noin 10 km Kangasalan keskustaan. Lamminrahkan

Rissonkadulle 2023 eli ensimmäisten asukkaiden

pyöräilyinfra on suunniteltu uusimpien suunnitteluoh-

muutettua. Kolmas bussilinja kulkee Ojalasta Lammin-

jeiden mukaisesti: Isoimmille kokoojakaduille tulee yk-

rahkan kautta Lahdentielle ja siitä TAYS:lle, mutta tä-

sisuuntaiset pyöräkaistat ja muutoin pyöräily on ajo-

män liikennöinnin aloittamista ei ole vielä aikataulu-

radalla. Yhdistettyjä kevyen liikenteen väyliä ei katujen

tettu. Lamminrahka on Nyssen eli Tampereen joukko-

varsilla ole. Katuverkolla kulkevaa reitistöä täydentää

liikenteen vyöhykettä B.

vaihtoehtoisena viheralueiden ulkoilureittiverkko. Keskeisimmillä bussipysäkeillä, koululla, päiväkodilla, torilla, liikuntapuistossa jne. on isot runkolukitut ja osin
katetut pyöräparkit.

Sinisellä Tampereen Joukkoliikenteen linjastokartta vuodelle
2021. Lamminrahkan linjat ja pysäkit violetilla, ratikka punaisella.

Lamminrahkan keskustassa varaudutaan lisäksi TAYS:n
linjan jatkeena rakennettavaan raitiotiehen, joka saapuu Koilliskeskuksen kautta. Lamminrahkan suunnittelussa on varauduttu yleissuunnitelman mukaisesti
kahteen ratikkapysäkkiin, joista Mossin pysäkki sijoit-

Ote Tampereen vuoden 2020 pyöräkartasta. Seudulliset pääreitit punaisella ja muut laadukkaat pääreitit sinisellä. Kartalle
ei ole vielä merkitty Lamminrahkan pyöräilyinfraa.

tuisi noin 300 metrin päähän haettava olevista kaupunkipientalo- ja omakotitalotonteista, nykyisen voimalinjan ja Mossin puistokadun risteyskohtaan (ks.
pysäkit punaisella ympyrällä yllä olevassa kartassa).
Toinen Lamminrahkan pysäkki tulee Lamminrahkan
keskustaan, koulukeskusta ja toria vastapäätä Mossin
puistokadun itäpuolelle. Raitiotien yleissuunnitelma
valmistui syksyllä 2020 ja hyväksyttiin Tampereen ja
Kangasalan valtuustoissa, mutta rakentamispäätöstä ei
vielä ole.

Lamminrahkan eritasoliittymän valmista pyöräilyinfraa.
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Palvelut
Koulu ja päiväkoti
Lamminrahkan keskustaan, torin ja liikuntapuiston viereen rakennetaan yhtenäiskoulu (luokat 3-9) sekä
pienten lasten yksikkö (päiväkoti, luokat 0-2). Lapsi
saa siis käydä opinpolkunsa samassa rakennuksessa
päiväkoti-ikäisestä yläkoululaiseksi. Koulussa on tilat
930 oppilaalle ja pienten lasten yksikössä noin 300
oppilaalle ja lapselle.
Koulukeskuksesta tulee Lamminrahkan sydän, joka on
liikunta-, taito- ja kerhotiloineen asukkaiden käytössä
iltaisin ja viikonloppuisin, osin myös päivisin. Rakennukseen tavoitellaan monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Päiväkotilasten ja koululaisten käytössä on
myös viereinen liikuntapuisto tekonurmi- ja luistelukenttineen ja kaukaloineen. Iso osa pihasta säilytetään
metsäisenä ja laajemmille metsäalueille ja ulkoilureiteille pääsee suoraan pihasta.

Havainnekuva koulun sydänaulasta, joka toimii sekä ruokailu- että juhlatilana. Osa sisäpinnoista ja pihajulkisivut ovat
puuta. (Verstas Arkkitehdit Oy).

Alakoulun ja pienten lasten yksikön rakentaminen alkaa toukokuussa 2021 ja ne valmistuvat kesällä 2023
eli ensimmäiset lapset ja oppilaat pääsevät aloittamaan lukuvuoden 2023-2024 uudessa rakennuksessa.
Yläkoulu valmistuu arviolta 2020-luvun loppupuolella.
Siihen asti Lamminrahkaa lähinnä on Pitkäjärven yläkoulu Vatialan keskustassa, noin kolmen kilometrin
päässä. Koulu on Kangasalan ja Tampereen yhteishanke ja sinne tulee oppilaita Lamminrahkan lisäksi
myös Tampereen Ojalasta. Pienten lasten yksikkö on
Kangasalan oma hanke.
Kirjasto
Lamminrahkan keskustassa, torin ja koulukeskuksen
kulmalla on kirjastoauton pysäkki. Kirjastoauto palvelee kerran viikossa päiväpysäkillä koulua ja pienten
lasten yksikköä ja kerran viikossa iltapysäkillä muita

Havainnekuva Lamminrahkan koulukeskuksesta torilta päin
katsottuna (Verstas Arkkitehdit Oy).

Koulun pedagogiikassa painotetaan liikuntaa, luontoa,
osallistuvaa oppimista ja yhteisöllisyyttä, ks. Lamminrahkan koulun pedagoginen käsikirja. Pienten lasten

asukkaita. Tavoitteena on, että kirjastoauton palvelut
alkavat syksyllä 2023. Lähimmät kirjastot ovat Vatialassa ja Koilliskeskuksessa, noin kolmen kilometrin
päässä,
T erv eyspalvelut

yksikössä esi- ja alkuopetus toteutetaan joustavana eli
ryhmissä on sekä esikoululaisia että 1-2 -luokkalaisia.

Lamminrahkan koulukeskuksessa on kouluterveyden-

Opetus tapahtuu soluissa, joissa opetustilat liittyvät

huollon palvelut. Lähin terveysasema ja neuvola ovat

toisiinsa yhteistilan kautta. Koulukeskus suunnitellaan

Vatialassa (OmaAsema) noin kolmen kilometrin

yleisen arkkitehtuurikilpailun voittotyön pohjalta¸ ks.

päässä.

kilpailuvaiheen suunnitelmat tästä (Verstas Arkkitehdit
Oy).
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Kaupalliset ja muut palvelut
Torin ympäristöstä ja sen viereisestä pääkadun osuudesta rakentuu kävelypainotteinen, vehreä ja kompakti liikekeskusta. Asuinkerrostalojen kivijalkaan tulee
liiketiloja ja leveillä jalkakäytävillä on tilaa myös teras-

Liikuntapuisto valmistuu 2023 eli samaan aikaan pienten lasten yksikön ja koulun ensimmäisen vaiheen
kanssa. Liikuntapuiston ja torin välissä sijaitseva päiväkodin piha-alue on iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina kaikille avoin leikkipuisto.

seille ja kadunkalusteille. Torin eteläpuoleisessa korttelissa on varaus päivittäistavarakaupalle (supermarket-kokoluokkaa, 3000 kem2, aluksi mahdollisesti pienempi). Keskustassa on lisäksi mahdollisuus kahteen
lähikauppaan.
YIT Suomi Oy on varannut valtatien varresta kolme
korttelia kauppa-alueen rakentamiseksi. Myös muille
yritysalueille tulee todennäköisesti joitain kuluttajapalveluita.
Lentolan ja Koilliskeskuksen monipuoliset kauppakeskittymät ovat vajaan viiden minuutin ajomatkan ja

Lamminrahkan Liikuntapuiston yleissuunnitelma.

noin vartin pyörämatkan päässä. Koilliskeskukseen on
suora bussiyhteys Lamminrahkasta.
Ul koilualueet ja -rei tit
Kangasalan keskustassa on mm. uimahalli Kuohu, jäähalli, Kangasala-talon kulttuuritalo, Kimmo Pyykkö taidemuseo ja tapahtumakenttä (10 min autolla, 15
min bussilla). Tampereen keskustaan on noin 15 minuuttia autolla ja noin 20 minuuttia bussilla ja ratikalla.

Ulkoilu, liikunta ja luonto
Liikuntapuisto

Lamminrahka sijaitsee kolmen laajan ulkoilualueen
solmukohdassa: lännessä Kauppi-Niihama, idässä
Kyötikkälä-Kirkkoharju ja pohjoisessa Aitovuori. Ulkoilureittiverkkoa on noin 200 km, josta noin 100 km latua ja noin 30 km valaistu. Reittien varrella ovat mm.
Halimasjärven, Soukonvuoren ja Lemposen lehdon
luonnonsuojelualueet ja lähellä kulkee Kaarinan polun
vaellusreitti. Lamminrahkan poikki voimalinjan alla
kulkeva hiihtolatu siirretään Ojalan ja Lamminrahkan
väliin viimeistään talveksi 2023.

Lamminrahkan liikuntapuisto rakennetaan Lamminrahkan keskustaan, tärkeimpien kulkureittien risteyk-

Lamminrahkaan rakennetaan Liikuntapuiston lisäksi

seen ja torin ja koulukeskuksen jatkeeksi. Liikunta-

yksi varsinainen hoidettu puistoalue. Muutoin viher-

puistoon tulee mm. tekonurmikenttä, peliareena, pa-

alueet ovat virkistysmetsiä, joille rakennetaan lähinnä

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

ulkoilureittiverkosto sekä luonnonmukaiseen huleve-

Kauppi-Kirkkoharju -latuun, joten keskustasta pääsee

sien viivyttämiseen ja imeyttämiseen tarkoitettuja ra-

aikanaan hiihtäen ja pyöräillen esim. TAYS:n alueelle

kenteita. Viheralueille tehdään myös täydennysistu-

ja Kangasalan keskustaan. Talviaikana tekonurmiken-

tuksia sekä jätetään lahopuuta ja rakennetaan laho-

tällä on kaukalo ja erillinen luistelukenttä. Viereisellä

puuaitoja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

viheralueella on lisäksi tilavaraus hiihtomaalle / BMX-

Iso osa Lamminrahkan eteläosan viheralueista on

radalle sekä laavulle ja pulkkailuun soveltuva rinne.

liito-oravan elinympäristöä.
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Lamminrahkan sisäinen ulkoilureittiverkosto koostuu

neliömetriä kohden. Pihan pintamateriaaleina kannat-

teemoitetuista ympyräreiteistä, joiden varsille tulee

taa siis käyttää vettäläpäiseviä materiaaleja. Viivytysra-

mm. liikuntavälineitä, levähdyspaikkoja ja ympäristö-

kenteiden vaatima tila tulee huomioida pihasuunnitte-

taidetta. Suurin osa ulkoilureiteistä on valaistuja ja
ympäri vuoden kunnossapidettyjä. Niitä täydentää tiheä polkuverkosto.
Muut liikuntapalvelut lähellä, mm:
·

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

·

Vartin pyörä- tai bussimatkan päässä on
useita ratsutalleja, Niihaman koiraurheilukeskus, Tampereen Tenniskeskus, Tampereen

lussa ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään hulevesiä esimerkiksi istutusten kastelussa. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluttua
täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Tontit on liitettävissä Haltijankaaren hulevesien
runkojohtoon.
Energiahuolto
Tampereen Sähkölaitos rakennuttaa kaukolämpöjohdon ainakin Lamminrahkan keskustaan ja Rissonkadulle, mahdollisesti myös osaan Haltijankaarta. Mahdollisuutta liittyä kaukolämpöverkkoon voi tiedustella
osoitteesta lampopalaute@sahkolaitos.fi tai liittymislausunnolla/tarjouslomakkeen kautta:
https://www.sahkolaitos.fi/yrityksille-ja-taloyhtioille/lamporatkaisut/liittyminen/

Frisbeegolfkeskus ja Tammer-Golf.
Tampereen Sähkölaitoksen Lamminrahkaan tuoma
kaukolämpö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä.

Kunnallistekniikka

Lue lisää täältä

Vesihuolto

Maalämmön hyödyntäminen omatonttisesti on suu-

Puhdas vesi tulee Lamminrahkaan Tampereen Veden
verkostoista. Lamminrahka on kuitenkin Kangasalan
Vesi -liikelaitoksen toiminta-aluetta. Tontin vuokraaja
maksaa Kangasalan Vesi- liikelaitoksen taksojen mukaiset liittymis- ja palvelumaksut koko rakennusoikeuden osalta vesihuoltoon liittyessään. Liittymishakemus
tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kuin liittymä tarvitaan. Haltijankaarella on vesi- ja viemäriverkoston
runkojohdot, joihin kiinteistöt liittyvät. Liittymisohjeet,
taksat ja liittymishakemus täältä: https://www.kangasalanvesi.fi/asiakkaalle/liittyminen/
Huleved et

rimmalla osalla omakotitalo- ja kaupunkipientalotonteista haastavaa, koska maalämpökaivojen etäisyydeksi tontin rajasta suositellaan vähintään 7,5 metriä
ja etäisyys toisesta maalämpökaivosta tulisi olla vähintään 15 metriä. Maalämpökaivon rakentaminen vaatii
rakennusvalvontaviranomaisen luvan. (Kangasalan rakennusjärjestys).
Lämpöpumpun ulkoyksikkö tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin.
Kattojen lappeet on kaavassa ohjeistettu suuntaamaan niin, että niille voidaan asentaa aurinkokeräimiä.

Kaikki Lamminrahkan alueen hulevedet eli imeytymättömät sade- ja kuivatusvedet kulkeutuvat Tampereen
pieneen ja herkkään Halimasjärveen. Jo tonteilla tulee
siksi viivyttää hulevesiä kaavamääräyksen mukaan siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee
olla 1 m3 jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pinta-
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Jä teh uolto
Lamminrahkassa kaikki jätteet kerätään keskitetysti
Pirkanmaan Jätehuollon rakentamille lähikeräyspai-
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koille, joita on mm. Haltijankaaren varrella kaksi. Jo-

Kaikki jätelajit (myös muovi) kannustaa kier-

kaisella keräyspaikalla on kaikki jätelajit ja varaus

rättämään.

myös muoville. Jäteastiat ovat syväkeräysvälineitä.

·

Hyvä joukkoliikennetarjonta ja pyöräily-yh-

Lamminrahkassa ei siis ole tonteilla omia jäteastioita.

teydet, pyöräilyn liityntäparkkeja keskeisim-

Järjestelyllä helpotetaan pienten tonttien jätehuoltoa,

millä bussipysäkeillä. Varaus ratikalle.

kun tontilta ei tarvitse varata tilaa jäteastioille, tuo-

·

Kattava ulkoilureittiverkko, edistykselliset

daan kaikkien jätelajien keräys lähelle asukkaita, mikä

pyöräkaistaratkaisut ja pienimittakaavainen ja

helpottaa kierrättämistä ja parannetaan jätteiden ke-

vaihteleva katumiljöö houkuttelevat kävelyyn

räyksen energiatehokkuutta.

ja pyöräilyyn.
·

Yhteiskäyttöautoiluun ja tehokkaaseen pysäköintiin kannustetaan kaavan pysäköintinormilla (huojennuksia)

·

Energiatehokkuus: Infrarakentamisen pinta-ja
ylijäämämaat läjitetään alueelle > ei kuljetustarvetta

·

Infrarakentajilta edellytetään monipuolista
ympäristösuunnitelmaa ensimmäistä kertaa
Tampereella ja Kangasalla

·

Eritasoliittymän rakennekerroksissa käytetty
kierrätettyä betonimursketta (kiertotalous).

Lamminrahkan jätteen lähikeräyspisteet vihreällä. Sijainti oh-

Käytetään mahdollisesti myös muualla alueen

jeellinen.

infrarakenteissa.

Matkaviestin verk ko
Lamminrahkan liikuntapuiston luoteispuolelle on
suunnitteilla matkaviestintukiasema.

·

Mossin puistokadulle toteutetaan hulevesiä
imeyttävät viherkaistat

·

Viheralueille jätetään lahopuuta, rakennetaan
lahopuuaitoja ja ennallistetaan harvinaisia
biotooppeja (esim. korpi ja tulvaniitty). Liitooravan kulkuyhteyksiä tuetaan täydennysistu-

Kestävä kehitys
Lamminrahka on suunniteltu kestävien kehityksen periaatteiden mukaisesti hankkeen alusta lähtien. Alueesta on tehty kansainvälisen BREEAM Communitiessertifikaatin esiselvitys, jonka mukaan alue täyttäisi
luokituksen parhaan eli Excellent-tason kriteerit. Lamminrahkan keskeisimpiä, konkreettisia ekologisesti
kestävän kehityksen toimia ovat mm.:
·

Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpö: Tuotettu uusiutuvista.

·

Kattojen lappeet niin, että aurinkopaneelit
ovat mahdollisia.

·

Jätekeräys lähikeräysjärjestelmällä: Energiatehokkaampi kuin kiinteistökohtainen keräys.

tuksin.

Kaupunkikuva
Lamminrahkasta rakentuu sympaattinen ja vehreä, ihmisen mittakaavainen pieni kaupunki. Lamminrahkassa on vanhan kaupungin tunnelmaa, mutta nykyajan arkkitehtuurin keinoin. Lamminrahka erottuu
muista Tampereen seudun kaupunginosista tunnistettavana, omaleimaisena alueena, jolla on ”Lamminrahkan tyyli”.
Korttelit muodostavat metsän rajaamia pieniä kyliä,
joilla on kullakin oma tunnelmansa ja mm. tunnusvärinsä ja kasvilajistonsa. Katutila on rajattu kadun var-
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ressa, lähellä toisiaan olevin rakennuksin. Kadun varteen suositellaan asuntojen etupihoja tai sisäänkäyntipihoja elävän ja jalankulkijan kannalta kiinnostavan

Lamminrahkassa noudatetaan Kangasalan ympäristö-

katumiljöön luomiseksi. Pihat rajataan istutuksin, jotta

ja taideohjelmaa. Koulukeskukseen sekä yleisille alu-

katumiljööstä saadaan vehreä.

eille (viheralueet, tori, kadut) toteutetaan elinympäristön laatua lisäävää taidetta, tapahtumia ja lisäsatsauk-

Katot ovat harja- tai lapekattoja tms., mistä muodos-

sia viherympäristöön. Lisätietoja ympäristö- ja taide-

tuu pienimittakaavaista, vaihtelevaa ja kiinnostavaa

ohjelmasta: https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-va-

katumiljöötä. Materiaaleina suositaan tiiltä, puuta ja

paa-aika/kulttuuri/ymparisto-ja-taideohjelma/

rappausta ja väreinä murrettuja ja pastellisävyjä. Tavoitteena on materiaaleiltaan ja väreiltään vaihteleva
katumiljöö. Kaavan kaupunkikuvallisia määräyksiä on
havainnollistettu, tarkennettu ja höystetty Lamminrahkan eteläosan asemakaavan laatuohjeessa.

Maaperä ja
rakennettavuus
Alueelta on tehty rakennettavuusselvitys vuonna 2014
(WSP Finland Oy). Selvitys on kokonaisuudessaan
Suunnitelmia ja selvityksiä -sivulla, kuten myös alueelta tehdyt pohjatutkimukset. Selvityksen mukaan
alueen länsiosassa on moreenimäkien välisissä laaksopainanteissa pehmeikköalueita, joissa on ohuehkoja
savikerroksia moreenikerrosten päällä. Kantavat maakerrokset (moreeni) ovat tehtyjen tarkentavien kairausten perusteella tiiveydeltään pääosin keskitiiviitä
tai tiiviitä. Maakerrokset ovat pääosin routivia. Alueen

Näkymäkuva Lamminrahkan keskustakorttelista (NOAN Ark-

maaperä on pääasiassa moreenia. Paikoin moreenin

kitehdit).

päälle on kerrostunut siltti- tai savimuodostumia, joiden paksuus on noin 1-5 metriä. Siltti- ja savikerrok-

set ovat pääosin melko tiiviitä. Kalliomäkien päällä on
paikoin vain ohut moreenikerros.
Ote maaperäkartasta. Sinisellä hiesu, violetilla avokallio ja
vaaleanpunaisella moreeni.

Tutkimusten ja maaperäkartan perusteella maaperä
Ote Lamminrahkan eteläosan yhtiömuotoisten asuinkortteleiden laatuohjeesta: Rakennusten massoittelulla ja julkisivujäsentelyllä tulee pyrkiä vaihtelevuuteen.

15

on yleisesti rakennettavuuden kannalta hyvää. Maaperä on pääasiassa moreenia, jonka päällä on ohut
silttikerros. Rakennettavuutta heikentävät paikoittaiset
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jyrkät rinteet sekä avokallioalueet. Paikoittain kohteessa on pienehköjä suoalueita, joissa joissakin on n.
1-2 metrin paksuisia turvekerroksia. Pohjavesi on alueella n. 0,5-2 m syvyydellä maan pinnasta.

Ote Lamminrahkan rakennettavuusselvityksen kartasta. Keltaisella hyvä rakennettavuus, vihreällä normaali rakennettavuus ja oranssilla ja sinisellä keskinkertainen rakennettavuus.
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Luontoluksusta ja helppoa arkea Tampereen rajalla, sujuvien yhteyksien varrella. Hulppea liikuntatarjonta, metsäluonto, oma tori ja pikkukylät tarjoavat virikkeitä ja omaa rauhaa sopivassa
tasapainossa.
www.lamminrahka.fi
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