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Lamminrahkan eteläosan asemakaavan yhtiömuo-

toisen korttelin 1525 haku alkaa syyskuussa 2021

ja päättyy 31.1.2022. Tähän dokumenttiin on

koottu tietoa korttelista ja Lamminrahkan alueesta

sekä korttelin hakuohje. Tekstin lomassa olevat

suunnitelmaotteet löytyvät isompina tiedostoina

kaupungin ”Lamminrahkan suunnitelmia ja selvi-

tyksiä” -verkkosivulta, jonne pääsee tonttihaun si-

vujen kautta. Haettavana oleva kortteli 1525 oike-

alla olevassa kartassa punaisella.

Lisämateriaali:

Korttelin 1525 hakusivut

Lamminrahkan suunnitelmia ja selvityksiä -sivut

Kangasalan luovutettavat tontit: Tonttikartta

Lisätietoja Lamminrahkasta:

www.lamminrahka.fi

Yhteystiedot:

Aktiivinen neuvottelu ja apu haun aikana:

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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HAKUOHJE

Korttelin 1525 haku syyskuussa 2021 ja päättyy

31.1.2022. Hakuajan aikana voi ja kannattaa olla yh-

teydessä kaupungin geodeettiin mahdollisimman hy-

vän hakemuksen työstämiseksi.

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 ja mahdollisimman paljon myös pien-

talo/rivitaloasuntoja (ks. myös kaavamääräyk-

set ja laatuohje).

Vapaarahoitteisen- ja kohtuuhintaisen/tuetun tuo-

tannon osuus

 Korttelissa tulee olla useita erilaisia hallinta-

muotoja

 Tavoitteena on, että 25 % koko Lammin-

rahkan asuntotuotannosta on kohtuuhin-

taista/tuettua.

Asuntotyyppi- ja kokojakauma

o Korttelissa tulee olla erilaisia asuntokokoja ja

erityisesti perheasuntoja.

Selvitys asemakaavan mukaisuudesta: onko rat-

kaisu asemakaavan mukainen vai poikkeaako joil-

tain osin

 Tavoitteena on asemakaavan mukainen rat-

kaisu

Pysäköintiratkaisu

o Kaavan ja laatuohjeen mukaiset ratkaisut, ks.

myös kohta Pysäköinti

Rakennustekniikka

 Rakenneperiaatteet; runko-, julkisivu- ja kat-

tomateriaalit

Puun osuus rakennusten a)rungosta ja b) julkisi-

vuista (sisältäen parvekkeet)

 Tavoitteena on mahdollisimman suuri puun

osuus

 Kortteliin tulee toteuttaa vähintään kaksi

puukerrostaloa ja korttelin ensimmäisen val-

mistuvan hankkeen tulee olla puukerrostalo.

Korttelin pientalojen tulee olla puurakentei-

sia.

Selvitys hiilijalan- ja kädenjäljestä

 Tavoitteena on Lamminrahkan kestävän kehi-

tyksen tavoitteiden mukainen rakentaminen.

 Selvityksestä tulee käydä ilmi toimet raken-

nuksen koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäl-

jen pienentämiseksi:

 Rakentaminen: rakennustuotteet (esim. puu-

rakentaminen), kuljetukset, työmaatoiminnot

 Käyttö ja korjaukset: muuntojoustavuus, pit-

käikäisyys, korjattavuus, korjattavuus ilman

purkamista, energiatehokkuus, uusiutuvan

energian tuotanto

 Purkaminen ja rakennusosien kierrätys: ra-

kennusosien ehjänä purkaminen, kierrätettä-

vyys

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
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 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

Rakentamisaikataulu

 Aloitus, vaiheistus ja valmistuminen

 Tavoitteena on korttelin ripeä valmistuminen

Hakulomake ylläkuvattuine liitemateriaaleineen toimi-

tetaan 31.1.2022 mennessä sähköpostitse osoittee-

seen kiinteistojen.seuranta@kangasala.fi, otsikolla

Lamminrahka. Liitetiedostojen maksimikoko on 10

Mb. Sitä suuremmat liitetiedostot toimitetaan lataus-

palvelujen kautta.

Hakemukset pisteytetään tontinkäyttösuunnitelman ja

konseptikuvauksen perusteella. Toteuttaja valitaan

pisteytyksen perusteella helmikuun 2022 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.

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.

KORTTELI 1525
JA LÄHIYMPÄ-
RISTÖ

Kortteli 1525 sijaitsee aivan Lamminrahkan keskustan

tuntumassa, Rissonkadun varrella. Kortteli rajautuu

kolmelta sivultaan viheralueisiin ja heti korttelin poh-

joispuolella on Lamminrahkan liikuntapuisto. Vierei-

seen kortteliin 1527 rakentuu päivittäistavarakauppa

vuonna 2024 sekä kivijalkaliiketilaa. Koulukeskus (päi-

väkoti, luokat 0-2 ja luokat 3-9) rakentuu noin sadan

metrin päähän, liikuntapuiston ja torin viereen. Valais-

tut ja ympäri vuoden kunnossapidetyt ulkoilureitit

kulkevat aivan korttelin vieritse. Korttelin pohjoispuo-

leisen ulkoilureitin varrella on lisäksi hulevesien viivy-

tysalue ja varaus ympäristötaiteelle. Viheralueen nro 6

puistosuunnitelma täältä.

Havainnekuva korttelin 1525 ympäristöstä.
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Korttelia 1525 vastapäätä Rissonkadun toisella puo-

lella olevat korttelit 1526, 1511 ja 1510 on varattu YIT

Suomi Oy:lle kauppa-alueen rakentamista varten (vaa-

tii kaavamuutoksen). Läheisen korttelin 1527 on va-

rannut Visura Oy, korttelin 1509 Rakennusliike J.

Malm Oy, korttelin 1524 TKK-Rakennus Oy ja korttelin

1515 Hartela Länsi-Suomi Oy.

Kortteli 1525 on Lamminrahkan ensimmäinen niin sa-

nottu puukortteli, jossa on tontinluovutusehdoissa

edellytetty puurakentamista: Kortteliin tulee toteuttaa

vähintään kaksi puukerrostaloa ja korttelin ensimmäi-

sen valmistuvan hankkeen tulee olla puukerrostalo.

Korttelin pientalojen tulee olla puurakenteisia.

Korttelin suurin sallittu kerrosluku on 2/3k III u3/4.

Korttelin poikki pohjois- eteläsuunnassa kulkee vesi-

huoltojohtoja rasitteena. Johtokartat mika.saari@kan-

gasala.fi tai mika.jaakkonen@kangasala.fi

Tontin käytön, rakennusten massoittelun ja rakennus-

ten ulkonäön suunnittelusta tarkempaa ohjeistusta

Lamminrahkan eteläosan yhtiömuotoisten asuinkort-

telien laatuohjeessa.

Kortteliin laaditaan erillinen, sitova tonttijako, josta

päättää elinympäristölautakunta. Lautakunta kokoon-

tuu kerran kuussa. Tonttijakoprosessiin on syytä va-

rata kokonaisuudessaan vähintään 11 viikkoa. Tontti-

jako on edellytys tonttien lohkomisille, tontinluovu-

tukselle ja rakennusluvan myöntämiselle. Lohkomisen

suorittaa Maanmittauslaitos. Tonttijaon lähtökohtana

on tontin varaajan esitys tonttien rajoista ja korttelin

rakennusoikeuden jakautumisesta.

Tontilta poistetaan puut ja kannot syys-lokakuussa

2021.

Hinnat

Korttelin rakennusoikeus ovat 11 600 kem2 ja pinta-

alat noin 13 870 m2. Kortteli vuokrataan. Vuosivuokra

on 5 % tontin rakennusoikeuden arvosta (240€/kem2).

Vuokra-aika on 50 vuotta. Tonttien vuokrat on sidottu

elinkustannusindeksiin. Vuosivuokraa muutetaan viral-

lisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi.

Tontin vuokraaja sitoutuu ympäristö- ja taideohjelman

mukaiseen maksuun alueen ympäristön laadun kehit-

tämiseksi. Taidemaksu on 2% tontin asuinrakennusoi-

keuden arvosta, ja se maksetaan 30 päivän kuluessa

vuokrasopimuksen alkamisesta. Taidemaksulla toteu-

tetaan Lamminrahkan viher-, aukio- ja katualueille jul-

kista taidetta, tapahtumia ja unelmien viherympäris-

tön toimia, Lamminrahkan eteläosien julkisen taiteen,

unelmien viherympäristön ja tapahtumien yleissuunni-

telman mukaisesti.

Lisäksi tontin vuokraaja/ostaja maksaa Kangasalan

Vesi- liikelaitoksen taksojen mukaiset liittymis- ja pal-

velumaksut vesihuoltoon liittyessään.

Kaupunginhallituksen päätös 21.6.2021 tonttien va-

raus- ja luovutusehdoista täältä.

Tontinluovutus- ja rakentamisaikataulu

Tontille johtavat kadut eritasoliittymältä Mossin puis-

tokadulle ja edelleen Rissonkadulle valmistuvat vuo-

den 2021 loppuun mennessä. Vesihuolto on toimin-

nassa kesällä 2022 ja kaukolämpö loppuvuodesta

2022.
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PERUSTIEDOT
LAMMIN-
RAHKASTA

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

Lamminrahkasta noin puolet on asemakaavoitettu

(eteläosan asemakaava) ja pohjoisosan asemakaavoi-

tus on parhaillaan käynnistymässä. Koko kaupungin-

osan rakentuminen kestää arviolta 2030-luvun lopulle.

Liikenneyhteydet

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. Kaikki Lamminrahkan eteläosan asema-

kaava-alueen kadut ovat rakenteilla ja valmistuvat

vuoden 2022 loppuun mennessä. Katuyhteys Lammin-

rahkan eritasoliittymältä etelään Holvastintielle valmis-

tuu arviolta 2023 ja katuyhteys Kangasalan asemalle

tulevien asemakaavavaiheiden myötä. Ajankohtainen

rakentamistilanne: http://www.lamminrahka.fi/raken-

teilla-nyt/

Rissonkadun katusuunnitelma täältä ja pituusleikkauk-

set Lamminrahkan suunnitelmia ja selvityksiä -sivulta.

Nopeusrajoitus Lamminrahkan katuverkolla on 30

km/h.

Eritasoliittymän sillan taideteos ”Lehdet”.
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Joukkoliikenne

Lahdentiellä kulkee jo nyt linja 41 (Kangasala - Tays

Kaupin kampus). Eritasoliittymässä sijaitsevilta pysä-

keiltä on 10 minuutin bussimatka TAYS:in alueelle,

josta pääsee ratikalla Tampereen keskustaan. Kangas-

alan keskustaan matka-aika on noin 15 minuuttia.

Linja 41 alkaa pysähtyä eritasoliittymän pysäkeillä

2023. Eritasoliittymän pysäkeillä on valmiina pyöräilyn

liityntäparkit.

Bussiyhteyksiä Lamminrahkasta täydentää linja 29,

joka kulkee Risson kautta Koilliskeskukseen ja Pappi-

lan kautta TAYS:lle. Linjaa jatketaan Lamminrahkan

Rissonkadulle 2023 eli ensimmäisten asukkaiden

muutettua. Korttelin 1525 kohdalla on linjan päätepy-

säkki. Näitä kahta bussilinjaa täydentänee vielä kol-

mas linja, jonka reitti määritetään syksyn 2021 aikana.

Lamminrahka on Nyssen eli Tampereen joukkoliiken-

teen vyöhykettä B.

Yllä sinisellä Tampereen Joukkoliikenteen linjastokartta vuo-

delle 2021. Lamminrahkan linjat ja pysäkit violetilla, ratikka

punaisella.

Lamminrahkan keskustassa varaudutaan lisäksi TAYS:n

linjan jatkeena rakennettavaan raitiotiehen, jonka reitti

kulkee Koilliskeskuksen kautta Lamminrahkaan. Helmi-

kuussa 2021 valmistui Tampereen raitiotien seudulli-

nen yleissuunnitelma sisältäen myös Lamminrahkan

haaran TAYS-Koilliskeskus-Lamminrahka. Yleissuunni-

telmassa lukittiin radan linjaus koko haaralle. Lammin-

rahkan suunnittelussa on varauduttu yleissuunnitel-

man mukaisesti kahteen ratikkapysäkkiin ja Mossin

puistokadun rakennekerrokset rakennetaan jo val-

miiksi raitiotien kantaviksi. Yleissuunnitelma on hyväk-

sytty Tampereen ja Kangasalan valtuustoissa, mutta

rakentamispäätöstä ei vielä ole. Tampereen raitiotien

seudullisen yleissuunnitelman aineistot täältä.

Linjastokaavio, Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunni-

telma 2021.

Alla sinisellä seudullisen yleissuunnitelman mukainen Lam-

minrahkan raitiotielinjaus TAYS:lta Koilliskeskuksen ja RIsson

kautta Lamminrahkaan. Yleissuunnitelmassa arvioitu matka-

aika Lamminrahkan keskustasta TAYS:lle on 18 minuuttia.
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Pyöräily

Lamminrahkasta on pyörällä noin 8 km TAYS:iin ja

noin 10 km Kangasalan keskustaan. Lamminrahkan

pyöräilyinfra on suunniteltu uusimpien suunnitteluoh-

jeiden mukaisesti: Isoimmille kokoojakaduille tulee yk-

sisuuntaiset pyöräkaistat ja muutoin pyöräily on ajo-

radalla. Yhdistettyjä kevyen liikenteen väyliä ei katujen

varsilla ole. Katuverkolla kulkevaa reitistöä täydentää

vaihtoehtoisena viheralueiden ulkoilureittiverkko. Kes-

keisimmillä bussipysäkeillä, koululla, päiväkodilla, to-

rilla, liikuntapuistossa jne. on isot runkolukitut ja osin

katetut pyöräparkit.

Lamminrahkan eritasoliittymän valmista, laadukasta pyöräi-

lyinfraa.

Ote Tampereen vuoden 2020 pyöräkartasta täydennettynä

Lamminrahkan rakentuvalla pyöräilyinfralla. Seudulliset pää-

reitit punaisella ja muut laadukkaat pääreitit sinisellä. Kartta

isompana täältä.

Palvelut
Koulu ja päiväkoti

Lamminrahkan keskustaan, torin ja liikuntapuiston vie-

reen 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. Raken-

nukseen tavoitellaan monipuolisia harrastusmahdolli-

suuksia. Päiväkotilasten ja koululaisten käytössä on

myös viereinen liikuntapuisto tekonurmi- ja luistelu-

kenttineen ja kaukaloineen. Iso osa pihasta säilytetään

metsäisenä ja laajemmille metsäalueille ja ulkoilurei-

teille pääsee suoraan pihasta.

Havainnekuva Lamminrahkan koulukeskuksesta torilta päin

katsottuna (Verstas Arkkitehdit Oy).

Koulun pedagogiikassa painotetaan liikuntaa, luontoa,

osallistuvaa oppimista ja yhteisöllisyyttä, ks. Lammin-

rahkan koulun pedagoginen käsikirja. Pienten lasten

yksikössä esi- ja alkuopetus toteutetaan joustavana eli

ryhmissä on sekä esikoululaisia että 1-2 -luokkalaisia.

Opetus tapahtuu soluissa, joissa opetustilat liittyvät

toisiinsa yhteistilan kautta. Koulukeskus suunnitellaan

yleisen arkkitehtuurikilpailun voittotyön pohjalta¸ ks.

kilpailuvaiheen suunnitelmat tästä (Verstas Arkkitehdit

Oy).
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Havainnekuva koulun sydänaulasta, joka toimii sekä ruo-

kailu- että juhlatilana. Osa sisäpinnoista ja pihajulkisivut ovat

puuta. (Verstas Arkkitehdit Oy).

Alakoulun ja pienten lasten yksikön maanrakennus-

työt alkoivat toukokuussa 2021, etenevät aikataulussa

ja valmistuvat helmikuussa 2022. Talonrakennus to-

teutetaan projektinjohtourakkana, joka käynnistyy

marraskuussa 2021 ja valmistuu 2023. Toiminta ala-

koulussa ja pienten lasten yksikössä alkaa elokuussa

2023.

Yläkoulu valmistuu arviolta 2020-luvun loppupuolella.

Siihen asti Lamminrahkaa lähinnä on Pitkäjärven ylä-

koulu Vatialan keskustassa, noin kolmen kilometrin

päässä.

Lamminrahkan yhtenäiskoulu eli luokat 3-9 on Kan-

gasalan ja Tampereen yhteishanke ja sinne tulee op-

pilaita Lamminrahkan lisäksi myös Tampereen Oja-

lasta. Pienten lasten yksikkö on Kangasalan oma

hanke.

Kirjasto

Lamminrahkan keskustaan, torin ja koulukeskuksen

kulmalle tulee kirjastoauton pysäkki. Kirjastoauto pal-

velee kerran viikossa päiväpysäkillä koulua ja pienten

lasten yksikköä ja kerran viikossa iltapysäkillä muita

asukkaita. Tavoitteena on, että kirjastoauton palvelut

alkavat syksyllä 2023. Lähimmät kirjastot ovat Va-

tialassa ja Koilliskeskuksessa, noin kolmen kilometrin

päässä.

Terveyspalvelut

Lamminrahkan koulukeskuksessa on kouluterveyden-

huollon palvelut. Lähin terveysasema ja neuvola ovat

Vatialassa (OmaAsema) noin kolmen kilometrin

päässä.

Kaupalliset ja muut palvelut

Torin ympäristöstä ja sen viereisestä pääkadun osuu-

desta rakentuu kävelypainotteinen, vehreä ja kom-

pakti liikekeskusta. Asuinkerrostalojen kivijalkaan tulee

liiketiloja ja leveillä jalkakäytävillä on tilaa myös teras-

seille ja kadunkalusteille. Torin eteläpuoleiseen Visura

Oy:n rakentamaan kortteliin, Mossin puistokadun ja

Rissonkadun kulmaan rakentuu päivittäistavarakauppa

2024. Lisäksi seurakunta ja Visura Oy ovat solmineet

esisopimuksen Kangasalan seurakunnan tilojen to-

teuttamisesta torin ja pääkadun kulmaukseen, torin

laidalle.

YIT Suomi Oy on varannut valtatien varresta kolme

korttelia kauppa-alueen rakentamiseksi. Myös muille

yritysalueille tulee todennäköisesti joitain kuluttajapal-

veluita.

Lentolan ja Koilliskeskuksen monipuoliset kauppakes-

kittymät ovat vajaan viiden minuutin ajomatkan ja

noin vartin pyörämatkan päässä. Koilliskeskukseen on

suora bussiyhteys Lamminrahkasta (linja 29).

Kangasalan keskustassa on mm. uimahalli Kuohu, jää-

halli, Kangasala-talon kulttuuritalo, Kimmo Pyykkö -

taidemuseo ja tapahtumakenttä (10 min autolla, 15

min bussilla). Tampereen keskustaan on noin 15 mi-

nuuttia autolla ja noin 20 minuuttia bussilla ja TAYS:n

ratikalla.
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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

aikanaan hiihtäen ja pyöräillen esim. TAYS:n alueelle

ja Kangasalan keskustaan. Talviaikana tekonurmiken-

tällä on kaukalo ja erillinen luistelukenttä. Viereisellä

viheralueella on lisäksi tilavaraus hiihtomaalle / BMX-

radalle sekä laavulle ja pulkkailuun soveltuva rinne.

Liikuntapuisto valmistuu 2023 eli samaan aikaan pien-

ten lasten yksikön ja koulun ensimmäisen vaiheen

kanssa. Liikuntapuiston ja torin välissä sijaitseva päivä-

kodin piha-alue on iltaisin, viikonloppuisin ja loma-ai-

koina kaikille avoin leikkipuisto.

Lamminrahkan Liikuntapuiston yleissuunnitelma, suurempana

täältä.

Ulkoilualueet ja -reitit

Lamminrahka sijaitsee kolmen laajan ulkoilualueen

solmukohdassa: lännessä Kauppi-Niihama, idässä

Kyötikkälä-Kirkkoharju ja pohjoisessa Aitovuori. Ulkoi-

lureittiverkkoa on noin 200 km, josta noin 100 km la-

tua ja noin 30 km valaistu. Reittien varrella ovat mm.

Halimasjärven, Soukonvuoren ja Lemposen lehdon

luonnonsuojelualueet ja lähellä kulkee Kaarinan polun

vaellusreitti. Tampereen puolella, Lamminrahkan vie-

ressä sijaitseva Petäjässuon alue on tarkoitus rauhoit-

taa luonnonsuojelualueeksi ja sinne on vuonna 2020

kunnostettu pitkospuureitistö. Lamminrahkan poikki

voimalinjan alla kulkeva hiihtolatu siirretään Ojalan ja

Lamminrahkan väliin viimeistään talveksi 2023.

Lamminrahkaan rakennetaan Liikuntapuiston lisäksi

yksi varsinainen hoidettu puistoalue. Muutoin viher-

alueet ovat virkistysmetsiä, joille rakennetaan lähinnä

ulkoilureittiverkosto sekä luonnonmukaiseen huleve-

sien viivyttämiseen ja imeyttämiseen tarkoitettuja ra-

kenteita. Viheralueille tehdään myös täydennysistu-

tuksia sekä jätetään lahopuuta ja rakennetaan laho-

puuaitoja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Iso osa Lamminrahkan eteläosan viheralueista on

liito-oravan elinympäristöä.

Lamminrahkan sisäinen ulkoilureittiverkosto koostuu

teemoitetuista ympyräreiteistä, joiden varsille tulee

mm. liikuntavälineitä, levähdyspaikkoja ja ympäristö-

taidetta. Suurin osa ulkoilureiteistä on valaistuja ja

ympäri vuoden kunnossapidettyjä. Niitä täydentää ti-

heä 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

muun muassa useita ratsutalleja, Niihaman

koiraurheilukeskus, Tampereen Tenniskeskus,

Tampereen Frisbeegolfkeskus ja Tammer-

Golf.
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Kunnallistekniikka
Vesihuolto

Puhdas vesi tulee Lamminrahkaan Tampereen Veden

verkostoista. Lamminrahka on kuitenkin Kangasalan

Vesi -liikelaitoksen toiminta-aluetta. Tontin vuokraaja

maksaa Kangasalan Vesi- liikelaitoksen taksojen mu-

kaiset liittymis- ja palvelumaksut koko rakennusoikeu-

den osalta vesihuoltoon liittyessään. Liittymishakemus

tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kuin liittymä tarvi-

taan. Rissonkadulla on vesi- ja viemäriverkoston run-

kojohdot, joihin kiinteistöt liittyvät. Liittymisohjeet,

taksat ja liittymishakemus täältä: https://www.kangas-

alanvesi.fi/asiakkaalle/liittyminen/

Hulevedet

Kaikki Lamminrahkan alueen hulevedet eli imeytymät-

tömät sade- ja kuivatusvedet kulkeutuvat Tampereen

Halimasjärven luonnonsuojelualueella kulkevan Ol-

linojan kautta pieneen ja herkkään Halimasjärveen.

Rakentamisen aikana tulee pitää erityisesti huolta,

ettei tontin ulkopuolelle kulkeudu likaisia työmaave-

siä, jotka nopeasti kulkeutuvat ojiin, luonnonsuojelu-

alueelle ja Halimasjärveen. Työnaikaisten hulevesien

hallinnasta tulee laatia suunnitelma, joka on edellytys

töiden aloittamiselle. Ohje Lamminrahkan tonttien

työnaikaisten hulevesien hallintaan ja väljien yhtiö-

muotoisten tonttien liitekartta löytyvät Lamminrahkan

suunnitelmia ja selvityksiä -sivulta.

Tontin vuokrasopimuksen solmiessaan tontin vuok-

raaja sitoutuu viivyttämään hulevesiä kaavamääräys-

ten ja työnaikaisten hulevesiohjeiden mukaisesti sekä

huolehtimaan siitä, ettei tontilta pääse missään vai-

heessa likaisia hulevesiä tontin ulkopuolelle. Mikäli

tontin ulkopuolelle kulkeutuu likaisia hulevesiä, on

vuokraaja velvollinen korjaamaan tilanteen ja vastaa-

maan kustannuksellaan aiheuttamistaan vahingoista.

Rakennusten ja pihan valmistuttua kaavamääräysten

mukainen viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on

0,7 m3 jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pinta-

neliömetriä kohden. Pihan pintamateriaaleina kannat-

taa siis käyttää vettäläpäiseviä materiaaleja. Viivytysra-

kenteiden vaatima tila tulee huomioida pihasuunnitte-

lussa ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan hyödyntä-

mään hulevesiä esimerkiksi istutusten kastelussa. Vii-

vytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluttua

täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu yli-

vuoto. Rissonkadulla on hulevesien runkojohto, johon

kiinteistöt voivat liittyä. Korttelin 1525 pohjoisosasta

hulevedet on Lamminrahkan hulevesien yleissuunni-

telman mukaan myös mahdollista purkaa maastoon,

tontilla tapahtuneen viivytyksen kautta.

Energiahuolto

Tampereen Sähkölaitos rakennuttaa kaukolämpöjoh-

don Rissonkadulle. Mahdollisuutta liittyä kaukolämpö-

verkkoon voi tiedustella osoitteesta lampo-

palaute@sahkolaitos.fi tai liittymislausunnolla/tarjous-

lomakkeen kautta:

https://www.sahkolaitos.fi/yrityksille-ja-taloyhti-

oille/lamporatkaisut/liittyminen/

Tampereen Sähkölaitoksen Lamminrahkaan tuoma

kaukolämpö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä.

Lue lisää täältä

Maalämpökaivojen etäisyydeksi tontin rajasta suositel-

laan vähintään 7,5 metriä ja etäisyys toisesta maaläm-

pökaivosta tulisi olla vähintään 15 metriä. Maalämpö-

kaivon rakentaminen vaatii rakennusvalvontaviran-

omaisen luvan. (Kangasalan rakennusjärjestys).

Lämpöpumpun ulkoyksikkö tulee sovittaa rakennuk-

sen arkkitehtuuriin.

Kattojen lappeet on kaavassa ohjeistettu suuntaa-

maan niin, että niille voidaan asentaa aurinkokeräimiä.

Jätehuolto

Lamminrahkassa kaikki jätteet kerätään keskitetysti lä-

hikeräyspaikoille, joilla on Pirkanmaan Jätehuollon

asentamat ja omistamat syväkeräysvälineet. Kortteliin

1525 on alustavasti osoitettu kaksi lähikeräyspaikkaa

(kaavan yt-merkintä). Tarkemmista sijainneista tulee

neuvotella Pirkanmaan Jätehuollon kanssa.

Jokaisella keräyspaikalla on kaikki jätelajit ja varaus

myös muoville. Jäteastiat ovat syväkeräysvälineitä.
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Järjestelyllä helpotetaan pienten tonttien jätehuoltoa,

kun tontilta ei tarvitse varata tilaa jäteastioille. Lisäksi

saadaan kaikkien jätelajien keräys lähelle asukkaita,

mikä helpottaa kierrättämistä. Jätteiden keräyksen

energiatehokkuus myös paranee, kun jätepisteiden si-

jainnit on suunniteltu kokonaisuutena ja omistus on

Pirkanmaan Jätehuollolla.

Lamminrahkan jätteen lähikeräyspisteet vihreällä. Sijainti oh-

jeellinen. Kartta suurempana täällä.

Matkaviestinverkko

Lamminrahkan liikuntapuiston luoteispuolelle on

suunnitteilla matkaviestintukiasema.

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 uusiutuvista.

 Kattojen lappeet niin, että aurinkopaneelit

ovat mahdollisia.

 Jätekeräys lähikeräysjärjestelmällä: Energiate-

hokkaampi kuin kiinteistökohtainen keräys.

Kaikki jätelajit (myös muovi) kannustaa kier-

rättämään.

 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

 Mossin puistokadun rakentajalta edellytetään

monipuolista ympäristösuunnitelmaa ensim-

mäistä 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, rakennetaan

lahopuuaitoja ja ennallistetaan harvinaisia

biotooppeja (esim. korpi ja tulvaniitty). Liito-

oravan kulkuyhteyksiä tuetaan täydennysistu-

tuksin.

Kaupunkikuva ja taide

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-
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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.

Ote Lamminrahkan laatuohjeesta.

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

tuu pienimittakaavaista, vaihtelevaa ja kiinnostavaa

katumiljöötä. Materiaaleina suositaan puuta, tiiltä ja

rappausta ja väreinä murrettuja ja pastellisävyjä. Ta-

voitteena on materiaaleiltaan ja väreiltään vaihteleva

katumiljöö. Kaavan kaupunkikuvallisia määräyksiä on

havainnollistettu, tarkennettu ja höystetty Lammin-

rahkan eteläosan asemakaavan laatuohjeissa.

Näkymäkuva Lamminrahkan keskustakorttelista (NOAN Ark-

kitehdit).

Lamminrahkan koulukeskukseen sekä yleisille alueille

(viheralueet, tori, kadut) toteutetaan elinympäristön

laatua lisäävää taidetta, tapahtumia ja lisäsatsauksia

viherympäristöön Lamminrahkan julkisen taiteen,

unelmien viherympäristön ja tapahtumien yleissuunni-

telman mukaisesti.

Ensimmäiset taideteokset valmistuivat eritasoliittymän

sillan kaiteisiin (”Lehdet”) sekä meluseiniin (”Varpu-

set”), ROP-taiteilijaryhmältä. Koulukeskuksen taiteili-

jaksi on valittu kuvanveistäjä Ninni Luhtasaari. Koulu-

keskuksen taideteokset toteutetaan niin sanottuna

prosenttitaiteena osana kaupungin investointia. Suurin

osa tulevista taideteoksista sekä unelmien viherympä-

ristön toimet ja tapahtumat toteutetaan Lammin-

rahkan isoihin yhtiömuotoisiin kortteleihin rakentavilta

rakennusliikkeiltä kerättävillä lumovoimamaksuilla.

Yksi osa koulukeskukseen tulevasta kuvanveistäjä Ninni Luh-

tasaaren keramiikkateosten sarjasta, osa ”Ajatus karkaa”

(luonnos).

Maaperä ja
rakennettavuus

Alueelta on tehty rakennettavuusselvitys vuonna 2014

(WSP Finland Oy). Selvitys on kokonaisuudessaan

Suunnitelmia ja selvityksiä -sivulla, kuten myös alu-

eelta tehdyt pohjatutkimukset. Selvityksen mukaan

korttelin 1525 keskiosa on rakennettavuudeltaan hy-

vää ja korttelin itäosa rinteen vuoksi keskinkertaista ja

länsiosa taas hienojakoisten maalajien vuoksi keskin-

kertaista.

Pohjavesi on Lamminrahkan alueella n. 0,5-2 m syvyy-

dellä maan pinnasta.
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Ote Lamminrahkan rakennettavuusselvityksen kartasta. Kel-

taisella hyvä rakennettavuus, vihreällä normaali rakennetta-

vuus ja oranssilla ja turkoosilla keskinkertainen rakennetta-

vuus. Kartta suurempana täällä.

Ote Lamminrahkan maaperäkartasta. Vaaleanpunaisella mo-

reeni, pinkillä kallio ja sinisellä hiesu. Kartta suurempana

täällä.
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Luontoluksusta ja helppoa arkea Tampereen ra-
jalla, sujuvien yhteyksien varrella. Hulppea liikun-
tatarjonta, metsäluonto, oma tori ja pikkuky-
lät tarjoavat virikkeitä ja omaa rauhaa sopivassa
tasapainossa.

www.lamminrahka.fi


