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Lamminrahkan Taikakummun alueen omakotitalotonttien haku alkaa 27.9.2021 ja päättyy 1.11.2021.
Haettavana on Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueelta 9 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:
Taikakummun omakotitalotonttien hakusivut
Lamminrahkan suunnitelmia ja selvityksiä -sivut
Yhteystiedot:
Kangasalan luovutettavat tontit: Tonttikartta
Vs. tontti-insinööri Simo Veijalainen
Lisätietoja Lamminrahkasta:
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www.lamminrahka.fi

puh 040 133 6371
Paikkatiedonkäsittelijä Johanna Leinonen
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puh 040 133 6516
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T O NT I T

Taikakiepin ja Taikakujan kadut rakennetaan hidaska-

Haettavana on Lamminrahkan eteläosan asemakaava-

Omakotitalojen suurin sallittu kerrosluku on II u3/4 eli

alueelta 9 omakotitalotonttia (rajattu alla olevaan

kahden pääkerroksen lisäksi kerrosalaan laskettavaa

karttaan punaisella katkoviivalla). Haettavana olevat

tilaa voi rakentaa myös ullakkokerrokseen. Vain yh-

tontit ovat pienehköjä kaupunkitontteja aivan Tampe-

teen kerrokseen rakentaminen ilman toista kerrosta

reen rajalla, Lamminrahkan keskustan palvelujen tun-

tai ullakkoa on tonttien pinta-alojen vuoksi haastavaa.

duiksi,

tumassa: viheralueen poikki matkaa koulukeskukselle
ja liikuntapuistoon ja muihin keskustan palveluihin on

Tontin käytön, rakennusten massoittelun ja rakennus-

enintään 500 metriä.

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

Hinnat
Tonttien rakennusoikeudet ovat 120-170 kem2 ja
tonttien pinta-alat 284-552 m2. Tontit 1515/3, 1515/5
ja 1517/1 on mahdollista ostaa heti tai kolmen vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta. Tontin
hinta määräytyy rakennusoikeuden perusteella (360
€/kem2).
Loput tontit vuokrataan. Vuokra-aika on 50 vuotta.
Tonttien vuosivuokra on 5 % tontin rakennusoikeuden
arvosta (360 €/kem2).
Lisäksi tontin vuokraaja/ostaja maksaa Kangasalan
Vesi- liikelaitoksen taksojen mukaiset liittymis- ja palvelumaksut vesihuoltoon liittyessään.
Havainnekuva Taikakummun alueesta. Haettavana olevat
omakotitalotontit rajattu punaisella katkoviivalla. Havainne-

Tonttien pinta-alat, rakennusoikeudet ja vuokrat tar-

kuva isompana tonttihaun sivulla.

kemmin tonttihaun sivuilta.

Haettavat tontit sijoittuvat Taikakummun kylään,

Tonteille on tehty erillinen, sitova tonttijako, joka on

jonne rakentuu omakotitalojen lisäksi myös pari-ja/tai

hyväksytty elinympäristölautakunnassa 22.6.2021.

rivitaloyhtiöitä. Yhtiöiden tontit ovat niin ikään haetta-

Tonttijako on lainvoimainen. Tontit luovutetaan itse-

vana syksyllä 2021 ja myös niille pääsee rakentamaan

näisiksi kiinteistöiksi lohkottuina.

syksystä 2022 alkaen. Taikakummun pientä kylää ympäröivät joka puolelta metsäiset viheralueet ja kortte-

Kaupunginhallituksen päätös 21.6.2021 tonttien va-

lin 1517 tontit rajautuvatkin suoraan viheralueeseen.

raus- ja luovutusehdoista täältä.
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Tont tien hakeminen
Tontti-info
Tonttia haettaessa kannattaa huomioida seuraavat raKangasalan Teknisen keskuksen henkilökuntaa on ta-

joitukset:

vattavissa Kangasalan Prisman Kangasalan kaupunki-

o

Tontteja ei varata tai luovuteta Kangasalan,

infossa torstaina 7.10.2021 klo 16-19 vastaamassa

Sahalahden tai Kuhmalahden kunnalta kym-

tontteja ja niiden hakemista koskeviin kysymyksiin.

menen viime vuoden kuluessa asemakaava-

Kaupunki-info sijaitsee Prisman kassoja vastapäätä

tontin tai rakennuspaikan saaneille.

(osoite Mäkirinteentie 10).
o

henkilö, ei rakennusliike tai muu yhteisö.

Tutustumiskäynti tonteilla
Tontit merkitään maastoon kepein ja/tai nauhoin.

Hakijan tulee olla yksi tai useampi yksityis-

o

Tontti varataan ja vuokrataan/myydään vain

Tontteja esitellään paikan päällä maastossa lauan-

sitä hakeneille: tontin vuokraaja/ostaja ei voi

taina 9.10.2021 klo 12-15. Tonteille on pääsy Hin-

vaihtua eikä uutta vuokraajaa/ostajaa voi

kantien tai Tampereen Rissonkadun kautta, joilta on

tulla hakeneiden lisäksi. Tämä kannattaa ot-

jalan kuljettava, opastein merkitty reitti tonteille, ks.

taa huomioon myös rahoitusta, vuokraoikeu-

kartta alla. Kulkureitti voi paikoin olla hankalakulkui-

den kirjausta tms. haettaessa.

nen, eikä reittiä pääse kulkemaan esim. lastenvaunuilla. Iso osa Lamminrahkan eteläosasta, mukaan lu-

Tontit arvotaan. Hakulomakkeelle merkitään numero-

kien Taikakiepin ja Taikakujan katualueet ovat infra-

järjestyksessä (ensisijaisuusjärjestys) ne tontit, joiden

työmaa-aluetta, jolle on turvallisuussyistä muutoin

arvonnassa on halukas olemaan mukana.

pääsy kielletty.
Hakemus täytetään Suomi.fi -palvelussa vahvalla tunnistautumisella 1.11.2021 klo 15 mennessä.
Tonttihakemuksen voi myös täyttää ja tulostaa ilman
vahvaa tunnistautumista ja toimittaa
postitse / henkilökohtaisesti:
Kangasalan kaupunki/ Tekninen keskus / Paikkatieto
PL 50, Urheilutie 13
36201 Kangasala
Tont in saaj ien valinta
Tontit jaetaan arpomalla. Arvonta suoritetaan kaikkien
yllä mainittujen kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden kesken.
Jokaiselle tontille arvotaan myös varasijan saaja siltä
HUOM! Pysäköintitilaa on Hinkantiellä/Aisakellontiellä
rajoitetusti. Huomioithan pysäköidessäsi, että alueen
tonteilta säilyy turvallinen pääsy tielle.

varalta, että tontin saanut ei ota tonttia vastaan. Kaikille tonttien hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse arvonnan tulos 2 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Mikäli hakijalla ei ole sähköpostiosoitetta, arvonnan tuloksesta ilmoitetaan postitse.
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Tontin varausmaksu on 500 euroa. Sitä ei palauteta

sessiin on hyvä varata kolme kuukautta aikaa, lupaha-

varauksen peruuntuessa, eikä hyvitetä tontin vuosi-

kemuksen jättämisestä lukien. Rakennusluvan hakemi-

vuokrassa.

nen tapahtuu Lupapisteen kautta (Lupapiste.fi). Lisätietoja rakennuslupaprosessista (https://www.kangas-

Tonttiarvonnan jälkeen tontti-insinööri tekee varauk-

ala.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-rakentaminen-

sesta päätöksen. Päätösote ja lasku varausmaksusta

ja-tontit/rakennusvalvonta/)

lähetetään postitse tontinsaajalle. Varausmaksun eräpäivä on tontti-insinöörin päätöksestä 1 kuukauden

Tontinluovut us- ja rakentamis aikat au lu

sisällä. Varausmaksu tulee maksaa eräpäivään mennessä, muutoin varaus raukeaa. Varausaika varaus-

Taikakieppi ja Taikakuja valmistuvat syksyllä 2022. Ta-

maksunsa maksaneille on kaksi (2) vuotta tontti-insi-

lonrakentajat pääsevät tonteille syyskuusta 2022 al-

nöörin päätöksestä, johon mennessä tontista tulee al-

kaen, jolloin myös Lamminrahkan vesihuolto on toi-

lekirjoittaa vuokrasopimus tai kauppakirja. Vuokraso-

minnassa.

pimuksen allekirjoituksesta tulee sopia kuukautta (1)
ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta. Jos varausmaksua ei maksa tai ilmoittaa ettei ota tonttia vastaan, tarjotaan tonttia varasijan saaneelle.

TONTTIEN
L Ä H I Y M P Ä R I S TÖ

Hakuajan jälkeen mahdollisesti varaamatta jääneet
tontit tai varausajan päätyttyä vapautuvat tontit tule-

Kaikki haettavana olevat tontit sijaitsevat Lammin-

vat jatkuvaan hakuun. Haku on tällöin kaikille avoin il-

rahkan Taikakummun alueella, Taikakiepin ja Taikaku-

man rajoituksia, ja tontti varataan ensiksi hakemuk-

jan varrella. Taikakieppi ja Taikakuja ovat hidaskatuja,

sensa jättäneelle. Jos tonttiin kohdistuvat hakemukset

jotka ovat linjaukseltaan kaarevia ajonopeuksien hi-

on jätetty saman vuorokauden aikana tai hakemusten

dastamiseksi. Nopeusrajoitus on 30 km/h, kuten muu-

saapumisjärjestystä ei varmasti voida osoittaa, arvo-

allakin Lamminrahkassa. Taikakiepin varrella on 8 vie-

taan tontti hakijoiden kesken

raspysäköintiin ja muuhun lyhytaikaiseen pysäköintiin
tarkoitettua pysäköintipaikkaa. Katusuunnitelmissa nä-

Suunnitt elu- rakennuslupaprose ssi

kyviä tonttiliittymiä ei rakenneta urakassa, vaan reunakivi rakennetaan kauttaaltaan matalana. Tonttiliitty-

Jo ennen tontin hakemista kannattaa tutustua huolel-

mät voivat siis sijaita toisinkin kuin katusuunnitel-

lisesti suunnittelua ohjaaviin dokumentteihin eli tä-

massa esitetyissä kohdissa, näkemät ja liikenteen toi-

män haku- ja perustiedot -ohjeen lisäksi ainakin ase-

mivuus ja muu liikenneturvallisuus huomioiden. Tont-

makaavaan, laatuohjeeseen ja tonttijakokarttaan. Var-

tiliittymän sijainnista pyydetään tarvittaessa rakennus-

sinainen suunnittelu käynnistyy tontin saamisen jäl-

lupavaiheessa lausunto kaupungin rakentamisen pal-

keen pätevän arkkitehti- ja pääsuunnittelijan kiinnittä-

velualueelta. Seuraavalla sivulla ote katusuunnitel-

misellä hankkeeseen. Pääsuunnittelussa lyödään luk-

mista, suurempina Suunnitelmia ja selvityksiä -sivulta.

koon huomattava osa talon lopullisista kustannuksista, joten suunnittelun tasosta ei kannata tinkiä.

Taikakiepin varrelle rakentuu Taikakummun alueen
yhteinen leikkikenttä, johon tulee muun muassa kii-

Kun tontin käytöstä ja rakennussuunnitelmasta on

peilyteline, keinut ja hiekkalaatikko. Leikkikentän vie-

laadittu luonnos, hakija jättää sen Lupapisteeseen.

reen tulee aikuisten kuntoiluvälineitä ja leikkikentän

Luonnosta käsitellään Kangasalan kaupungin laaturyh-

vieritse kulkee valaistu ja ympäri vuoden kunnossapi-

mässä, joka antaa hakijalle ohjeet jatkosuunnitteluun

detty ulkoilureitti, joka yhdistyy Tampereen ja Lam-

ja rakennuslupa-aineistoa varten.

minrahkan muuhun ulkoilureitistöön ja johtaa muun
muassa koulukeskukselle ja liikuntapuistoon. Ulkoilu-

xRakennusvalvontaviranomainen myöntää rakennuslu-

reitin vieritse kulkee oja, joka liittyy Lamminrahkan

van, kun kaikki lupaehdot täyttyvät. Rakennuslupapro-

eteläosan hulevesijärjestelmään. Seuraavalla sivulla

LAMMINRAHKAN TONTTIHAKU SYKSY 2021 | TAIKAKUMMUN OMAKOTITALOTONTIT | KANGASALAN KAUPUNKI

ote puistosuunnitelmasta (alue 7 ja 9), joka löytyy
isompana täältä.
Alla ote Taikakiepin ja Taikakujan katusuunnitelmasta.
Vasemmalla ote puistosuunnitelmasta.

7

LAMMINRAHKAN TONTTIHAKU SYKSY 2021 | TAIKAKUMMUN OMAKOTITALOTONTIT | KANGASALAN KAUPUNKI

PERUSTIEDOT
L A M MI N RAHKASTA



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

Lamminrahkasta noin puolet on asemakaavoitettu
(eteläosan asemakaava) ja pohjoisosan asemakaavoi-

Lamminrahkan uusi 8000 asukkaan ja 1000 työpaikan

tus on parhaillaan käynnistymässä. Koko kaupungin-

kaupunginosa rakentuu Lahdentien varteen, Tampe-

osan rakentuminen kestää arviolta 2030-luvun lopulle.

reen rajalle. Yhdessä Tampereen uuden Ojalan kaupunginosan kanssa alueet muodostavat yhden Tampereen seudun merkittävimmistä aluekehityshank-

Liikenneyhteydet

keista (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 kat uverkolle
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 asemakaava-alueen kadut ovat rakenteilla ja valmistuvat
vuoden 2022 loppuun 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

Eritasoliittymän sillan taideteos ”Lehdet”.
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Joukkoliikenne
Lahdentiellä kulkee jo nyt linja 41 (Kangasala - Tays
Kaupin kampus). Eritasoliittymässä sijaitsevilta pysäkeiltä on 10 minuutin bussimatka TAYS:in alueelle,
josta pääsee ratikalla Tampereen keskustaan. Kangasalan 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 Pappilan kautta TAYS:lle. Linjaa jatketaan Lamminrahkan
Rissonkadulle 2023 eli ensimmäisten asukkaiden

Lamminrahkan keskustassa varaudutaan lisäksi TAYS:n
linjan jatkeena rakennettavaan raitiotiehen, jonka reitti
kulkee Koilliskeskuksen kautta Lamminrahkaan. Helmikuussa 2021 valmistui Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma sisältäen myös Lamminrahkan
haaran TAYS-Koilliskeskus-Lamminrahka. Yleissuunnitelmassa lukittiin radan linjaus koko haaralle. Lamminrahkan suunnittelussa on varauduttu yleissuunnitelman mukaisesti kahteen ratikkapysäkkiin ja Mossin
puistokadun rakennekerrokset rakennetaan jo valmiiksi raitiotien kantaviksi. Yleissuunnitelma on hyväksytty Tampereen ja Kangasalan valtuustoissa, mutta
rakentamispäätöstä ei vielä ole. Tampereen raitiotien
seudullisen yleissuunnitelman aineistot täältä.

muutettua. Näitä kahta bussilinjaa täydentänee vielä
kolmas linja, jonka reitti määritetään syksyn 2021 aikana.
Lamminrahka on Nyssen eli Tampereen joukkoliikenteen vyöhykettä B.

Linjastokaavio, Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma 2021.

Yllä sinisellä Tampereen Joukkoliikenteen linjastokartta vuodelle 2021. Lamminrahkan linjat ja pysäkit violetilla, ratikka
punaisella.
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Alla sinisellä seudullisen yleissuunnitelman mukainen Lamminrahkan raitiotielinjaus TAYS:lta Koilliskeskuksen ja RIsson
kautta Lamminrahkaan. Yleissuunnitelmassa arvioitu matkaaika 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 suunnitteluohjeiden mukaisesti: Isoimmille kokoojakaduille tulee yksisuuntaiset pyöräkaistat ja muutoin pyöräily on ajoradalla. Yhdistettyjä kevyen liikenteen väyliä ei katujen
varsilla ole. Katuverkolla kulkevaa reitistöä täydentää
vaihtoehtoisena viheralueiden ulkoilureittiverkko. Keskeisimmillä bussipysäkeillä, koululla, päiväkodilla, to-

Lamminrahkan eritasoliittymän valmista, laadukasta pyöräilyinfraa.

rilla, liikuntapuistossa jne. on isot runkolukitut ja osin
katetut pyöräparkit.

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 ulkoilurei-

Ote Tampereen vuoden 2020 pyöräkartasta täydennettynä

teille pääsee suoraan pihasta.

Lamminrahkan rakentuvalla pyöräilyinfralla. Seudulliset pääreitit punaisella ja muut laadukkaat pääreitit sinisellä. Kartta
isompana täältä.

Havainnekuva Lamminrahkan koulukeskuksesta torilta päin
katsottuna (Verstas Arkkitehdit Oy).
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Koulun pedagogiikassa painotetaan liikuntaa, luontoa,
osallistuvaa oppimista ja yhteisöllisyyttä, ks. Lamminrahkan 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).

Kirjasto
Lamminrahkan keskustaan, torin ja koulukeskuksen
kulmalle tulee kirjastoauton pysäkki. Kirjastoauto palvelee 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 Vatialassa ja Koilliskeskuksessa, noin kolmen kilometrin
päässä,
Terveyspalvelut
Lamminrahkan koulukeskuksessa on kouluterveydenhuollon palvelut. Lähin terveysasema ja neuvola ovat
Vatialassa (OmaAsema) noin kolmen kilometrin
päässä.

Havainnekuva koulun sydänaulasta, joka toimii sekä ruo-

Kaupalliset ja muut palvelut

kailu- että juhlatilana. Osa sisäpinnoista ja pihajulkisivut ovat
puuta. (Verstas Arkkitehdit Oy).

Torin ympäristöstä ja sen viereisestä pääkadun osuudesta rakentuu kävelypainotteinen, vehreä ja kom-

Alakoulun ja pienten lasten yksikön maanrakennus-

pakti liikekeskusta. Asuinkerrostalojen kivijalkaan tulee

työt alkoivat toukokuussa 2021, etenevät aikataulussa

liiketiloja ja leveillä jalkakäytävillä on tilaa myös teras-

ja valmistuvat helmikuussa 2022. Talonrakennus to-

seille ja kadunkalusteille. Torin eteläpuoleiseen Visura

teutetaan projektinjohtourakkana, joka käynnistyy

Oy:n rakentamaan kortteliin, Mossin puistokadun ja

marraskuussa 2021 ja valmistuu 2023. Toiminta ala-

Rissonkadun kulmaan rakentuu päivittäistavarakauppa

koulussa ja pienten lasten yksikössä alkaa elokuussa

2024. Keskustassa on lisäksi asemakaavan osalta mah-

2023.

dollisuus kahteen lähikauppaan.

Yläkoulu valmistuu arviolta 2020-luvun loppupuolella.

YIT Suomi Oy on varannut valtatien varresta kolme

Siihen asti Lamminrahkaa lähinnä on Pitkäjärven ylä-

korttelia kauppa-alueen rakentamiseksi. Myös muille

koulu Vatialan keskustassa, noin kolmen kilometrin

yritysalueille tulee todennäköisesti joitain kuluttajapal-

päässä.

veluita.

Lamminrahkan yhtenäiskoulu eli luokat 3-9 on Kan-

Lentolan ja Koilliskeskuksen monipuoliset kauppakes-

gasalan ja Tampereen yhteishanke ja sinne tulee op-

kittymät ovat vajaan viiden minuutin ajomatkan ja

pilaita Lamminrahkan lisäksi myös Tampereen Oja-

noin vartin pyörämatkan päässä. Koilliskeskukseen on

lasta. Pienten lasten yksikkö on Kangasalan oma

suora bussiyhteys Lamminrahkasta (linja 29).

hanke.
Kangasalan keskustassa on mm. uimahalli Kuohu, jäähalli, Kangasala-talon kulttuuritalo, Kimmo Pyykkö taidemuseo ja tapahtumakenttä (10 min autolla, 15
11
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min bussilla). Tampereen keskustaan on noin 15 mi-

Kyötikkälä-Kirkkoharju ja pohjoisessa Aitovuori. Ulkoi-

nuuttia autolla ja noin 20 minuuttia bussilla ja rati-

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

kalla.

tua ja noin 30 km valaistu. Reittien varrella ovat mm.
Halimasjärven, Soukonvuoren ja Lemposen lehdon

Ulkoilu, liikunta ja
luonto
Liiku ntapu isto

luonnonsuojelualueet ja lähellä kulkee Kaarinan polun
vaellusreitti. Lamminrahkan poikki voimalinjan alla
kulkeva hiihtolatu siirretään Ojalan ja Lamminrahkan
väliin viimeistään talveksi 2023.

Lamminrahkan liikuntapuisto rakennetaan Lammin-

Lamminrahkaan rakennetaan Liikuntapuiston lisäksi

rahkan keskustaan, tärkeimpien kulkureittien risteyk-

yksi varsinainen hoidettu puistoalue. Muutoin viher-

seen ja torin ja koulukeskuksen jatkeeksi. Liikunta-

alueet ovat virkistysmetsiä, joille rakennetaan lähinnä

puistoon tulee mm. tekonurmikenttä, peliareena, pa-

ulkoilureittiverkosto sekä luonnonmukaiseen huleve-

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

sien viivyttämiseen ja imeyttämiseen tarkoitettuja ra-

Kauppi-Kirkkoharju -latuun, joten keskustasta pääsee

kenteita. Viheralueille tehdään myös täydennysistu-

aikanaan hiihtäen ja pyöräillen esim. TAYS:n alueelle

tuksia sekä jätetään lahopuuta ja rakennetaan laho-

ja Kangasalan keskustaan. Talviaikana tekonurmiken-

puuaitoja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

tällä on kaukalo ja erillinen luistelukenttä. Viereisellä

Iso osa Lamminrahkan eteläosan viheralueista on

viheralueella on lisäksi tilavaraus hiihtomaalle / BMX-

liito-oravan elinympäristöä.

radalle sekä laavulle ja pulkkailuun soveltuva rinne.
Liikuntapuisto valmistuu 2023 eli samaan aikaan pien-

Lamminrahkan sisäinen ulkoilureittiverkosto koostuu

ten lasten yksikön ja koulun ensimmäisen vaiheen

teemoitetuista ympyräreiteistä, joiden varsille tulee

kanssa. Liikuntapuiston ja torin välissä sijaitseva päivä-

mm. liikuntavälineitä, levähdyspaikkoja ja ympäristö-

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

taidetta. Suurin osa ulkoilureiteistä on valaistuja ja

koina kaikille avoin leikkipuisto.

ympäri vuoden kunnossapidettyjä. Niitä täydentää tiheä polkuverkosto.
Muut liikuntapalvelut lähe llä, 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

Lamminrahkan Liikuntapuiston yleissuunnitelma, suurempana

koiraurheilukeskus, Tampereen Tenniskeskus,

täältä.

Tampereen Frisbeegolfkeskus ja Tammer-

Ulkoi lua lueet ja -re itit
Lamminrahka sijaitsee kolmen laajan ulkoilualueen
solmukohdassa: lännessä Kauppi-Niihama, idässä

Golf.
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Kunnallistekniikka

lussa ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan hyödyntä-

Vesihuo lto

vytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluttua

Puhdas vesi tulee Lamminrahkaan Tampereen Veden

vuoto. Taikakiepillä ja Taikakujalla on hulevesien run-

verkostoista. Lamminrahka on kuitenkin Kangasalan

kojohto, johon kiinteistöt voivat liittyä. Korttelista

Vesi -liikelaitoksen toiminta-aluetta. Tontin vuokraaja

1517 hulevedet on Lamminrahkan hulevesien yleis-

maksaa Kangasalan Vesi- liikelaitoksen taksojen mukaiset liittymis- ja palvelumaksut koko rakennusoikeuden osalta vesihuoltoon liittyessään. Liittymishakemus
tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kuin liittymä tarvitaan. Taikakiepillä ja Taikakujalla on vesi- ja viemäriverkoston runkojohdot, joihin kiinteistöt liittyvät. Liittymisohjeet, taksat ja liittymishakemus täältä:
https://www.kangasalanvesi.fi/asiakkaalle/liittyminen/
Hulevedet
Kaikki Lamminrahkan alueen hulevedet eli imeytymättömät sade- ja kuivatusvedet kulkeutuvat Tampereen
Halimasjärven luonnonsuojelualueella kulkevan Ollinojan kautta pieneen ja herkkään Halimasjärveen.
Rakentamisen aikana tulee pitää erityisesti huolta,
ettei tontin ulkopuolelle kulkeudu likaisia työmaavesiä, jotka nopeasti kulkeutuvat ojiin, luonnonsuojelualueelle ja Halimasjärveen. Työnaikaisten hulevesien
hallinnasta tulee laatia suunnitelma, joka on edellytys
töiden aloittamiselle. Ohje Lamminrahkan tonttien

mään hulevesiä esimerkiksi istutusten kastelussa. Viitäyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu yli-

suunnitelman mukaan myös mahdollista purkaa
maastoon, tontilla tapahtuneen, kaavan ja ohjeiden
mukaisen viivytyksen kautta.
Energ iahuo lto
Tampereen Sähkölaitos rakennuttaa kaukolämpöjohdon ainakin Lamminrahkan keskustaan ja Rissonkadulle. Mahdollisuutta liittyä kaukolämpöverkkoon voi
tiedustella osoitteesta lampopalaute@sahkolaitos.fi tai
liittymislausunnolla/tarjouslomakkeen kautta:
https://www.sahkolaitos.fi/yrityksille-ja-taloyhtioille/lamporatkaisut/liittyminen/
Tampereen Sähkölaitoksen Lamminrahkaan tuoma
kaukolämpö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä.
Lue lisää täältä
Maalämpökaivojen etäisyydeksi tontin rajasta suositellaan vähintään 7,5 metriä ja etäisyys toisesta maalämpökaivosta tulisi olla vähintään 15 metriä. Maalämpö-

työnaikaisten hulevesien hallintaan ja omakotitonttien

kaivon rakentaminen vaatii rakennusvalvontaviran-

liitekartta löytyvät Lamminrahkan suunnitelmia ja sel-

omaisen luvan. (Kangasalan rakennusjärjestys).

vityksiä -sivulta.
Tontin vuokrasopimuksen solmiessaan tontin vuokraaja sitoutuu viivyttämään hulevesiä kaavamääräysten ja työnaikaisten hulevesiohjeiden mukaisesti sekä
huolehtimaan siitä, ettei tontilta pääse missään vaiheessa likaisia hulevesiä tontin ulkopuolelle. Mikäli
tontin ulkopuolelle kulkeutuu likaisia hulevesiä, on
vuokraaja velvollinen korjaamaan tilanteen ja vastaamaan kustannuksellaan aiheuttamistaan vahingoista.
Rakennusten ja pihan valmistuttua kaavamääräysten
mukainen viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on

Lämpöpumpun ulkoyksikkö tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin.
Kattojen lappeet on kaavassa ohjeistettu suuntaamaan niin, että niille voidaan asentaa aurinkokeräimiä.
Jätehuolto
Lamminrahkassa kaikki jätteet kerätään keskitetysti
Pirkanmaan Jätehuollon rakentamille lähikeräyspaikoille. Taikakummun lähikeräyspiste sijaitsee Taikakie-

1 m3 jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pinta-

pin varrella, kuntoilupaikan vieressä. Jokaisella keräys-

neliömetriä kohden. Pihan pintamateriaaleina kannat-

paikalla on kaikki jätelajit ja varaus myös muoville. Jä-

taa siis käyttää vettäläpäiseviä materiaaleja. Viivytysra-

teastiat ovat syväkeräysvälineitä. Lamminrahkassa ei

kenteiden vaatima tila tulee huomioida pihasuunnitte-

siis ole tonteilla omia jäteastioita.
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Järjestelyllä helpotetaan pienten tonttien jätehuoltoa,

Kaikki jätelajit (myös muovi) kannustaa kier-

kun tontilta ei tarvitse varata tilaa jäteastioille. Lisäksi

rättämään.

saadaan kaikkien jätelajien keräys lähelle asukkaita,



Hyvä joukkoliikennetarjonta ja pyöräily-yh-

mikä helpottaa kierrättämistä. Jätteiden keräyksen

teydet, pyöräilyn liityntäparkkeja keskeisim-

energiatehokkuus myös paranee, kun jätepisteiden si-

millä bussipysäkeillä. Varaus ratikalle.

jainnit on suunniteltu kokonaisuutena ja omistus on



Kattava ulkoilureittiverkko, edistykselliset
pyöräkaistaratkaisut ja pienimittakaavainen ja

Pirkanmaan Jätehuollolla.

vaihteleva katumiljöö houkuttelevat kävelyyn
ja pyöräilyyn.


Yhteiskäyttöautoiluun ja tehokkaaseen pysäköintiin kannustetaan kaavan pysäköintinormilla (huojennuksia)



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



Mossin puistokadun rakentajalta edellytetään
monipuolista ympäristösuunnitelmaa ensimmäistä kertaa Tampereella ja Kangasalla



Eritasoliittymän rakennekerroksissa käytetty

Lamminrahkan jätteen lähikeräyspisteet vihreällä. Sijainti oh-

kierrätettyä betonimursketta (kiertotalous).

jeellinen. Kartta suurempana täällä.

Käytetään mahdollisesti myös muualla alueen

Matkaviest inverkko
Lamminrahkan liikuntapuiston luoteispuolelle on
suunnitteilla matkaviestintukiasema.

infrarakenteissa.


Mossin puistokadulle toteutetaan hulevesiä
imeyttävät viherkaistat



Viheralueille jätetään lahopuuta, rakennetaan
lahopuuaitoja ja ennallistetaan harvinaisia
biotooppeja (esim. korpi ja tulvaniitty). Liito-

Kestävä kehitys

oravan kulkuyhteyksiä tuetaan täydennysistutuksin.

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

Kaupunkikuva ja taide
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”.

ovat mahdollisia.

Korttelit muodostavat metsän rajaamia pieniä kyliä,

Jätekeräys lähikeräysjärjestelmällä: Energiate-

joilla on kullakin oma tunnelmansa ja mm. tunnusvä-

hokkaampi kuin kiinteistökohtainen keräys.

rinsä ja kasvilajistonsa. Katutila on rajattu kadun var-
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ressa, lähellä toisiaan olevin rakennuksin. Kadun var-

laatua lisäävää taidetta, tapahtumia ja lisäsatsauksia

teen suositellaan asuntojen etupihoja tai sisäänkäynti-

viherympäristöön Lamminrahkan julkisen taiteen,

pihoja elävän ja jalankulkijan kannalta kiinnostavan

unelmien viherympäristön ja tapahtumien yleissuunni-

katumiljöön luomiseksi. Pihat rajataan istutuksin, jotta

telman mukaisesti.

katumiljööstä saadaan vehreä.
Ensimmäiset taideteokset valmistuivat eritasoliittymän
sillan kaiteisiin (”Lehdet”) sekä meluseiniin (”Varpuset”), ROP-taiteilijaryhmältä. Koulukeskuksen taiteilijaksi on valittu kuvanveistäjä Ninni Luhtasaari. Koulukeskuksen taideteokset toteutetaan niin sanottuna
prosenttitaiteena osana kaupungin investointia. Suurin
osa tulevista taideteoksista sekä unelmien viherympäristön toimet ja tapahtumat toteutetaan Lamminrahkan isoihin yhtiömuotoisiin kortteleihin rakentavilta
rakennusliikkeiltä kerättävillä lumovoimamaksuilla.

Ote Lamminrahkan laatuohjeesta.

Katot ovat harja- tai lapekattoja tms., mistä muodostuu pienimittakaavaista, vaihtelevaa ja kiinnostavaa
katumiljöötä. Materiaaleina suositaan puuta, tiiltä ja
rappausta ja väreinä murrettuja ja pastellisävyjä. Tavoitteena on materiaaleiltaan ja väreiltään vaihteleva
katumiljöö. Kaavan kaupunkikuvallisia määräyksiä on
havainnollistettu, tarkennettu ja höystetty Lamminrahkan eteläosan asemakaavan laatuohjeissa.

Yksi osa koulukeskukseen tulevasta kuvanveistäjä Ninni Luhtasaaren 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 alueelta tehdyt pohjatutkimukset.
Selvityksen mukaan Korttelin 1515 tontit ovat rakennettavuudeltaan pääosin hyvää (keltainen alue, luokka

Näkymäkuva Lamminrahkan keskustakorttelista (NOAN Arkkitehdit Oy).

Lamminrahkan koulukeskukseen sekä yleisille alueille
(viheralueet, tori, kadut) toteutetaan elinympäristön
15

I). Alue on tasaista ja maa-aines on keltaisella alueella
moreenia ja kalliopinta on >2,5 m syvyydellä.
Selvityksen mukaan kortteli 1517 on pääosin rakennettavuudeltaan keskinkertaista (turkoosi alue, luokka
III a). Maa-aines on savea 2-3 m paksulti tai turvetta
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<2 m paksulti ja kantava maapohja on >2 m syvyydellä. Paalutustarve/perustamistapa on selvitettävä ja
mahdollinen eloperäinen maa-aines poistettava rakentamisen alueelta.
Pohjavesi on Lamminrahkan alueella n. 0,5-2 m syvyydellä maan pinnasta.

Ote Lamminrahkan rakennettavuusselvityksen kartasta. Keltaisella hyvä rakennettavuus, vihreällä normaali rakennettavuus ja oranssilla ja turkoosilla keskinkertainen rakennettavuus. Kartta suurempana täällä.

Ote Lamminrahkan maaperäkartasta. Vaaleanpunaisella moreeni ja sinisellä hiesu. Kartta suurempana täällä.
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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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