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LAMMINRAHKAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA

1. Perus- ja tunnistetiedot

PÄIVÄYS 14.06.2022

ASEMAKAAVAN NUMERO 881

KAUPUNKI Kangasala

OSA-ALUE Lamminrahka/1

KORTTELI 1533-1581 sekä niihin liittyvät katu- viher-

ja erityisalueet

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Lamminrahkan kaupunginosa pohjoinen

alue

VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN 28.09.2021

KAAVAEHDOTUS xx.xx.202x

KAAVAN HYVÄKSYMINEN Valtuusto

KAAVAN LAATIJA Kangasalan kaupungin tekninen keskus

Kaava-alueen sijainti
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2. Tiivistelmä

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille kaupungin aloitteesta kaavoitusohjelman

mukaisesti ja perustuu voimassa olevaan osayleiskaavaan.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (ltk 28.9.2021) oli nähtävillä 21.10.

- 19.11.2021. Kaava-alueen osalta päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin

lautakunnassa 17.5.2022 ja asetettiin nähtäville 9.6. - 1.7.2022 ja 1. - 8.8.2022 väliseksi ajaksi.

2.2. Asemakaava

Asemakaava-alue käsittää Lamminrahkan uuden kaupunginosan pohjoisalueen ja kaava-

alueen pinta-ala on noin 68 ha. Kaava-alue käsittää kaksi osaa, Mosssin puistokadun

molemmin puolin. Mossin puistokatu kuuluu kokonaisuudessaan Lamminrahkan eteläosan

asemakaavaan (ak 785).

Asemakaavalla muodostetaan tehokkuuksiltaan ja talotyypeiltään vaihtelevia

asuinkortteleita yhteensä noin 22 ha: omakotitalo- ja kaupunkipientalokortteleita AO ja

APK sekä pääasiassa yhtiömuotoiseen asumiseen tarkoitettuja asuinkortteleita A ja AP

(erillispientaloja, paritaloja, kaupunkivilloja, rivitaloja, kerrostaloja). Kaavan

asuinkortteleiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on noin 181 600 kem2, josta

omakotitalokortteleita AO on noin 14 400 kem2 (80 tonttia), kaupunkipientalokortteleita

APK on noin 12 000 kem2 (75 tonttia) ja yhtiömuotoisia asuinkortteleita A ja AP 155 300

kem2.

Kaava-alueen arvioutu asukasmäärä on noin 4100 asukasta asumisväljyydellä 45

kem2/asukas laskettuna.

Kaavalla muodostetaan julkisten lähipalvelujen kortteli Y, joka on suunniteltu

Lamminrahkan toiselle pienten lasten yksikölle ja mahdollisesti myös alakoulun luokille. Y-

korttelin pinta-ala on noin 12 700 m2 ja rakennusoikeus 4000 kem2.

Viheraluetta muodostuu noin 40 ha ja katualuetta noin 5,6 ha (noin 3,4 km). Lisäksi

kaavalla muodostuu yksi erityisalue (ET, pumppaamo) ja kaksi pysäköintialuetta (LPA ja

LPY).
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2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan toteuttaminen on osittain jo käynnissä: Lamminrahkan koulukeskuksen

pohjoispuoleinen tonttikatu, kaava-alueen länsiosan pumppaamo, seudullinen

ulkoilureitti pohjoisella viheralueella sekä Loitsukujien päitä yhdistävät puistokäytävät

ovat jo rakenteilla liittyen Lamminrahkan ensimmäisen eli eteläosan asemakaavan

toteutukseen. Muutoin pohjoisosan asemakaavan toteutus käynnistyy, kun kaava saa

lainvoiman. Alue on rakentamatonta metsämaata ja vaatii mittavaa kunnallisteknistä

rakentamista. Kunnallistekniikan suunnittelu on tarkoitus käynnistää kaavan saatua

lainvoiman ja rakentaminen arviolta vuoden päästä siitä. Alue rakentuu vaiheittain

usean vuoden aikana.

Asemakaavaan ei sisälly tonttijakoa, vaan tonttijako tehdään erillisenä kortteleittain.

Tonttijako voidaan tehdä yhteistyössä korttelin rakentajien kanssa. Tämä mahdollistaa

tarkoituksenmukaiset rakentamiskokonaisuudet tilanteessa, jossa asemakaava

laaditaan vuosia ennen kuin rakennushankkeet pääsevät käynnistymään.

3. Lähtökohdat

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus

Lamminrahka sijaitsee Kangasalan länsireunalla, Tampereen kuntarajan tuntumassa.

Yhdessä Tampereen puoleisen Ojalan alueen kanssa ne muodostavat Ojala-

Lamminrahkan uuden kaupunginosakokonaisuuden. Lamminrahkasta rakentuu noin 8000

asukkaan ja Ojalasta noin 4500 asukkaan asuinalue eli kaupunginosiin tulee yhteensä noin

12 500 asukasta. Lamminrahkaan, valtatien 12 (Lahdentie) varteen rakentuu lisäksi

työpaikka-alueita (noin 1000 työpaikkaa). Sekä Lamminrahkan että Ojalan rakentaminen

on parhaillaan käynnissä. Kummankin alueen ensimmäisten asemakaavojen alueille

rakennetaan parhaillaan kunnallistekniikkaa ja Lamminrahkassa on lisäksi rakenteilla

asuintontteja sekä molempia alueita palveleva koulukeskus (yhtenäiskoulu ja pienten

lasten yksikkö).

Lamminrahkan pohjoisosan alue on enimmäkseen rakentamatonta metsämaata. Aluetta

halkoo muutama metsäautotie. Tampereen Sähköverkko Oy:n 110 kV:n voimalinja,

Kauppi-Kirkkoharju -ulkoilureitti, joka on talvisin latuna) sekä sen korvaava, parhaillaan
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rakenteilla oleva ulkoilureitti. Alue on ollut osin kunnan, osin yksityisten maanomistajien

metsätalousmaata ja nykyisin lähialueiden asukkaiden virkistyskäytössä.

Asemakaava muodostuu kahdesta erillisestä osasta, joiden välinen, Ojalaa ja

Lamminrahkaa yhdistävä Mossin puistokatu sisältyi jo Lamminrahkan ensimmäiseen,

eteläosan asemakaavaan ja on parhaillaan rakenteilla.

Kaava-alue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Tampereen ja Kangasalan väliseen

kuntarajaan ja etelässä osittain Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueeseen (ak

785). Muilta osin molemmat osa-alueet rajautuvat Lamminrahkan vielä

asemakaavoittamattomiin metsäalueisiin. Nämä alueet ovat tulevia asumisen kortteleita

ja viheralueita.

Kaava-alueen rajaus punaisella ilmakuvapohjalla.
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Luonnonympäristö

Pinnanmuodostus ja maaperä

Alue on pinnanmuodostukseltaan vaihteleva eli mäkistä metsämaata, jossa mäkien välissä

alavia, paikoin soistuneita painanteita. Kaava-alueen koillisosan kallioselänteen (150-156

m mpy) ja alavimpien alueiden (120-125 m mpy) välillä on noin 30 metrin korkeusero.

Alueen alavimmat alueet (n. +120-125) sijoittuvat läntiseen osa-alueeseen sekä itäisen osa-

alueen länsireunoille. Maasto nousee koillisen ja idän suuntaan, joissa korkeus on

suurimmillaan noin korkeuslukemissa.

Ojala-Lamminrahkan maisemaselvitys, vinovalovarjostettu korkeusmalli, Suunnittelukeskus

Oy 2004. Kaava-alueen sijainti mustalla katkoviivalla.



 Kaavaselostus, luonnos 6 (55)

Kangasalan kaupunki Yksikkö Vaihde
PL 50, 36201 Kangasala Kunnantie 1, 36200 Kangasala p. 03 5655 3000 www.kangasala.fi

Ojala-Lamminrahkan maisemaselvitys, rinteiden jykkyydet, Suunnittelukeskus Oy 2004.

Kaava-alueen sijainti mustalla katkoviivalla.

Lamminrahkan maaperäkartta, sinisellä valuma-alueet (Serum Arkkitehdit 2013) ja mustalla

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen korttelit sekä pohjoisen asemakaava-
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alueen alustavat korttelit ja punaisella pohjoisen asemakaava-alueen alustava

kaavarajaus).

Kantavat maakerrokset (moreeni) ovat tehtyjen tarkentavien kairausten perusteella

tiiveydeltään pääosin keskitiiviitä tai tiiviitä. Maakerrokset ovat pääosin routivia.

Tutkimusten ja maaperäkartan perusteella maaperä on yleisesti rakennettavuuden

kannalta hyvää. Rakennettavuutta heikentävät paikoittaiset jyrkät rinteet sekä

avokallioalueet.

Maaperässä esiintyy mahdollisesti radonia.

Lähteet: Lamminrahkan rakennettavuusselvitys, WSP Finland Oy, 2014; Lamminrahkan

hankesuunnitelma, Ramboll Finland Oy, 2017.

Kallioperä

Kaava-alue koostuu enimmäkseen syväkivilajeista (kvartsi- ja granodioriitti, kartalla

keltainen sekä gabro ja dioriitti, kartalla ruskea sekä apliittigraniitti, kartalla punainen).

Nämä kivilajit ovat niukkaravinteisia, kovia, happamia ja heikosti rapautuvia. Syväkivilajit

ovat rakenteeltaan useimmiten tasarakeisia ja suuntautumattomia eivätkä läpäise

lainkaan vettä. Kaava-alueen eteläosassa on pintakivilajeja (fylliitti ja kiilleliuske, kartalla

sininen). Pintasyntyiset kivilajit ovat luonteeltaan syväkivilajeja pehmeämpiä ja

koostumukseltaan porfyyrisia. (Lähde: Ojala-Lamminrahkan maisemaselvitys,

Suunnnittelukeskus Oy, 2004)
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Vesisuhteet

Kaava-alueella on muutamia isohkoja, metsän ja soiden kuivatukseksi kaivettuja ojia. Koko

kaava-alue ojineen on Ollinojan ja edelleen Tampereen Halimasjärven ja Näsijärven

valuma-aluetta.

Halimasjärven alueen rantametsät kuuluvat Halimasjärven luonnonsuojelualueeseen.

Halimasjärven laatuluokitus on välttävä ja järvi kärsii sisäisestä rehevöitymisestä.

Halimasjärvi on luonteeltaan herkkä laadunmuutoksille, jotka imenevät

happamoitumisena ja alusveden hapettomuutena (KYVY vedenlaatupalvelun lausunto

Halimasjärvestä 15.4.2015)

Kaava-alueen lakialueilla sadevesien imeytyminen on vähäistä ja pintavaluntaa

muodostuu paljon. Soiden ojittamisen ja alueen kallioisuuden vuoksi alueella muodostuu jo

nykyisellään hieman luonnontilasta korkeampia virtaamia. (Lamminrahkan

hankesuunnitelma 2017 Ramboll)

Kaava-alue ei ole pohjavesialuetta.

Luonnon monimuotoisuus

Kaava-alueen metsät ovat liki kauttaaltaan käsiteltyjä talousmetsiä, joissa on paikoin

säästynyt laikkuja vanhempaa puustoa. Vallitseva kasvupaikkatyyppi on tuore kangas

(kartalla alla turkoosilla). Lehtoja ja lehtomaisia kankaita on liito-oravan elinympäristöjen

alueilla kaava-alueen luoteis- ja eteläosassa (tumma ja vaalea vihreä). Koillisosan

kallioalue on kuivahkoa  ja kuivaa kangasta (vaaleanpunainen ja violetti) ja läntisellä

kuntarajalla on metsittynyttä peltoa. Vanhimmat metsät sijoittuvat liito-oravan elinalueille,

kaava-alueen etelä- ja luoteisosiin.

Kaava-alueelta on tunnistettu kolme mahdollista metsälain 10 §:n mukaista erityisen

tärkeää elinympäristöä: Kaava-alueen luoteisosassa pienialainen lehtolaikku (alla olevalla

kartalla 93), eteläosassa monipuolinen lehtokokonaisuus (kartalla 94) sekä voimalinjan

kohdalla, Kuurankadun ja Mossin puistokadun välillä lähteikkö ja tihkupinta (kartalla 95).

93. Lehto: Mahdollinen metsälain (MeL 10§) mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Riesossa lähellä Tampereen rajaa sijaitsee metsäojaa reunustava pienialainen käenkaali –

oravanmarjatyypin (OMaT) lehtolaikku. Lehdon puusto on varttunutta kuusikkoa, jossa

kasvaa sekapuuna koivua. Pensaskerroksessa kasvaa näsiää. Kenttäkerroksen lajistoa ovat

käenkaali, oravanmarja, lillukka, sinivuokko, ahomansikka, särmäkuisma, metsäkurjenpolvi,
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metsäalvejuuri, nurmitädyke, metsäkastikka, isotalvikki, metsäkorte, jalkasara,

metsäorvokki, kultapiisku, metsäimarre ja niittyhumala. Pohjakerroksessa kasvaa

metsäliekosammalta.

94. Lehto: Mahdollinen metsälain (MeL 10§) mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Riesossa, Metsäpolun pohjoispuolisen mäkien rinteillä ja niiden välisessä notkelmassa

sijaitsee monipuolinen lehtokokonaisuus. Lehdon puusto on kuusivaltaista vanhaa metsää,

jossa järeiden kuusien lisäksi kasvaa koivua, pihlajaa, haapaa ja mäntyä.

Pensaskerroksessa kasvaa lehtipuiden taimien lisäksi taikinamarjaa ja vadelmaa.

Mäenrinteiden nuokkuhelmikkä – linnunhernetyypin (MeLaT) lehtojen kenttäkerroksen

kasvillisuutta ovat nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne, aitovirna, kielo, metsäkurjenpolvi,

sini- ja valkovuokko, metsäimarre, sudenmarja, oravanmarja, käenkaali, lillukka ja

metsäkastikka. Mäkien välisen notkelman vanhassa varjoisessa kuusikossa virtaa puro,

jonka uomaa on kaivettu metsäojaksi. Ojaa ympäröi hiirenporras – käenkaalityypin

(AthOT) lehdon kasvillisuus eli hiirenporras, metsä- ja kivikkoalvejuuri, metsä- ja korpi-imarre,

ojakellukka, suo-orvokki, lehtovirmajuuri, mesiangervo, rentukka, käenkaali, oravanmarja ja

sudenmarja. Lehdon itäreunan valoisassa nuorehkossa koivikossa kasvillisuus vaihettuu

kosteapohjaiseksi käenkaali – mesiangervotyypin (OFiT) suurruoholehdoksi, jossa kasvaa

mesiangervoa, ojakellukkaa, suokelttoa, metsäkurjenpolvea, poimulehteä,

huopaohdaketta, hiirenporrasta, vuohenputkea, vadelmaa, käenkaalia, koiranputkea ja

niittyleinikkiä.

95. Lähteikkö ja tihkupinta: Mahdollinen metsälain (MeL 10§) mukainen erityisen tärkeä

elinympäristö.Sähkölinjan eteläpuoleisen soisen alueen reunalla sijaitsee pienialainen

lähteikkö ja sitä ympäröivä tihkupinta. Lähteikössä on pari silmäkettä, joista purkautuva

vesi valuu rinnettä myöten pohjoiseen. Silmäkkeiden ympärillä tihkupinnalla kasvaa

runsaasti lehväsammalia sekä kevätlinnunsilmää, mesiangervoa, lehtovirmajuurta,

ojakellukkaa, korpikaislaa, rentukkaa, suo-orvokkia, käenkaalia, maariankämmekkää ja

suokelttoa.

(Lähde: Ojala-Lamminrahkan maisemaselvitys, Suunnnittelukeskus Oy, 2004)
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Kasvupaikkatyyppikartta, Ojala-Lamminrahkan maisemaselvitys.
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Arvokkaat luontokohteet

Asemakaava-alue sijoittuu noin 200 metrin päähän Tampereen Halimasjärven

luonnonsuojelualueesta (YSA042755). Kaava-alueella on yksi mahdollinen avainbiotooppi;

voimalinjan alla oleva lähteikkö ja tihkupinta.

Kaava-alueella sijaitsee kaksi liito-oravan elinympäristöä, joita on inventoitu vuosina 2012,

2013, 2016. 2019. 2020, 2021 ja 2022. Pohjoisimmalla elinympäristöllä, kuntarajalla on

havaittu pesintä vuonna 2021. Kaava-alueen eteläisimmällä elinympäristöllä ei ole ollut

pesintää 2019-2021.

Kaava-alueelta on tehty lahokaviosammalselvitys vuonna 2022 (Ramboll). Kaava-alueelta

ei havaittu lahokaviosammalta eikä lahokaviosammalelle erityisen hyvin soveltuvia

elinympäristöjä. Alueen metsistä puuttuvat lähes kokonaan pitkälle lahonneet

kuusenkannot ja kuusimaapuut johtuen voimakkaasta metsienkäsittelystä, paikoin

maaperän kallioisuudesta sekä Rieson vanhojen peltoalueiden puuston nuoresta iästä.

Kaava-alue on sisältynyt Lamminrahkasta vuonna 2008 tehtyyn lepakkoselvitykseen

vuonna 2008. Selvityksen mukaan koko Lamminrahkan alueen lepakkomäärät olivat koko
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kesän melko vähäisiä havaintojen keskittyessä rautatien varteen ja pohjoisemmaksi

nykyisen Ojalan alueelle.

Ote Lamminrahkan vuoden 2008 lepakkoselvityksestä. Kaava-alueen sijainti mustalla

katkoviivalla.

Maisemalliset arvot

Asemakaavan valmistelun yhteydessä kaava-alueelta on kartoitettu arvokkaita

pienmaisemaelementtejä (Ramboll, 2021). Alla ote selvityksestä.
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Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella

Kaava-alueella ei ole asutusta. Lähin asuinalue on länsipuolella Tampereen Rissossa.

Pohjoisessa lähinnä sijaitsee Ojalan tuleva asuinalue.

Palvelut

Alueella ei ole palveluita. Tällä hetkellä lähimmät palvelut sijaitsevat Linnainmaalla noin 1,5

kilometrin päässä. Lamminrahkan eteläosan kaava-alueelle. noin 500 metrin päähän

kaava-alueesta rakentuu kaupallisia palveluita ja koulukeskus (pienten lasten yksikkö ja

yhtenäiskoulu).

Työpaikat

Lähimmät työpaikka-alueet, Kangasalan Kallio ja Lentola, sijaitsevat kahden kilometrin

päässä ja Hankkion teollisuusalue kolmen kilometrin päässä. Myös Lentolan ja

Koilliskeskuksen kauppa-alueilla on runsaasti työpaikkoja. Tampereen seudun

työpaikkamäärältään suurin työpaikka-alue, TAYS:n alue sijaitsee seitsemän kilometrin

päässä.

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueelle on kaavoitettu sekä toimitiloja että

teollisuustontteja, arviolta noin 1000 työpaikkaa.

Liikenne

Lamminrahkan eteläpuolella kulkee valtatie 12 (Lahdentie). Lamminrahkan eteläosan

asemakaavassa ja Lamminrahkan eritasoliittymän suunnitelmissa on varauduttu valtatien

nelikaistaistamiseen. Rakenteilla oleva Lamminrahkan pääkokoojakatu Mossin puistokatu

yhdistää kaava-alueen valtatiehen vuonna 2020 valmistuneen Lamminrahkan

eritasoliittymän kautta.

Kaava-alue yhdistyy Kangasalan katuverkkoon eritasoliittymän kautta: Kiveliön alueen

Mannakorventien jatke eritasoliittymään valmistuu 2023. Lamminrahkan osayleiskaavassa

on varattu katuyhteys Lamminrahkan Kuurankadulta Kangasalan asemalle.

Kaava-alue yhdistyy itäisen Tampereen katuverkkoon Mossin puistokadun kautta (Ojalan

alueeseen ja Aitolahdentiehen) ja edelleen Rissonkadun kautta.

Kävelijöitä ja pyöräilijöitä palvelevia, kaava-alueeseen yhtyviä reittejä ovat katuverkon

lisäksi olemassa oleva, kaava-alueen läpi kulkeva Kauppi-Kirkkoharju -ulkoilureitti sekä sen
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uusi, parhaillaan rakenteilla oleva korvaaja, Lahdentien alittavat kaksi alikulkua sekä

Lamminrahkan eteläosan ja Ojalan ensimmäisen asemakaava-alueen reitistö.

Lähin paikallisliikenteen, Nyssen bussipysäkki onT ampereen Risson alueella, noin 300 m

päässä kaava-alueelta. Risson linja 29 jatketaan Lamminrahkan eteläosan kaava-alueen

Rissonkadulle 2023. Toinen Lamminrahkaa vuodesta 2023 alkaen palveleva bussilinja on

Lahdentietä pitkin liikennöivä linja 41/42, jonka pysäkit ovat Lamminrahkan

eritasoliittymällä, noin 600 metrin päässä kaava-alueesta. Kolmas bussilinja yhdistää Ojalan

ja Lamminrahkan ja kulkee kaava-alueen poikki, Mossin puistokatua pitkin. Mossin

puistokadulle on suunniteltu bussipysäkit ja ne rakennetaan parhaillaan käynnissä olevassa

Mossin puistokadun urakassa.

Lamminrahkaan on suunniteltu Tampereen raitotien TAYS:n ja Koilliskeskuksen haaran

jatke. Vuoden 2021 Seuturatikan yleissuunnitelmassa Lamminrahkaan osoitettiin paikat

kahdelle pysäkille, joista toinen sijoittuisi pohjoisen asemakaavan alueelle ja toinen

eteläosan asemakaavan alueelle, Lamminrahkan keskustaan. Lamminrahkan eteläosan

asemakaavassa ja katusuunnitelmissa on varauduttu raitiotiehen.
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Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma, Ramboll 2021

Lamminrahkan itäpuolella kulkee rautatie Tampereelta Jyväskylään. Tampereen

kaupunkiseudun lähijunaliikennettä on selvitetty moneen otteeseen viime vuosinakin.

Virkistys

Kaava-alue sijaitsee kolmen ulkoilualueen solmukohdassa: lännessä Halimasjärven ja

edelleen Kaupin alue, pohjoisessa Olkahisen-Aitovuoren alue ja idässä Kyötikkälän-

Kirkkoharjun alue. Alueelta käsin on saavutettavissa sekä itäisen Tampereen että läntisen

Kangasalan ulkoilureitistö, yhteensä noin 200 km, josta 100 km on latua.

Kaava-alueen poikki kulkee merkittävä seudullinen ulkoilureitti, joka yhdistää Kaupin ja

Kirkkoharjun ulkoilualueet. Reitti on talvisin latuna.

Kaava-alueen ja sitä ympäröivät metsät tarjoavat monenlaisia virkistysmahdollisuuksia.

Halimasjärven uimarannalle on matkaa noin 500 metriä ja Näsijärvelle noin 1,5 km.

Lamminrahkan keskustaan rakennetaan monipuolinen liikuntapuisto 2022-2023:

tekonurmikenttä, jääkiekkokaukalo ja luistelukenttä, padel-kenttä, monitoimiareena,
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ulkokuntoilupaikka. Lamminrahkan koulukeskuksen liikunta-, taito- ja kokoontumistilat

tulevat olemaan vilkkaassa harrastuskäytössä iltaisin ja viikonloppuisin.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset

Kaava-alue on kokonaan asumatonta metsämaata. Asemakaava-alueella ei ole

rakennuksia.

Osayleiskaavavaiheessa koko Lamminrahkan alueelle laaditun

muinaisjäännösinventoinnin mukaan ihmisasutuksen aikaiset muinaisrannat eivät ole

ulottuneet alueelle, eikä alueella ole vanhojen karttojen mukaan ollut asutusta, maanteitä

tai muutakaan sellaista toimintaa, joka viittaisi kiinteään muinaisjäännöksen

olemassaoloon. Selvityksen mukaan kaava-alueen länsireunalla Tampereen rajalla

sijaitsee yksi muinaismuistoksi luokiteltavissa oleva rajakivi, joka rakenteensa puolesta voisi

olla isojaon aikainen. Iästä ei ole kuitenkaan varmuutta, sillä myös 1900-luvun

loppupuoliskon rajamerkkejä on tehty vanhan mallin mukaan. Rajamerkki on kivistä

kasattu neliömäinen muodostelma, vajaa 2 m sivuiltaan, ja sen keskellä on pystykivi. Merkki

on hieman hajonnut päälle kaatuneiden puiden ja puunjuurakon takia. (Mikroliitti Oy,

2012)

Kuva rajakivestä / Timo Jussila (Kangasala, Lamminrahkan osayleiskaava-alueen
muinaisjäännösinventointi 2012.
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Verkostot

Kaava-alueen halkaisevalle Mossin puistokadulle rakentuu vesihuollon, kaukolämmön,

sähkön ja telekaapeleiden runkojohdot ja putkitukset. Kaava-alueen länsiosaan,

voimalinjan johtoalueen lähelle on rakentumassa koko Lamminrahkaa palveleva

pumppaamo (Risson pumppaamo).

Ympäristön häiriötekijät

Lamminrahkan osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty kaava-alueelle meluselvityksiä,

joissa on tarkasteltu valtatien 12. Jyväskylän radan ja Lamminrahkan tulevien

kokoojakatujen melutasoja (Ramboll Finland Oy, 2014) sekä alueen kokoojakatuliikenteen

aiheuttamia melutasoja (WSP Finland Oy, 2014). Meluselvitysten ennustevuotena on

käytetty vuotta 2030. Lamminrahkan pohjoista asemakaavaa varten laaditaan

meluselvitys ehdotusvaiheessa.

Maanomistus

Alue on kokonaisuudessaan Kangasalan kaupungin omistuksessa.

Kaupungin maaomaisuus keltaisella, kaava-alue punaisella.
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3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maakuntakaava

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualueen on osoitettu karkeasti oranssilla rajauksella.

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 (hyväksytty 27.3.2017) Lamminrahkan alue on

osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (ruskeanharmaa väritys). Merkinnällä osoitetaan

asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen

rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet,

yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä

aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun

alueet ja ulkoilureitit.

Ojalan ja Lamminrahkan välissä on merkittävä virkistysalue (vihreä V-alue), joka kattaa

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavasta suuren osan. Ruskealla ruudukolla on osoitettu

tiivis joukkoliikennevyöhyke. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit,

tiivistettävät tai tiiviinä toteutettavat alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen
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joukkoliikennejärjestelmään. Keltaisella palloviivoituksella itäpuolinen alue on osoitettu 2-

kehän kehittämisvyöhykkeen osaksi. Kyseessä on Tampereen ydinkaupunkiseudun 2-

kehään tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan sekä asumisen vyöhyke. Kaavassa on

punamustalla viivalla osoitettu valtatie 12 merkittävästi parannettavaksi valtatieksi ja

punaisella ympyrällä uusi eritasoliittymä Lahdentielle ja Jyväskyläntielle. Vaaleansinisellä

taustalla oleva S-merkintä osoittaa Halimasjärven luonnonsuojelualueen ja tummanvihreä

palloviiva Tampere- Kintulammi ohjeellisen ulkoilureitin. Lisäksi kaavassa on osoitettu

olemassa oleva 110kV voimalinja.

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 (Seutuhallitus 17.12.2014) on

mitoitettu noin 4 200 asukkaan vuosittaiselle kasvulle, mikä tarkoittaa 115 000 asukkaan

väestönkasvua vuoden 2013 alusta ja kokonaisväestöä 480 000 vuoteen 2040 mennessä.

Mitoitus vastaa Tampereen kaupunkiseudun 2010-2020 -lukujen vuosittaista kasvua ja

maakuntakaavan laadinnan väestötavoitetta. Kaupunkiseudun väestönkasvu viime

vuonna oli 5100 asukasta ja vuonna 2020 4600 asukasta. Kaupunkiseudun väestönkasvu

perustuu suurimmaksi osaksi maan sisäisestä muuttoliikkeestä saatuun muuttovoittoon.

Tampereen kaupunkiseudun väestönkasvu oli viime vuonna 2021 Suomen

kaupunkiseuduista suhteellisesti suurinta (1,28 %) Helsingin seudun kärsiessä maan sisäisessä

muuttoliikkeessä muuttotappiosta.
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Rakennesuunnitelmassa kaupunkiseudun kasvu sekä asumisväljyyden kasvusta ja

asuntokannan poistumasta johtuva asuntokannan lisäyksen tarve on suunnattu

seutuhallituksen linjaratkaisun mukaisesti ensin sisäänpäin kaupunkirakennetta tiivistäen ja

keskuksia vahvistaen ja sen lisäksi joiltain harkituilta osin rakennetta laajentaen.

Lamminrahka on yksi näistä rakennesuunnitelmassa sovituista, harkituista laajennusalueista.

(Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040, raportti, s 11)

Lamminrahkan alue on rakennesuunnitelmassa 2040 osoitettu yhdeksi kaupunkiseudun

26:sta keskuksesta (merkintä 19). Lisäksi alue on merkitty uudeksi työpaikka-alueeksi

(merkintä 52). Asukkaita suunnitelmassa on arvioitu Lamminrahkaan 8000 asukasta ja 1000

työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä. Asunnoista 60 % on ohjelmoitu toteutettavaksi

vuoteen 2030 mennessä ja loput 40 % vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2014

valmistuneessa rakennesuunnitelmassa Lamminrahkaa ei vielä ole luokiteltu eikä

huomioitu raitiotiehen tukeutuvana alueena.

Asunto- ja työpaikka-aluevarausten lisäksi rakennesuunnitelmassa on osoitettu

Lamminrahkan alueelle parannettava valtatie, seudullinen runkobussi ja Lamminrahkan

pohjoispuolelle merkittävä viherkäytävä.

Rakennesuunnitelma päivitetään vuosina 2021-2023.

Yleiskaavat

Lamminrahkan osayleiskaava
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Ote Lamminrahkan osayleiskaavasta, jossa suunnittelualue on merkattu punaisella

rajauksella.

Lamminrahkan osayleiskaavassa (2016) pohjoisen asemakaavan alueelle on osoitettu

tehokkaita (A1), keskitehokkaita (A2) sekä matalan tehokkuuden asuntoalueita (A3).

Tehokkaimmat asuntoalueet (A1) sijoittuvat kokoojahipalveljen akatujen varsille. Kaava-

alueelle on osoitettu lähipalvelujen alue pienten lasten yksikköä varten (oranssi pl)

Mossin puistokatu on merkitty joukkoliikenteen laatukäytäväksi

Kaava-alueen läpi on merkitty viheralueverkosto, joka yhdistää alueen ulkopuoliset

viheralueet sekä virkistysreitit toisiinsa. Viheralueita on merkitty osayleiskaavaan seuraavilla

merkinnöillä: VM –ulkoilu ja virkistysmetsä, VLO-1 –Lähivirkistysalue ja liito-oravan

elinympäristö sekä VLK –kaupunkipuistoksi tai -metsiköksi varattu lähivirkistysalue.

Lisäksi yleiskaavassa alueelle on osoitettu lähipalvelujen (pl) ja jätteenkäsittelyalueen (ej)

ohjeelliset sijainnit, ekologinen käytävä, liito-oravan kulkuyhteyksiä, kokoojakatuja,

ajoneuvoliikenteen yhteystarve, ali- tai ylikulku Mossin puistokadun yli, seutu- ja aluereitit

hiihdolle, pyöräilylle ja kävelylle, pyöräilyn ja kävelyn pääreitti, pyöräilyn ja kävelyn

yhteystarve, meluntorjuntatarpeen vyöhyke, hulevesien viivytysalueiden varauksia ja

ohjeellisia hulevesiuomia, vesihuollon runkojohdot, voimalinjan johtoalue, maanalaisen

voimajohdon ohjeellinen sijainti sekä rauhoitettu muinaismuistokohde. Kaksi korttelialuetta

on merkitty /o -merkinnällä, joilla liito-oravien esiintyminen on tarkistettava

asemakaavoituksen yhteydessä.
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Kangasalan strateginen yleiskaava

Ote Kangasalan strategisesta yleiskaavasta. Lamminrahkan alue on merkitty merkinnällä

Lr.

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa 2040 (val 29.5.2017) Lamminrahkan alue on

merkitty Kehityskohde 2030-merkinnällä Lr: ”Kestävien liikkumistapojen uusi Lamminrahka:

Lamminrahkasta kehitetään monipuolinen ja yhteisöllinen kaupunginosa, jossa on helposti

saavutettavat virkistysmahdollisuudet. Alueen suunnittelussa painotetaan ihmisen

hyvinvointia ja kestäviä liikkumistapoja.”

Lamminrahka on osoitettu osaksi tiivistyvää nauhatajaamaa (punainen) ja

joukkoliikenteen laatukäytävää (tumma punainen): ”Merkinnällä osoitetaan keskeinen

joukkoliikenteeseen tukeutuva tiivistyvä vyöhyke, jonka varrelle lisätään asutusta,

palveluita ja työpaikkoja. Alue tukeutuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään sekä

laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin. Joukkoliikenne toteutetaan aluksi

bussiliikenteenä, mutta mitoituksessa ja toimintojen sijoittelussa varaudutaan myös

raitiotieverkon laajenemiseen. Alueen suunnittelussa kiinnitetään huomioita
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pysäkkialueiden palveluihin ja saavutettavuuteen, liikenneturvallisuuteen sekä

liityntäpysäköinnin tarpeisiin.”

Lamminrahkan pohjoisosaan on osoitettu keskeinen ulkoilureitti (vihreä nuoli), jonka

ympäristön suunnittelussa huomioidaan matkailu- ja virkistystoimintojen

kehittämismahdollisuudet ja mahdollistetaan reitin jatkuvuus ja liityntä reitille eri

kulkumuodoin.

Tampereen Kantakaupungin yleiskaava 2040

Tampereen puolella kaava-alueen rajalla on voimassa strategisluonteinen

Kantakaupungin yleiskaava 2040 (20.1.2020), joka on esitetty neljällä eri teemakartalla.

Kartassa 1 – Yhdyskuntarakenne on tunnistettu uusi pääkokoojakatu (Mossin puistokatu).

Pohjoispuolella sijaitsevan Ojalan asumisen alueen ja kuntarajan väliin jää viheraluetta.

Lännen puolella sijaitsee myös pääosin viheraluetta, mutta myös pieni asumisen alue, joka

rajautuu ainoastaan Kangasalan rajaan sekä viheralueisiin.

Tampereen Kantakaupungin yleiskaava 2040: ote kartasta 1 – Yhdyskuntarakenne

Kartassa 2 – Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut kartalle pohjoisen rajalle on merkitty

ohjeellisia virkistysyhteyksiä niin itä-länsi kuin koillinen-lounas suunnassa. Halimasjärven

ympäristö kaava-alueen länsipuolella on merkitty luonnonsuojelualueeksi ja rajan

viheralueet sijoittuvat osaksi Keskuspuistoverkostoa.
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Tampereen Kantakaupungin yleiskaava 2040: ote kartasta 2 – Viherympäristö ja vapaa-

ajan palvelut

Kartalla 3 – Kulttuuriperintö Ojalan puolella sijaitsee sm-2 merkinnällä varustettu alueen

osa, jossa sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaava-

alueen rajalle ei kuitenkaan sijoitu merkintöjä.

Tampereen Kantakaupungin yleiskaava 2040: ote kartasta 3 – Kulttuuriperintö

Kartalla 4 – Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto kaava-

alueen rajan lähettyville sijoittuvat Halimasjärvenoja ja Ollinoja. Pohjoisen ja lännen rajoilla

on merkitty uudet ohjeelliset viettoviemärit (vv). Rajan seudun alueet kuuluvat myös

jätevesiverkon kehittämisalueeseen ja Näsijärven valuma-alueeseen. Lamminrahkan

pohjoisosan hulevedet laskevat Halimasjärveen ja siitä edelleen Näsijärveen.
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Tampereen Kantakaupungin yleiskaava 2040: ote kartasta 4 – Kestävä vesitalous,

ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto

Tampereen Ojalan osayleiskaava

Ote Ojalan osayleiskaavasta (28.1.2016). Haalealla Lamminrahkan osayleiskaava.
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Tampereen Ojalan puolella on voimassa myös Ojalan osayleiskaava (28.1.2016).

Osayleiskaava ohjaa tarkemmin Ojalan alueen maankäyttöä. Kuntarajan tuntumaan

sijoittuu pientalovaltaisia asuinalueita (ruskea väri ja AP merkintä), luonnonmukaisia

lähivirkistysalueita (VLL-3), ulkoilureittejä (palloviiva) ja yhteystarpeita (nuolipäinen

palloviiva), Länsirajan tuntumaan on merkitty ohjeellinen lepakkoalueena säilytettävä

alueen osa (slep-2) ja rajan muinaismuistoalue on huomioitu myös Ojalan

osayleiskaavassa. Saman alueen kohdalla on myös merkitty luonnon monimuotoisuuden

kannalta erityisen tärkeä alue (vihreä pilvireunus). Viheryhteystarpeita on merkitty

kuntarajalle vihrein nuolin.

Asemakaavat

Kaava-alue on asemakaavoittamatonta aluetta ja rajautuu länsi- ja itäpuoliltaan sekä

osittain eteläreunaltaan asemakaavoittamattomiin alueisiin.

Lamminrahkan eteläosan asemakaava, ak 785

Suunnittelualuetta jakavan pääkokoojakadun, Mossin puistokadun osalta on voimassa

valtuuston 8.4.2019 hyväksymä Lamminrahkan eteläosan asemakaava (ak 785), joka on

myös Lamminrahkan ensimmäinen asemakaava. Lamminrahkan pohjoisosan

asemakaava-alue rajautuu eteläosan asemakaava-alueeseen osittain eteläreunaltaan.
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Ote Lamminrahkan ensimmäisestä, eteläosan asemakaavasta (ak 785).

Tampereen Ojalan ensimmäinen asemakaava, kaava 8637

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa Tampereen Ojalaan,

jossa on voimassa 3.12.2018 hyväksytty asemakaava 8687. Ojalan asemakaavassa

kaupunkien rajalle sijoittuu viheraluetta, jonka lisäksi Mossin puistokatu jatkuu myös

Tampereen puolelle. Rajan tuntumaan sijoittuvat myös ohjeellinen ulkoilureitti

(Välipalanreitti), jalankululle ja pyöräilylle varattu osa-alue (Turvetiilenpolku) sekä

Lamminkorvenpuisto, johon on merkitty ohjeellinen koirapuistoksi varattu osa-alue.

Lähimmät asuinkorttelit sijaitsevat noin 50 metrin päässä kuntarajasta.
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Ote Tampereen Ojalan asemakaavasta 8637 (kaavakartta B)

Laaditut selvitykset

Asemakaavan pohjaksi on tehty osayleiskaavavaiheessa ja asemakaavavaiheessa 2021

muun muassa seuraavia suunnitelmia ja selvityksiä:

Geologia

 Lamminrahkan rakennettavuusselvitys osayleiskaavoitusta varten (2014). WSP

Finland Oy.

 Lamminrahkan kaava-alue, kiviainestutkimus (2013). Ramboll Finland Oy.

Luonto ja maisema:

 Lamminrahkan uuden asemakaava-alueen säilytettävät maisemaelementit (2021).

Ramboll Finland Oy.

 Lamminrahkan lahokaviosammalselvitys (2022). Ramboll Finland Oy.
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 Lamminrahkan pohjoinen asemakaava 881, liito-oravaselvitys (2022). Ramboll

Finland Oy.

 Liito-oravaseuranta 2021 Lamminrahka, Kangasala (2021). Ramboll Finland Oy.

 Liito-oravaselvitys Lamminrahka, Kangasala (2019). Ramboll Finland Oy.

 Lamminrahkan asemakaavan liito-oravaselvitys (2016). FCG Suunnittelu ja tekniikka

Oy.

 Lamminrahkan liito-oravaesiintymän maastotarkistus (2014). FCG Suunnittelu ja

tekniikka Oy.

 Lamminrahkan liito-oravaesiintymän maastotarkistukset (2013). FCG Suunnittelu ja

tekniikka Oy.

 Vatialan – Lamminrahkan – Ruutanan alueiden luontoarvojen yhteenveto (2012).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

 Ojala-Lamminrahka, Ympäristö- ja maisemaselvitys, (2008, 2010). Tampereen

kaupunki, Tampereen infratuotanto -liikelaitos, Suunnittelupalvelut.

 Kangasalan maisema-analyysi (2010). Tampereen Infra / Suunnittelupalvelut.

 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys (2008).

Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry, Pekka Rintamäki.

 Lamminrahkan lepakkoselvitys (2008). Biologitoimisto Vihervaara.

 Ojala-Lamminrahkan maisemaselvitys(2004). Suunnittelukeskus Oy.

Kulttuuriympäristö:

 Lamminrahkan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi (2012). Mikroliitti Oy.

Lamminrahkan hankesuunnitelma (2017). Ramboll Finland Oy:

 Kokoojakatujen, hulevesien ja vesihuollon yleissuunnitelma ja kustannusarviot

 Viheryleissuunnitelma ja alustava hoitoluokitus

 Liito-oravien kulkuyhteystarkastelu rakentamisen eri vaiheissa (Luonto vaiheet)

Liikenne:

 Mossin puistokadun yleissuunnitelma, liikennetarkastelut (2017). Ramboll Finland Oy.

Muu yhdyskuntatekniikka:

 Mossin puistokadun katu- ja rakennussuunnitelmat (2020). Ramboll Finland Oy.

 Kauppi-Kirkkoharju -ulkoilureitin yleissuunnitelma (seudullinen ulkoilureitti) (2019).

Ramboll Finland Oy.
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 Pohjoisen asemakaavan kaavatyön yhteydessä tehdään kunnallistekniset

tarkastelut (kadut, vesihuolto Ramboll Finland Oy, 2022 ja hulevedet Sweco Finland

Oy, 2022)

Melu:

 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Lamminrahkan eteläosan asemakaava nro 785,

Kangasala (2018). Promethor Oy.

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavoitus on käynnistynyt Kangasalan kaupungin aloitteesta. Kaavoituksen

tarpeen taustalla on Tampereen kaupunkiseudun kasvu ja tarve uusille asuinalueille.

Lamminrahka on osoitettu Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040

(Seutuhallitus 17.12.2014) yhdeksi kaupunkiseudun uusista asuinalueista, palveluverkon

lähipalvelukeskuksista sekä työpaikka-alueista ja Kangasalan kaupunki on sitä kautta

sitoutunut alueen toteuttamiseen ja ottamaan vastaan osansa kaupunkiseudun

kasvupaineesta.

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Valtuusto on päättänyt 11.1.2010 Lamminrahkan alueen asemakaavoituksen

käynnistämisestä.

Osallistuminen ja yhteistyö

Osalliset

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:

 Ympäristön asukkaat ja asukasyhdistykset sekä elinkeinonharjoittajat

 Kangasalan luonto ry, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry, Kangasalan Yrittäjät

ry, Kangasalan Latu ry, Tampereen polkupyöräilijät ry

 Kaupungin palvelut (rakentaminen, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta,

varhaiskasvatus ja opetus, vapaa-aika)

 Kangasalan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto

 Business Kangasala Oy
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 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Vesi, Kangasalan Vesi –liikelaitos, Fingrid

Oyj, Tampereen Sähköverkko Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Elenia Oyj, Elisa Oy,

TeliaSonera Finland Oyj, DNA Oy, ElmoNet Oy

 Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo,

Pirkanmaan pelastuslaitos, Tampereen kaupunki

 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, Tampereen Raitiotie Oy

 Muut ilmoituksen mukaan

Vireille tulo

Kaava on tullut vireille 13.10.2021 (elinympäristölautakunnan päätös 28.9.2021). Vireille

tulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen

yhteydessä.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin elinympäristölautakunnassa

28.9.2021 ja se oli nähtävillä 21.10.-19.11.2021. Aluerajauksen osalta päivitetty osallistumis-

ja arviointisuunnitelma käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 17.5.2022 ja se päätettiin

asettaa nähtäville (9.6.–1.7. ja 1.–8.8.2022). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat

nähtävillä sekä Kangasalan kaupungin Teknisessä keskuksessa että kaupungin

verkkosivuilla.

Syksyllä 2021 nähtävillä olleesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin

lausunnot Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Tampereen

kaupungilta.

1) Pirkanmaan liitto:

Pirkanmaan liitto totesi, ettei anna tässä vaiheessa lausuntoa, mutta esitti

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan lisäämistä osallisten

luetteloon.

2) Pirkanmaan maakuntamuseo:

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi lausunnossaan, että ”rakennetun

ympäristön tai maiseman osalta Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole

hankkeesta huomautettavaa. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta
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maakuntamuseo toteaa, että vuoden 2012 arkeologinen selvitys (Kangasala

Lamminrahkan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi. Mikroliitti Oy)

on riittävä Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavaa varten. Alueella sijaitsee

kiinteä muinaisjäännös Rieson rajamerkki (mj-tunnus 1000023125). Kiinteän

muinaisjäännöksen ja sen suoja-alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen,

vahingoittaminen ja muu niihin kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla

annettua lupaa on kielletty (MML 1 ja 4 §). Kaavakartan mittakaavan takia

muinaisjäännökset on merkittävä ensisijaisesti kohdemerkinnällä sm

(Muinaismuistokohde) jonkin muun pääkäyttötarkoituksen alueelle.

Kohdemerkintään on liitettävä määräys: ”Muinaismuistolailla (295/1963)

rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen,

muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on

kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä alueellisen

vastuumuseon lausunto.” Kaavaluonnos pyydetään toimittamaan Pirkanmaan

maakuntamuseoon lausuntoa varten.”

3) Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki toteaa,että suunnitteluyhteistyö kaupunkien välillä on ollut

tiivistä kuntarajat ylittävien hankkeiden osalta. Tätä yhteistyötä suunnittelun ja

toteuttamisen eri vaiheissa on syytä edelleen tehdä jatkossakin. Asemakaavan

selvityksien osalta on osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todettu

lahokaviosammalselvityksen tarve. Tampereen kaupunki pitää selvitystä

oleellisena,jotta kyseinen luontoarvo tulee tarvittaessa huomioiduksi kuntarajan

molemmin puolin. Lamminrahkan pohjoisosan suunnittelussa tulee erityisesti

huomioida kuntarajan ylittävät liito-oravan kulkuyhteydet,maakuntakaavaankin

merkitty viheryhteys Ojalan ja Lamminrahkan välillä,Ojalan ja  Lamminrahkan

välinen virkistysyhteys ja sen jatkuvuus kuntarajan ylitse sekä hulevesien

huolellisen käsittelyn ohjaaminen myös rakentamisen aikana. Myös seudullinen

ulkoilureitti (Niihama – Kangasalan asema) tulee huomioida.

Asemakaavaluonnos:

Asemakaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville.
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Viranomaisyhteistyö

MRL 66 §:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 9.9.2021

Neuvotteluun oli kutsuttuna Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja

Tampereen kaupunki. Neuvottelussa todettiin, että kaavan laatimisen lähtökohta on

selkeä, kun asemakaavan pohjana oleva osayleiskaava on lainvoimainen ja tuore.

Todettiin, että maakuntakaavan seudullisen virkistysyhteyden säilyttäminen tärkeää ja että

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tulee esittää myös Tampereen puolen kaavatilanne

asema- ja yleiskaavan osalta.

Vaikutusten arviointia pyydettiin täydentämään seuraavasti: toteutusaikataulu, suhde

Kangasalan, Tampereen ja kaupunkiseudun kokonaiskasvun tavoitteeseen, seudun

ilmastotavoitteisiin vastaaminen, vaikutukset hulevesiin ja vesistövaikutuksiin.

Selvitysten osalta todettiin, että ainakin lahokaviosammalselvitys tulee laatia.

Lepakkoselvitys on laadittu 2008. Liito-oravan osalta selvitykset ovat riittävät.

5. Asemakaavan tavoitteet

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kaavan laatimisen tavoitteena on alueen osoittaminen asuin-, palvelu-, katu- ja

viheralueiksi maakuntakaavan, Tampereen seudun rakennesuunnitelman, Kangasalan

strategisen yleiskaavan ja Lamminrahkan osayleiskaavan mukaisesti.

Rakennesuunnitelmassa Lamminrahkan asukaslukutavoitteeksi on määritetty 8000

asukasta ja Lamminrahkan osayleiskaava pohjautuu tähän tavoitteeseen. Lamminrahkan

pohjoisosan asemakaavan asukaslukutavoite on osayleiskaavan aluevarausten

perusteella noin 4200 asukasta.

Raitiotien toteuttaminen edellyttää riittävää väestöpohjaa ja mahdollisesti työpaikkoja tai

muita päivittäistä liikkumistarvetta aiheuttavia toimintoja 200-500 metrin säteellä

raitiotiepysäkeistä.

Lamminrahkan visiosta johdetut tavoitteet

Lamminrahkan visiona on luonnonläheinen kaupunkikylä, jossa kattavat lähipalvelut sekä

sujuvat ja lyhyet kävelyn ja pyöräilyn yhteydet luovat helpon ja kestävän kehityksen

mukaisen arjen edellytykset. Tavoitteena on joukkoliikennekaupunki (sekä bussit että

raitiotie), jota tukevat verraten suuri maankäytön tehokkuus sekä sekoittunut maankäyttö
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(sekä asumista että työpaikkoja). Sekoittunut maankäyttö tukee myös tavoitetta elävästä

ja toiminnallisesti monipuolisesta kaupunginosasta.

Asumisen osalta tavoitteena ovat monipuoliset asumisen vaihtoehdot kerrostaloista

omakotitaloihin. Pohjoisen asemakaavan alueella korostuu tavoite runsaasta

pientalotonttitarjonnasta sekä talotyypeiltään monipuolisesta keskitehokkaasta

pientalorakentamisesta. Tavoitteena on monipuolisuus myös korttelin sisällä, sekä

talotyyppien että hallintamuotojen osalta ja sitä kautta sosiaalisesti rikas ja osaltaan

segregaatioriskiä pienentävä kehitys. Yhteisöllisyyttä tuetaan kehittämällä

kyläidentiteettejä, varaamalla kohtaamispaikkoja hyvin saavutettaville ja näkyville

paikoille (Y-kortteli, leikkikentät), kannustamalla korttelitalojen ja muiden yhteistilojen

toteutukseen sekä toiminnallisesti monipuolisiin korttelipihoihin, luomalla puitteet

sosiaalisesti elävään katuympäristöön (kävelyllä ja pyöräilyllä iso rooli, pihakatujen

suosiminen, etupihoja).

Tavoitteena on säilyttää alueen rikasta metsäluontoa mahdollisimman paljon ja kehittää

sitä luontoarvoiltaan talousmetsälähtökohtaa monipuolisemmaksi sekä biotoopeiltaan

että kasvilajistoltaan. Liito-oravan pesäpuut suojavyöhykkeineen säilytetään ja liito-oravan

elinympäristökokonaisuuksien säilyttämiseen pyritään. Liito-oravan elinympäristöjen välillä

säilytetään kulkuyhteydet ja niitä kehitetään edelleen puustoltaan paremmin

kulkuyhteytenä palveleviksi. Vesistöjen ravinnekuormitusta pyritään minimoimaan ja

tulvahuippuja tasamaan imeyttämällä ja viivyttämällä mahdollisimman suuri osa

hulevesistä jo syntysijoillaan. Lisäksi viheralueilta varataan tilaa hulevesien viivyttämiseen ja

puhdistamiseen. Korttelit rajataan siten, että alueen arvokkaat maisemaelementit säilyvät

osana viheralueita.

Korttelirakenteessa pyritään siihen, että jokaisesta kodista on enintään 50 metriä

metsäluontoon. Viheralueille linjataan ulkoilureittiverkosto, joka muodostaa

ympyrälenkkejä ja yhtyy aluetta ympäröivään reitistöön sekä johtaa Lamminrahkan

keskustan palveluille ja bussi- ja raitiotiepysäkeille. Alueen eteläosaan varataan kävelyn ja

pyöräilyn itä-länsisuuntainen aluereitti. Myös hiihdolle osoitetaan reittivarauksia alueen

sisälle.

Kaupunkikuvallisia tavoitteita ovat elämyksellisyys, vaihtelevuus, pieni mittakaava ja

pittoreskius: vanhan kaupungin henkeä nykyarkkitehtuurin keinoin. Vehreää kaupunkia
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luovat kortteleiden viereen kaikkialla ulottuva viherverkko, vehreä katumiljöö ja vehreät

pihat.

Kadut pyritään linjaamaan mutkitteleviksi ja siten hitaisiin ajonopeuksiin kannustaviksi,

huomioiden teknistaloudelliset tavoitteet. Kaava-alueen eteläosassa, Mossin puistokadun

varren kortteleille mahdollistetaan autoliikenne myös Mossin puistokadun muututtua

joukkoliikennekaduksi raitiotien myötä. Kaavatyön yhteydessä tehtävien kunnallisteknisten

tarkastelujen kautta varmistetaan katujen ja vesihuollon teknistaloudellinen toteutettavuus.

Vesihuolto pyritään ratkaisemaan viettoviemärein. Katualuevarauksissa mahdollistetaan

kaukolämmön rakentaminen alueelle. Aurinkoenergian hyödyntämistä tuetaan

kaavamääräyksin.

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Kaavaluonnosvaiheessa on tutkittu useita erilaisia ratkaisuja katuverkon ja muun

kunnallisteknisen verkon (kadut ja vesihuolto Ramboll Finalnd Oy, hulevedet Sweco Finland

Oy) sekä ulkoilureittiverkon osalta ja sovitettu tavoiteltavaa korttelirakennetta niihin sekä

tavoiteltavaan viheralueverkkoon. Katu- ja kunnallisteknisen verkon osalta

ratkaisumahdollisuuksia ovat rajoittaneet Mossin puistokadun katusuunnittelussa ja

rakentamisessa määritetyt, siitä erkanevat tonttikatujen liittymäpaikat sekä etenkin kaava-

alueen itäosassa varsin haastavat korkeussuhteet ja kallioisuus. Kunnallisteknistä verkkoa

on määrittänyt myös tavoite vesihuollon ratkaisemisesta viettoviemärein, ilman uusia

pumppaamoja.

Viheralueverkon sijainnin ja laajuuden osalta ei ole juuri ollut vaihtoehtoja: Sitä on

määrittänyt maakuntakaavan seudullisen viher- ja ekologisen yhteyden tarve alueen

pohjoisosassa, liito-oravan pesäpuut suojavyöhykkeineen sekä liito-oravan

elinympäristörajaukset ja niiden väliset liito-oravan kulkuyhteystarpeet, hulevesien

viivytysalueiden ja tulva-alueiden sijainti- ja tilatarpeet, voimalinja ja sen johtoalue ja suoja-

alue, rakentamiseen heikommin soveltuvien pehmeikköalueiden sijainti sekä arvokkaiden

maisemaelementtien sijainti.

Myös raitiotien ja sen eteläpuoleisen kävelyn ja pyöräilyn aluereitin sijainti on määritetty jo

aiemmissa suunnitteluvaiheissa (raitiotie Seuturatikan yleissuunnitelmassa, Ramboll 2021 ja

kävelyn ja pyöräilyn aluereitti Lamminrahkan hankesuunnitelmassa, Ramboll 2017).
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Pienten lasten yksikön osalta on tutkittu Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen,

opetuksen ja rakentamisen palvelualueen kanssa kahta eri sijaintivaihtoehtoa: valitun

lisäksi osayleiskaavan mukaista Mossin puistokadun ja Kuurankadun kulmausta (kortteli

1548). Saattoliikenteen osalta tutkittiin myös vaihtoehtoa erillisestä katuyhteydestä Y-

korttelin itäpuolelle.

Kortteleiden tehokkuustavoitteiden osalta ei juuri ole tutkittu vaihtoehtoja, vaan ne ovat

osayleiskaavan korttelialuetehokkuuksien A1, A2 ja A3 mukaisia. Ehdotusvaiheessa

tutkitaan vielä tehokkaimpien kortteleiden osalta tarkemmin pysäköinnin järjestämisen

vaihtoehtoja ja kerroslukutavoitteita.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (ltk 28.9.2021) oli nähtävillä 21.10.

- 19.11.2021. Kaava-alueen osalta päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin

lautakunnassa 17.5.2022 ja asetettiin nähtäville 9.6. - 1.7.2022 ja 1. - 8.8.2022 väliseksi ajaksi.

Luonnosvaiheen aineisto käsitellään elinympäristölautakunnassa 14.6.2022.

6. Asemakaavan kuvaus

6.1 Kaavan rakenne

Mitoitus

Kaavaan sisältyy asumisen rakennusoikeutta (A, AP, APK ja AO) noin 183 300 kem2, joka

vastaa asumisväljyydellä 45 kem2/asukas noin 4100 asukasta. Asumisväljyys on sama kuin

mitä on käytetty Lamminrahkan osayleiskaavassa. Asukasmäärä vastaa osayleiskaavassa

kaava-alueelle asetettua tavoitetta (osayleiskaavassa pohjoisen asemakaavan alueelle

noin 2300 aukasta).

Yhtiömuotoisen asuinrakentamisen osuus (A, AP) kaava-alueen asuinrakennusoikeudesta

on noin 155 300 kem2 eli noin 85 % ja omatonttisten eli omakotitalo- ja

kaupunkipientalojen osuus on noin 15 %.

Omakotitalokortteleiden (AO) rakennusoikeus on noin 14 400 kem2 eli noin 320 aukasta.

Rakennusoikeuden osuus kaava-alueen asuinrakennusoikeudesta on noin 8 % ja

omakotitontteja muodostuu noin 80 kpl. Tonttien pinta-alat vaihtelevat välillä 190-470 m2

ja rakennusoikeudet välillä 120-190 kem2.
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Kaupunkipientalokortteleiden (APK) rakennusoikeuden osuus asuinkortteleista on noin

12 000 kem2, noin 7 % ja kaupunkipientalotontteja muodostuu noin 75 kpl. Tonttien pinta-

alat vaihtelevat välillä 240-320 m2 ja rakennusoikeudet välillä 120-170 kem2.

Y-korttelin pinta-ala on noin 12 700 m2 ja rakennusoikeus 4000 kem2.

Viheraluetta muodostuu noin 40 ha ja katualuetta noin 5,6 ha (noin 3,4 km). Lisäksi

kaavalla muodostuu yksi erityisalue (ET, pumppaamo) ja kaksi pysäköintialuetta (LPA ja

LPY).

Palvelut

Lamminrahkan alueen asukkaiden varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut sekä ala- että

yläkoulun osalta järjestetään lähtökohtaisesti Lamminrahkan alueella. Lopputilanteessa eli

koko 8000 asukkaan kaupunginosan toteuduttua Lamminrahkassa on arvioitu asuvan noin

100 lasta/ikäluokka ja on arvioitu, että kaikki Lamminrahkan päiväkotilapset ja oppilaat

eivät mahdu lopputilanteessa Lamminrahkan koulukeskukseen, vaan tarvitaan toinen

pienten lasten yksikkö ja mahdollisesti myös koulutiloja.

Y-korttelin mitoituksen pohjana on ollut alustavasti noin 350 lasta, joista 150 päiväkotiin (0-5

-vuotiaat) ja 200 luokille 0-4. Näitä vastaava rakennuksen laajuus on arviolta noin 3500

kem2. Lapsimäärä ja ikäluokat tarkentuvat ja varmistuvat rakennuksen suunnittelun

yhteydessä. Kaksikerroksisena toteutettuna rakennuksena piha-aluetta jää noin 7500 m2,

kun pysäköintialueet, saattoliikennealue ja huoltopiha on laskettu pois (tarve päiväkodille

17,5 m2 lapsi eli 2600 m2 ja koululle 15 m2/lapsi eli 3100 m2, yhteensä 5700 m2).

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava-alue tukeutuu kaupallisten palvelujen osalta

Lamminrahkan eteläosan kaava-alueeseen sisältyneeseen Lamminrahkan keskustaan

sekä Lentolan ja Linnainmaan kauppa-alueisiin.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Kaava-alue on laaja ja sen toteutusaika on useita vuosia. Kortteleiden rakennusalat on

pidetty verrattain väljinä ja useat erilaiset toteutustavat mahdollistavana. Kaavaan ei

sisälly tonttijakoa, vaan se laaditaan erillisenä sitovalla tonttijaolla lähempänä

toteutusta. Ympäristön laatua ohjataan pitkälti kaavan yleismääräyksillä sekä

myöhemmin laadittavalla laatuohjeella (rakentamistapaohje) Lamminrahkan

eteläosan asemakaavan tapaan. Lisäksi laatua ohjataan tontinluovutusvaiheessa:

Tontinluovutusta edeltää laaturyhmäkäsittely, jossa varmistetaan kaavan ja laatuohjeen
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tavoitteiden toteutuminen. Menettelyllä pyritään nopeuttamaan alueen rakentumista

ja rakennushankkeiden käynnistymistä verrattuna esimerkiksi

kumppanuuskaavoitukseen sekä mahdollistamaan vuoropuhelulla sekä rakentajien

että kaupungin tavoitteiden toteutuminen. Tontinluovutusta ohjaamaan on tarvittaessa

mahdollista teettää asemakaavaa tarkentavia korttelisuunnitelmia tai järjestää

tontinluovutuskilpailuja.

5.3 Aluevaraukset

Korttelialueet

A-korttelit

A-korttelit sijaitsevat kokoojakatujen ja suurimmaksi osaksi joukkoliikennereittien varsilla ja

ovat kaava-alueen tehokkaimpia, kerrostalovaltaisia kortteleita. A-kortteleiden

korttelitehokkuus vaihtelee välillä e=0,9-1,5 ja kerrosluvut välillä II - VI u4/5. Osaan

kortteleista tulee toteuttaa kerrostalorakentamisen lisäksi myös kaksikerroksista

pientalorakentamista. Kortteleissa, jotka ovat 300 metrin säteellä raitiotiepysäkistä,

autopysäköinti tulee toteuttaa korttelin tehokkuuden ja pihan laatutavoitteiden vuoksi

osittain rakenteellisena (maantasopysäköinti kattaisi koko pihan). Kaupunkikuvalliset

tavoitteet ja määräykset ovat pitkälti samanlaiset kuin Lamminrahkan eteläosan

asemakaavassa, muutamin muutoksin. Kokoojakatuja kaupunkimaisesti rajaava

rakentaminen ullakoin, harjakatot, kaistaleittain vaihteleva julkisivujäsentely ja -väritys sekä

vehreän katukuvan ja laadukkaiden pihjojen tavoitteet luovat eteläosan asemakaava-

alueen kanssa yhtenäistä kaupunkikuvaa ja Lamminrahkalle tyypillistä ilmettä.

Kokoojakatujen varsilla kortteleiden massoittelussa ja rakenteellisissa ratkaisuissa on

kiinnitettävä erityistä huomiota melusuojaukseen. Kortteleissa, jotka sijaitsevat osittain

voimajohdon, autopysäköinti on ohjattu voimajohdon suoja-alueelle.

AP-korttelit

AP-korttelit ovat sijoittuvat Mossin puistokadun pohjoisosaan sekä sisemmälle

rakenteeseen. AP-korttelit ovat käytännössä rivitalovaltaisia kortteleita. Kaavamääräys

mahdollistaa myös muut pientalot, mutta korkeahkot korttelitehokkuudet (e=0,5 - 0,7)

ajavat suurimmaksi osaksi rivitaloihin. Kaupunkikuvalliset tavoitteet ovat väljempiä kuin A-

kortteleilla, mutta harjakatot ja rakentamisen sijoittuminen katutilaa rajaavasti sekä

vehreän etupihan ja laadukkaiden pihojen tavoitteet ovat tärkeitä myös AP-kortteleissa.
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Kokoojakatujen varsilla sijaitseville AP-kortteleille kohdistuu melusuojaustarvetta.

Kortteleissa, jotka sijaitsevat osittain voimajohdon, autopysäköinti on ohjattu voimajohdon

suoja-alueelle.

APK-korttelit

Kaupunkipientalokorttelit on sijoitettu tasaisille alueille, lähelle pienten lasten yksikköä (Y-

kortteli), kahden tai useamman korttelin kokonaisuuksiksi. Korttelitehokkuudet ovat e=0,65 -

0,75. Kortteleiden väliin on varattu puistokäytäviä, joita pitkin on pääsy takapihoille.

Asuinrakennukset tulee sijoittaa kadun varteen. Osalle tonteista mahtuu ja rakennusoikeus

mahdollistaa myös piharakennuksen tontin perälle. Kaupunkikuvallisia tavoitteita ohjataan

suurimmaksi osaksi laatuohjeella.

Kokoojakatujen varsilla sijaitseville APK-kortteleille kohdistuu melusuojaustarvetta.

AO-korttelit

Erillispientalojen korttelialueet sijaitsevat kaava-alueen reunoilla, vähintään viiden tontin

kokonaisuuksina. Suurin osa tonteista sijaitsee kaava-alueen itäosan kallioalueella.

Kaupunkikuvallisena tavoitteena on, että asuinrakennukset ja autosuojat sijoittuvat

rivistöksi lähelle katualueen rajaa, kuitenkin niin että väliin jää pieni vehreä etupiha.

Asuinrakennukset ovat kaksikerroksisia. Kaupunkikuvallisia tavoitteita ohjataan muutoin

suurimmaksi osaksi laatuohjeella.

Y-kortteli

Kuurankadun varrelle, lähelle viheralueita, varataan kortteli Lamminrahkan pohjoisosan

pienten lasten yksikköä varten. Kortteli sijaitsee keskeisesti Lamminrahkan

pientalovaltaiseen asutukseen nähden ja on hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä

(sekä bussilla että tulevaisuudessa raitiotiellä). Rakennus on ohjattu sijoittumaan

Kuurankadun suuntaisesti kadun varteen, jolloin se toimii samalla pihan melusuojauksena

ja piha saadaan avautumaan suotuisiin ilmansuuntiin, etelään ja länteen.

LPY- ja LPA-alue

LPY-alue on suunniteltu läheisten kahden kaupunkipientalokorttelin vieraspysäköintiä

varten ja LPA-alue taas vastapäisen pienten pihojen rivitalokorttelia varten.
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Viheralueet

Suurin osa kaava-alueen viheralueista on lähivirkistysaluetta VL-6. VL-6 sisältää liito-oravan

elinympäristöjä, pesäpuita ja/tai liito-oravan kulkureittejä. VL-6 -alueilla olevat ohjeelliset

vesihuoltolinjojen, kävelyn ja pyöräilyn reittien ja latureittien linjaukset ja hulevesien

viivytysalueiden rajaukset on suunniteltu niin, että niistä vapaan, puustoisen liito-oravan

kulkuyhteyden leveydeksi jää aina vähintään 30 m. Liito-oravan pesäpuut

suojavyöhykkeineen tulee metsänhoidossa turvata. Liito-oravan elinolosuhteiden

turvaamiseksi alueella tulee säilyttää ja istuttaa lajiltaan, kooltaan ja tiheydeltään liito-

oravalle suotuisaa puustoa ja Toteutuksessa noudatetaan viheryleissuunnitelman ja liito-

oravatarkastelun periaatteita. VL-6 -alueella sijaitsee yksi luo-alue (voimalinjan alla,

lähteikkö ja tihkupinta) sekä yksi muinaisjäännös, sm-kohde (luoteisosassa, kuntarajalla,

vanha rajamerkki) sekä maisemallisten arvojen vuoksi vaalittavia alueen osia (ma-2).

VL-alueet ovat korttelirakenteen sisällä tai reunalla olevia, leikkikenttien alueiksi varattuja

alueita. Läntiseen VL-alueeseen sisältyy myös entinen pelto ja itäiseen VL-alueeseen

leikkikentäksi varattavan alueen viereinen metsäkumpare, jonne voi jatkaa leikkejä.

Liikenne, reitit ja katualueet

Asemakaavalla muodostetaan Lamminrahkan niin sanotun itäisen lenkin eli Kuurankadun

kokoojakadun pohjoinen osa. Eteläinen osa sisältyy Lamminrahkan eteläosan

asemakaavaan. Välistä jää asemakaavoittamatta vielä Kuurankadun keskiosa. Muut

asemakaavan kadut ovat tonttikatuja/asuntokatuja. Nopeusrajoitus koko Lamminrahkassa

on 30 km/h ja katusuunnittelussa tavoitteena on tähän ohjaava katugeometria eli kadut

suunnitellaan kaarevina ja poikkileikkaukseltaan mahdollisimman kapeina.

Asemakaavoituksen yhteydessä tehtyjen kunnallisteknisten tarkastelujen yhteydessä

laaditaan alustava kävelyn ja pyöräilyn reitistö ja hierarkia sekä kaduille alustavat

tasaukset, pituus- ja poikkileikkaukset ja katuvihreän periaatteet.

Vesihuolto

Asemakaavoituksen yhteydessä kunnallistekniset tarkastelut sisältäen vesihuollon

yleissuunnitelman. Alustavien tarkastelujen perusteella kaava-alueella ei tarvita kuin yksi (jo

rakenteilla oleva) pumppaamo. Vesihuoltoverkosto sijoittuu katu- ja viheralueille.

Viheralueilla se rakennetaan kävely- ja pyöräilyreittien alle.
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Sähkö ja teletekniikka

Kaavaan on merkitty olemassa oleva Tampereen Sähköverkon 110 kV:n voimalinja, sen

johtoalue sekä voimalinjasta molemmille puolille 40 m suoja-alue.  Johto- ja suoja-alueille

on osoitettu Kuurankadun katualuetta, asuinkortteleiden pysäköintiä, kävelyn ja pyöräilyn

reittejä, hulevesien viivytysalueita, pumppaamo, sekä raitiotie ja raitiotiepysäkki. Raitiotien

ja pysäkin toteutus vaatinee voimalinjan maakaapelointia, aina Kangasalan

sähköasemalta lähtien, useamman kilometrin matkalta.

Kaavaan on merkitty neljä teleliikenteen tukiasemamaston ohjeellista sijaintia. Tavoitteena

on ollut löytää useampi sijainti, jotka olisivat alueella kohtuullisen keskeisesti, huollon vuoksi

katuverkon äärellä eikä aivan kiinni asutuksessa.

5.4 Kaavan  vaikutukset

Asemakaavan vaikutusten arviointi on esitetty alla.

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella, sosiaalinen ympäristö

Lamminrahkan asukasmäärä, 8000 asukasta, on ohjelmoitu vuoteen 2040 tähtäävässä

Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteisessä rakennesuunnitelmassa vuonna 2014.

Lamminrahkan osayleiskaavan asukaslukutavoite on sama 8000 asukasta.

Rakennesuunnitelmassa on ohjelmoitu, että Lamminrahkan asukasluvusta 60 % eli 4800

asukasta toteutuu vuoteen 2030 mennessä ja loput 40 % vuoteen 2040 mennessä.

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alue käsittää noin 3800 asukasta ja alueen

kaikkien asuntojen valmistuminen kestää arviolta vuoteen 2028. Lamminrahkan toisen,

pohjoisen asemakaava-alueen kaavoitus 2021-2023 ja asuinrakentamisen käynnistäminen

2025 (asukkaita 2026-2027 alkaen) on siis perusteltua, jotta pysytään rakennesuunnitelman

tavoitteessa. Huomioitavaa on, että rakennesuunnitelman jälkeen muun muassa

raitiotieverkon laajentamissuunnitelmat ovat muuttuneet sekä linjojen että aikataulun

osalta, mikä saattaa nostaa Lamminrahkan roolia käynnissä olevassa

rakennesuunnitelman päivitystyössä.

Lamminrahkan pohjoisen asemakaavan toteutuminen lisää merkittävästi Lamminrahkan ja

Kangasalan asukasmäärää ja on tuntuva myös itäisen kaupunkiseudun kokonaisuudessa.

Kaavan monipuolinen asuinrakentaminen mahdollistaa sosiaalisesti monimuotoisen

asuinalueen syntymisen, myös korttelitasolla. Kaava-alueen toteutuminen edistää
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Lamminrahkan ja Ojalan kaupunginosien valmistumista ja muodostumista sosiaalisesti

”eheiksi” kokonaisuuksiksi, mikä edistää asukkaiden kiinnittymistä asuinalueisiinsa ja vahvan

kaupunginosaidentiteetin muodostumista.

Yhdyskuntarakenne

Kaava-alue laajentaa Kangasalan rakennettua aluetta pohjoiseen kohti Tampereen rajaa

ja yhdistää Lamminrahkan eteläosan ja Tampereen Ojalan taajamarakenteet. Kaava-

alueen maankäyttö on toteutettu mahdollisimman tehokkaana ja tiiviinä huomioiden

luonnonsuojelulliset tavoitteet ja osayleiskaavan tehokkuus- ja talotyyppitavoitteet.

Tehokkain rakentaminen on keskitetty Mossin puistokadun bussireitin varrelle sekä erityisesti

raitiotiepysäkin vaikutuspiiriin (noin 300 m).

Kaupunkikuva

Kaava täydentää Ojalan ensimmäisen asemakaavan ja Lamminrahkan eteläosan

asemakaavan välisen kaupunkikuvan Mossin puistokadun varrella. Kaupunkikuvan osalta

jatketaan Lamminrahkan eteläosan periaatteita eli alue tulee täydentämään

Lamminrahkan eteläosan kaupunkikuvallista kokonaisuutta.

Asuminen

Kaavalla muodostuu monipuolisesti erilaisia asumisen mahdollisuuksia kerrostaloista

omakotitaloihin, samalla sekä metsäluonnon että tehokkaan joukkoliikenteen äärelle,

kattavien lähipalvelujen tuntumaan. Kaava-alueen iso omakotitalo- ja

kaupunkipientalotonttimäärä kompensoi Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen

yhtiöpainotteista asumista.

Palvelut

Kaavalla mahdollistetaan Lamminrahkan toisen pienten lasten yksikön rakentaminen.

Raitiotiepysäkin ympäristöön osoitetaan jonkin verran kaupallisia palveluja. Kaava-alueen

rakentaminen ja sitä kautta Lamminrahkan asukasmäärän kasvu edistää Lamminrahkan

eteläosan asemakaava-alueen kaupallisten palvelujen ja siten myös eteläosan

asemakaava-alueen asuinrakentamisen toteutumista.

Työpaikat, elinkeinotoiminta

Pienten lasten yksikkö/koulu työllistää arviolta noin 60 henkilöä. Raitiotiepysäkin ympäristön

liiketilat työllistävät arviolta 10 henkilöä. Pohjoisosan kaava-alueen rakentuminen edistää

myös Lamminrahkan eteläosan työpaikka-alueiden toteutumista.
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Virkistys

Kaavalla vähennetään Lamminrahkan virkistyskäytössä olevan metsän pinta-alaa ja osa

nykyisestä Kauppi-Kirkkoharju -ulkoilureitistä ja polkuverkostosta jää rakentamisen alle.

Kauppi-Kirkkoharju -ulkoilureitin korvaava uusi reitti on parhaillaan rakenteilla Ojalan ja

Lamminrahkan väliselle metsäalueelle. Korvaava reitti on nykyistä laadukkaampi

(leveämpi ja valaistu). Kaavan myötä syntyy ympäri vuoden kunnossapidettyä ja valaistua

ulkoilureittiverkostoa ja kolme leikkikenttää. Myös pienten lasten yksikön/koulun piha on

vapaassa käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Pienten lasten yksikön/koulun sisätilat tarjoavat

harrastuspaikkoja iltaisin ja viikonloppuisin.

Liikenne

Katuverkko: Kaava jatkaa osaltaan eteläosan asemakaava-alueen Kuurankadun

kokoojakatua, mutta välistä jää vielä puuttumaan osa.

Joukkoliikenne: Kaava parantaa Lamminrahkan ja erityisesti Ojalan bussiliikenteen

järjestämisen edellytyksiä lisäämällä Ojala-Lamminrahka -bussireitin varren asukas- ja siten

käyttäjämääriä. Kaava edistää osaltaan Koilliskeskus-Lamminrahka -raitiotien toteutumista.

Raitotien toteutuminen tarkoittaa, että Mossin puistokatu muutetaan raitiotien matkalta

joukkoliikennekaduksi, mikä pidentää henkilöautoreittejä ja tekee osaltaan

joukkoliikenteen käytöstä houkuttelevampaa.

Jalankulku ja pyöräily: Kaavaan sisältyvä itä-länsisuuntainen, voimalinjan alle rakentuva

Risso-Kangasalan asema -pyöräilyn aluereitti parantaa merkittävästi Kangasalan ja

Tampereen välisiä pyöräilyn edellytyksiä sekä edistää osaltaan Kangasalan aseman ja

Kortekummun-Metsäkulman asukkaiden pääsyn kävellen ja pyörällä Lamminrahkan

keskustan palveluihin. Kaavalla muodostetaan merkittävä kävelyn ja pyöräilyn oikoreitti

Ojalasta Rissoon ja edelleen Linnainmaalle ja Tampereen keskustaan (Mossin puistokatu -

aluereitti -Rissonkatu, ennen kaavaa kierto joko Aitolahdentien tai Mossin puistokatu pitkin

Lamminrahkan keskustan kautta). Kaavalla muodostetaan kävelyn ja pyöräilyn

viheraluereitti Ojalan pienten lasten yksikön ja Lamminrahkan toisen pienten lasten yksikön

välille sekä reitti seudulliselta Kauppi-Kirkkoharju -ulkoilureitiltä Lamminrahkan keskustaan,

koulukeskukselle ja liikuntapuistoon. Katu- ja viheralueille muodostuu kävelyn ja pyöräilyn

reitistöä useita kilometrejä.
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Rajamerkin sisällyttäminen asemakaavaan edistää sen suojelua ja huomioimista ja

säilymistä.

Tekninen huolto

Kaavan toteutuminen edellyttää mittavaa kunnallisteknistä rakentamista niin katujen,

vesihuollon, sähkö- ja tietoliikenneverkkojen, sähköaseman, tietoliikennemastojen,

kaukolämpöverkon ja jätteenkeräysastioiden osalta. Kaavan toteutuminen lisää

merkittävästi yhdyskuntateknisen huollon tarvetta alueella. Raitiotien toteuttaminen

edellyttää Tampereen Sähköverkon 110 kV:n voimalinjan maakaapelointia useiden

kilometrien matkalta. Kaavassa on osoitettu katualuetta, pysäköintiä, ulkoilureittejä ja

hulevesien pidätysalueita ja  voimalinjan suoja-alueelle jo ilmajohtotilanteessa, ennen

raitiotien rakentamista.

Ympäristöhäiriöt

Liikennemäärien kasvu Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueella ja Lahdentiellä

lisää jonkin verran myös liikennemelua. Lamminrahkan eteläosan asemakaavan

meluselvityksissä ja meluun liittyvissä kaavamääräyksissä sekä Lahdentien tiesuunnitelmissa

ja melusuojauksessa on huomioitu myös Lamminrahkan pohjoisosan maankäytön liikenne-

ennuste ja sen meluvaikutus. Kaava-alueella meluhaittoja vähennetään kokoojakatujen

varsilla melumääräyksin.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maisemarakenne, maisemakuva

Alueen luonne tulee muuttumaan merkittävästi; kaupunkirakenteen reunalla olevasta

metsästä osaksi rakennettua taajamaa. Rakentamista on pyritty sopeuttamaan

maisemarakenteeseen niin, että alueen alavimmat alueet sekä toisaalta korkeimman

itäisen kallioselänteen lakialue on jätetty rakentamisen ulkopuolelle, viheralueeksi.

Yhtenäinen metsä jakautuu useamman viheralueen metsiköiksi.

Kaava-alueelta kartoitetut arvokkaimmat maisemalementit (jyrkänteet, isot

kivenlohkareet, avokalliot, vanhat puut tms.) on suurimmaksi osaksi rajattu osaksi

viheralueita, mikä edistää niiden maisemallisten arvojen ja niillä sijaitsevan kasvillisuuden

säilymistä paremmin kuin niiden ollessa osa talousmetsää. Toisaalta kaikkea ei ole pystytty

rajaamaan kortteleiden ulkopuolelle vaan osa avokallioalueista jää rakentamisen alle.
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Luonnonolot

Alueen metsäpinta-ala vähenee kaavan myötä noin 28 ha kasvi- ja eläinlajien

elinolosuhteet heikkenevät jonkin verran. Metsän pirstoutuminen lisää reunavaikutusta,

mikä muuttaa myös jäljelle jäävien metsien oloja eläinten ja kasvien kannalta.

Reunavaikutukselta vapaata metsää jää vain kaava-alueen pohjoisosaan. Asukasmäärän

kasvun myötä metsien virkistyskäyttö kasvaa, mikä synnyttää uutta polustoa, kuluttaa

etenkin kallioalueiden kasvillisuutta ja rehevöittää paikallisesti (koiran virtsa).

Entisten talousmetsien muuttuminen virkistysmetsiksi mahdollistaa toisaalta niiden

kehittämisen kasvillisuudeltaan ja biotoopeiltaan monimuotoisemmaksi: esimerkiksi

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen viheralueille on istutettu alueen metsissä

harvinaisempaa puustoa (tammi, haapa), säästetty lahopuuta ja perustettu kosteikkoja.

Katujen viherkaistaleille kehitetään niittyjä. Myös pihat voivat synnyttää metsäympäristöä

rikastavia elinympäristöjä. Hulevesien viivytystarve viheralueilla voi edistää alueen entisten

soiden ja tulvaniittyjen ennallistumista.

Luonnon monimuotoisuus

Kaava-alueeseen sisältyvä yksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue

voimalinjan alla on säilytetty viheralueella.

Liito-oravat

Kaavan myötä liito-oravan elinympäristö Lamminrahkan keskiosassa pienenee nykyisestä,

eteläosan asemakaavan kortteleiden ja Mossin puistokadun rajaamasta 7 hehtaarin

alueesta 4,4 hehtaariin, sisältäen hulevesien viivytysalueen (noin 0,34 ha) sekä

ulkoilureittejä ja latuvarauksen. Pohjoinen elinympäristö pienenee kaavan myötä

nykyisestä 3,3 hehtaarista 2,3 hehtaariin. Kaikki kaava-alueelta vuosien saatossa tunnistetut

liito-oravan pesäpuut on jätetty kaikenlaisen rakentamisen sekä hulevesien

viivytysalueiden ulkopuolelle. Pesäpuiden säteeltään 30 metrin suojavyöhykkeen reunalle

on muutamassa kohdassa osoitettu korttelialuetta tai ulkoilureitti niin, että pesäpuun

suojavyöhyke pienenee kulmastaan noin 5-7 metriä.

Kaava-alueen viheralueet on rajattu niin, että niille kaikille jää vähintään 30 metrin

levyinen, puustoisena säilyvä alue, joka toimii liito-oravan ja muidenkin eläinten

kulkuyhteytenä viheralueelta toiselle.
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Ote Lamminrahkan hankesuunnitelman liito-oravatarkastelusta (Ramboll 2017). Liito-

oravan elinalueet ja hankesuunnitelman mukaiset korttelirajat sekä kulkuyhteyksien

vaiheittaisen rakentumisen tarkastelu, kuvissa vaihe 1 ja 2.

Ilmastovaikutukset

Hiilinielut: Kaavan myötä metsäpinta-alaa poistuu noin 28 ha. Hiilinielun vähentämisen

negatiivisia ilmastovaikutuksia ei pystytä täysin kompensoimaan, mutta vaikutuksia on

lievennetty seuraavin keinoin: Hiilinieluja on pyritty säilyttämään ja palauttamaan

antamalla viheralueille määräyksiä puustoisena säilyttämisestä, antamalla
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kaavamääräyksiä pihapuuston määrästä ja laadusta sekä osoittamalla osalle katuja

katupuita. Nuori pihapuu sitoo hiiltä enemmän kuin varttunut metsäpuu, mutta toki

pihapuiden kokonaislukumäärä jää metsään verrattuna vähäisemmäksi. Hiilivarastojen

syntymistä on edistetty antamalla puukerrostalorakentamisesta lisää kerrosalaa.

Rakentamisen päästöt: Uuden kunnallistekniikan ja rakennuskannan rakentamisella on

merkittävä kasvihuonepäästöjä lisäävä vaikutus. Lamminrahkassa rakentamisen päästöjä

on pyritty vähentämään rakentamalla infrarakentamisen ylijäämämaista alueen itäosaan

virkistysmäkiä, mikä vähentää rakentamiseen kelpaamattomien maiden kuljettamisesta

syntyviä päästöjä.

Kovaa vauhtia kehittyvistä rakentamisen päästötavoitteista tai kiertotalouden mukaisesta

rakentamisesta ei ole mielekästä määrätä asemakaavassa, vaan tontinluovutusehdot

ovat siihen parempi keino. Pitkäikäistä ja siten ilmastotavoitteiden mukaista rakentamista

on edistetty rakentamisen laatuun, esteettiseen ajattomuuteen ja muuntojoustavuuteen

liittyvillä kaavamääräyksillä.

Energiahuolto: Mossin puistokadulle ja muun muassa Kuurankadun eteläiselle osuudelle on

rakennettu Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämmön runkoputki katu-urakoiden

yhteydessä. Tampereen Sähkölaitos kehittää tuotantoaan jatkuvasti hiilineutraalimmaksi ja

Sähkölaitoksen tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuoteen 2040 mennessä. Kaava-

alueella on lisäksi hyvät mahdollisuudet maalämmön hyödyntämiseen, erityisesti itäisellä

kallioselänteellä.

Kestävä elämäntapa: Kestävää elämäntapaa tukee tehokas maankäyttö, joka luo

riittävän väestöpohjan joukkoliikenteelle sekä kattavat lähipalvelut. Viherympäristö lähellä

kotia mahdollistaa virkistäytymisen ja harrastamisen ilman liikenteen päästöjä. Raitiotiehen

varautuminen ja sitä edistävät toimet ovat kaavan yksi keskeinen ilmastoteko.

Yhteiskäyttöautoilun järjestämiseen kannustetaan kaavamääräyksin. Pyöräilyä edistetään

paitsi kaavaan sisältyvällä reitistöllä, myös pyöräpysäköintiin liittyvin kaavamääräyksin.

Jätekeräys hoidetaan koko Lamminrahkan alueella lähikeräysjärjestelmällä, joka on

energiatehokkaampi ja mahdollistaa kaikki jätelajit lähemmäksi kotia kuin periteinen

kiinteistökohtainen jätekeräys.
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Vesistöt ja vesitalous

Ollinojan valuma-alue tulee Lamminrahkan myötä rakentumaan suurelta osin. Näin laajaa

maankäytön muutosta valuma-alueella ei ole käytännössä teknisesti mahdollista toteuttaa

täysin ilman muutoksia vastaanottavan vesistön hydrologisissa oloissa. Vesistövaikutuksia

on pyritty minimoimaan hulevesien viivyttämiseen, etupihoihin ja pihojen kulkuväylien

pintamateriaaleihin liittyvillä kaavamääräyksillä sekä varaamalla viheralueilta riittävästi

tilaa hulevesien viivyttämiseen ja puhdistamiseen. Viheralueilla on paikoin mahdollista

jopa palauttaa uomaverkostoa aiempaa luonnontilaisempaan suuntaan, kun metsän

ojituksen yhteydessä perattujen uomien ruoppausmassat poistetaan ja uomien ympärille

palautetaan tulvaniityt. Tämä vahvistaa uomien ympärillä olevia ekologisia yhteyksiä ja

luo kokonaan uusia elinympäristöjä pienvesistä riippuvaisille lajeille.

Maa- ja metsätalous

Alue muuttuu metsätalousmaasta kaupunkialueeksi, jonka metsät ovat jatkossa

ensisijaisesti virkistysmetsiä, Kaikki alueen metsät ovat Kangasalan kaupungin omistuksessa.

Maa- ja kallioperä

Koillisalueen kallioselännettä joudutaan paikoin louhimaan kunnallistekniikan ja

tonttirakentamisen vuoksi. Mossin puistokadun varren kortteleiden kumpareet

todennäköisesti tasataan rakentamisen myötä ja korttelialueilla olevilla pehmeiköillä

saatetaan joutua massanvaihtoon. Viheralueille rajatut pinnanmuodot ja avokallioalueet

säästyvät.

Pöly ja pienhiukkaset

Rakentamisen aikana pölyvaikutuksia syntyy louhitun kiviaineksen murskauksesta ja

työmaaliikenteen nostattamasta pölystä. Katujen kunnossapito nostattaa tyypillisesti pölyn

ja pienhiukkasten määrää paikallisesti erityisesti keväisin hiekoituskivien puhdistamisen

yhteydessä. Myös lisääntyvä autoliikenne nostattaa alueen pienhiukkasten määrää.

Nimistö

Kaava-alueen nimistö laaditaan ehdotusvaiheessa.
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6. Asemakaavan toteutus

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Havainnekuva

Kaavan havainnekuva (Kangasalan kaupunki) esittää korttelitehokkuuksien

mahdollistaman rakentamisen ja karkeasti sen vaatimat pysäköinnin pinta-alat.
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Laatuohje

Kaavan yleismääräysten havainnollistamiseksi laaditaan myöhemmin erillisenä

Lamminrahkan pohjoisen asemakaavan laatuohje (rakentamistapaohje). Laatuohje

täydentää kaavamääräyksiä ja havainnollistaa kuvin ja kaavioin kaavan tavoitteita.

Hankesuunnitelma ja muut kunnallistekniset ja viheralueiden suunnitelmat

Lamminrahkan eteläosan asemakaavasuunnittelun pohjaksi laadittiin hankesuunnitelma

(Ramboll) kevään 2017 aikana. Suunnitelmassa on tarkasti suunniteltu kaavan

toteuttamisedellytyksiä sekä annettu suosituksia jatkosuunnittelulle ja toteutukselle.

Pohjoisen asemakaavan kaavatyön yhteydessä tehtiin yleissuunnitelmatasoisia

kunnallisteknisiä tarkasteluja (kadut, vesihuolto, hulevesitarkastelut, Ramboll Finland Oy ja

Sweco Finlans Oy), jotka toimivat katuverkon, kortteli- ja viheraluerajausten pohjana.

Tarkastelut sisältävät pituus- ja poikkileikkaukset kaduista, vesihuollon ja hulevesien

yleissuunnitelman, katukartan ja kävelyn ja pyöräilyn reitistösuunnitelman sekä katuvihreän

periaatteet. Suunnitelmat toimivat jatkosuunnittelun eli katujen ja puistojen

yleissuunnittelun ja rakennussuunnittelun pohjana.

Sopimukset

Tampereen ja Kangasalan kaupunkien välillä on allekirjoitettu päivitetty

toimeenpanosuunnitelma, joka on hyväksytty 16.3.2017 kaupunkien hallituksissa. Aluetta

suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Sopimuksen toteuttamista seurataan kaupunkien yhteisessä Ojala-Lamminrahkan

ohjausryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Kaavan toteuttaminen edellyttää mittavaa infrarakentamista. Katujen, vesihuollon ja

muun kunnallistekniikan sekä viheralueiden yleis- ja rakennussuunnittelu on tarkoitus

käynnistää kaavan saatua lainvoiman, arviolta kevättalvella 2023. Infrarakentaminen

toteutetaan vaiheittain, arviolta vuosina 2024-2027.

Tontit annetaan haettaviksi useammassa erässä, ensimmäiset ensimmäisten

katusuunnitelmien valmistuttua, tavoitteena loppuvuodesta 2023. Tontit luovutetaan

lähellä infran valmistumista, ensimmäiset arviolta 2025. Koko alueen arvioidaan olevan

rakentunut 2030-luvulla.
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Tasaussuunnitelma ja massatasapaino

Kaavaehdotukseen lisätään tarvittavilta osin määräyksiä kortteleiden korkeusasemista.

Arvio katujen ja vesihuollon rakentamisen massatasapainosta valmistuu kunnallisteknisten

tarkastelujen valmistuttua, syyskuussa 2022.

Perustaminen

Lamminrahkan rakennettavuusselvitys WSP Finland 2014 ja 2016.

Lamminrahkan osayleiskaavavaiheessa laaditun rakennettavuusselvityksen (WSP 2014)

perusteella alueen maaperä voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:

 I Hyvä rakennettavuus (kartassa keltaisella), jossa maa-aines moreenia, alue

tasainen, kallion pinta >2,5 m syvyydellä.

 II Normaali rakennettavuus (kartassa vihreällä värillä), jossa maa-aines on

pääasiassa moreenia, jonka päällä on paikoittain ohut < 2m paksu siltti- tai

savikerros, sekä avokallioalueet. Maaston jyrkkyys 10% -15%.
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 III a Keskinkertainen rakennettavuus (kartassa turkoosilla värillä), jossa maa-aines on

savea 2-3 m paksulti tai turvetta 2 m syvyydellä. Maasto melko tasaista.

 III b Keskinkertainen rakennettavuus (kartassa oranssilla värillä), jossa maa-aines on

kuten luokassa II, mutta jyrkkyys on yli 15 %, mutta alle 30 %.

 V b Huono rakennettavuus (kartassa punaisella värillä), jossa maa-aines on kuten

luokassa II, mutta jyrkkyys on yli 30 %.

Rakennettavuusluokassa III a on eloperäiset maalajit poistettava, mikäli niiden alueelle

tulee rakentamista. Paalutustarve on erikseen selvitettävä. Rakennusten paalutustarve

tulee kyseeseen lähinnä rakennettavuusalueella III a. Paalutyyppeinä voidaan käyttää

joko teräsbetonisia tai teräksisiä lyöntipaaluja.

Rakennettavuusalueilla I ja II voidaan piha-alueet, viheralueet ja putkijohdot perustaa

maanvaraisesti, rakennusten perustamistapa on harkittava tapauskohtaisesti, lähinnä

kyseeseen tulee maanvarainen tai kallionvarainen perustaminen. Rakennettavuusalueilla

II ja III a on infra- ja aluerakentamisessa myös mahdollista, että jotain

pohjanvahvistustekniikkaa on käytettävä. Pohjanvahvistusmenetelminä tulee lähinnä

kyseeseen massanvaihto ja syvästabilointi. Kalliolouhinnan tekemiseen ov varauduttava

alueilla III b ja V b.

Hankesuunnitelmassa (Ramboll Oy, 2017) on esitetty suunnitelma katujen

pohjanvahvistuksesta. Alueen kadut on mahdollista rakentaa maan- tai kallionvaraisina.

Eloperäiset maat, kuten turve ja lieju, on poistettava ja korvattava paremmin kantavalla

kivennäismaalla. Savi- ja silttialueille sijoittuvat katualueet ovat kustannustehokasta

kuormittaa esikuormituspenkereillä ennen vesihuoltojen ja varsinaisten katurakenteiden

rakentamista. Lähtökohtaisesti esikuormituspenger rakennetaan suunniteltuun kadun

tasoon tai hieman korkeammaksi ja annetaan painua. Esikuormituksessa on syytä

varautua noin 6-9 kuukauden painuma-aikoihin.

Hulevedet

Asemakaavaa varten on laadittu hulevesiselvitys hankesuunnitelmaan sisältyen (Ramboll,

2017). Suunnitelmaa on tarkennettu yleissuunnitelmatasoiseksi asemakaavoituksen

yhteydessä, osana kunnallisteknisiä tarkasteluja. Suunnitelma valmistuu ehdotusvaiheessa.

Korttelialueiden sijoittelun lähtökohtana on ollut säilyttää alueen nykyinen uomaverkosto

viheralueilla siten, että sitä joudutaan muokkaamaan (kaivamaan syvemmäksi tai

putkittamaan) mahdollisimman vähän. Ratkaisu tukee alueen hydrologian säilyttämistä
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mahdollisimman luonnonmukaisena. Katualueilla hulevedet johdetaan reunakivellisen

poikkileikkauksen vuoksi pääsääntöisesti putkiverkolla. Kaava määrää, että rakentamisen

aikaisiin hulevesiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Likaiset vedet tulee ensisijaisesti

imeyttää työmaa-alueella; imeytymättä jäävät vedet johdetaan tilapäisten

laskeutusaltaiden (vesipinta-ala vähintään viisi prosenttia allasta kuormittavan työmaan

pinta-alasta ja syvyys noin metri) kautta maastoon.

Asemakaavassa annetaan määräyksiä sekä rakentamisen aikaisten että valmiin tontin  ja

korttelin hulevesien käsittelystä ja suunnitelmat on esitettävä rakennuslupamenettelyn

yhteydessä. Lamminrahkan eteläosan kaava-alueella kaupunki teetti ohjeet alueen

työnaikaisten hulevesien käsittelystä, sekä infra- että talonrakennusurakoissa. Ohjetta ja

menettelyjä kehitetään koko ajan ja toimintatapaa jatketaan myös pohjoisosan

asemakaava-alueella.

Liito-oravat ja puuston valmennus

Pohjoisosan asemakaava-alueen puustoa on jo harvennettu muilta kuin liito-oravan

elinalueilta, jotta puusto ehtisi tottua avoimempiin elinoloihin ajoissa ennen

infrarakentamisen ja talonrakentamisen puustoaukkoja. Alueen liito-oravapopulaatioiden

kehittymistä seurataan jatkossakin, ja tuetaan liito-oravan elinmahdollisuuksia pöntötyksin

ja puuston täydennysistutuksin, kuten eteläosan asemakaava-alueellakin on tehty.

Pienten lasten yksikkö

Lamminrahkan eteläosan väestökehitystä tulee seurata tarkasti ja käynnistää pohjoisen

asemakaava-alueen pienten lasten yksikön tarveselvitys ja edelleen hankesuunnittelu

viimeistään viisi vuotta ennen tavoiteltua valmistumista.

Katualueet

Kaavaa-alueen katujen tasauksia, linjauksia ja poikkileikkauksia on tutkittu

asemakaavoituksen yhteydessä yleissuunnitelmatarkkuudella osana kunnallisteknisiä

tarkasteluja. Katusuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti kaavan saatua lainvoiman.

Verkostot

Alueen vesihuollosta on sovittu Kangasalan ja Tampereen välisessä

toimeenpanosuunnitelmassa (viimeisin vuodelta 2017). Lamminrahka on Kangasalan

Veden toiminta-aluetta, mutta Tampereen Vesi toimittaa sinne veden ja ottaa vastaan
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alueen jätevedet. Koko Lamminrahkan vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu

hankesuunnittelun yhteydessä (Ramboll 2017). Suunnitelmaa on tarkennettu ja päivitetty

asemakaava-alueen osalta asemakaavoituksen yhteydessä, osana kunnallisteknisiä

tarkasteluja.

Kaava-alueen pohjoispuolella on itä-länsisuuntainen Tampereen Sähköverkko Oy:n

voimajohto. Kaikesta voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta

tulee pyytää voimajohdon omistajalta erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla

esimerkiksi katu, liikennejärjestely, liikuntatoiminto, ulkoilureitti, rakennelma tai

maansiirtotoimenpide, joka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunnossa

esitetään seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen toteuttamisessa on

voimajohdon kannalta otettava huomioon. Lausunnossa annetaan näkemys

suunnitelman toteuttamisen reunaehdoista. Lausuntopyynnön voi lähettää

sähköpostiosoitteeseen timo.hakkarainen@sahkolaitos.fi.

Suunnitelma- ja lupa-asiat

Alueelle laaditaan erilliset katu- ja vesihuoltosuunnitelmat ja hulevesisuunnitelmat, joissa

ratkaistaan yksityiskohtaisemmin toteutus. Ennen tontinluovutusta kaikista yhtiömuotoisista

kortteleista tulee laatia laaturyhmän hyväksymät korttelisuunnitelmat, joissa esitetään

tonttijako sekä suunnitellaan kaavan ja laatuohjeen mukainen toteutus sekä tonttien

korkeusasemien liittyminen toisiinsa ja katu- ja viherympäristöön.

Kustannukset ja tulot

Kaavan toteuttamisesta aiheutuu katujen ja viheralueiden osalta Kangasalan kaupungille

kustannuksia tämänhetkisellä, kesän 2022 hintatasolla arvioituna noin 10 miljoonaa euroa,

lisäksi vesihuollon ja pienten lasten yksikön rakentamisen kustannukset, infran ja kiinteistöjen

ylläpito- ja käyttökustannukset sekä joukkoliikennekustannukset (osuus bussiliikenteen

järjestämisestä, raitiotien suunnittelusta ja järjestämisestä sekä raitiotien operoinnista).

Tuloja saadaan tonttien vuokraamisesta ja myymisestä sekä kiinteistö- ja kunnallisveroina

sekä valtionosuustuloina.

6.3 Toteutuksen seuranta

Toteutusta seurataan korttelisuunnittelun yhteydessä, rakennuslupa- ja

ympäristölupavaiheessa sekä hulevesi-, katu- ja puisto- ja metsänhoitosuunnitelmien

yhteydessä. Liito-oravan elinympäristöjä seurataan rakentamisen edetessä.
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