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- Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli ilmastonmuutostyössä, sillä monet kuntien 
ratkaisut vaikuttavat siihen, millaisia päästöjä asukkaiden arjesta syntyy. Kuntien tekemä 
suunnittelutyö määrittää maankäytön ratkaisuiden kautta mm. kotitalouksien 
mahdollisuuksia vaikuttaa lämmityksen päästöihin ja liikkumisen valintoihin.

- Maankäytön ratkaisuilla on tärkeä rooli sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä että siihen 
sopeutumisessa erityisesti kun huomioidaan, että maankäytön ratkaisuilla ja 
yhdyskuntarakenteen suunnittelulla on pitkäkestoisia vaikutuksia. 

- Esimerkiksi yhdyskuntien rakenne vaikuttaa ratkaisevasti liikenteestä aiheutuviin 
kasvihuonekaasupäästöihin. 

- Ympäristöministeriö1) on linjannut, että: ”Maankäytön suunnittelu luo edellytyksiä hyvälle 
asuinympäristölle. Onnistuneet ratkaisut kaavoituksessa, toimiva ja eheä 
yhdyskuntarakenne sekä sujuvat liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa. Hyvä 
suunnittelu edistää kestävää kehitystä.”

- Ilmastokestävässä kaavoituksessa tulee huomioida sekä ilmastonmuutoksen hillintä että 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen. 

- Kangasala on koko Pirkanmaan maakunnan tavoin sitoutunut yhteiseen 
ilmastotavoitteeseen. 

- Kasvihuonekaasupäästöjen määrää vähennetään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 
2030 mennessä. 

- Hiilineutraaliustavoitteen vaatima loppu 20 %:n osuus sidotaan seudulla hiilinieluihin ja 
kompensoidaan.

- Näiden sitoumusten saavuttamiseksi on tärkeää arvioida päätösten ja merkittävän 
maankäytön ilmastovaikutuksia huolehtien, että ne ovat linjassa kaupungin 
ilmastotavoitteiden kanssa.

- Tässä selvityksessä arvioidaan Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavaluonnoksen (kaava 
nro 881, 14.6.2022) toteuttamisen ilmastovaikutukset.

- Arviointi on toteutettu laadullisena arviointina, jonka tarkoitus on tunnistaa 
kaavaluonnoksen myönteisiä ja kielteisiä ilmastovaikutuksia, tunnistaa mahdollisuuksia 
lieventää niitä joko huomioimalla suosituksia asemakaavan viimeistelyssä tai alueen 
jatkosuunnittelussa. 
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1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

1. Johdanto

1) Lähde: https://ym.fi/maankayton-suunnittelu

Kuva: Havainnekuva torilta. Verstas Arkkitehdit Oy. 

https://ym.fi/maankayton-suunnittelu


Ramboll

1.2 Kangasalan asemakaavoihin heijastuvat ilmastositoumukset 
ja -strategiat
Kansainvälinen taso:

Pariisin ilmastosopimus: Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa 
asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

EU 2050: Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 
päästötasosta. Tavoitteena kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisesta 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Suomi 2035:

Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen.

Pirkanmaa 2030:

Pirkanmaa on maakuntana sitoutunut Hinku-tavoitteisiin eli vähentämään päästöjään 80% vuoden 2007 tasosta 
ja sitomaan loput 20% hiilinieluihin.

Hinku verkosto:

Osana Hinku-verkostoa (hiilineutraalit kunnat) Kangasalan kaupunki on sitoutunut vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Energiatehokas ja hiilineutraali Kangasala 2030

Kangasalan kaupunkistrategia 2025 tavoittelee kestävää kasvua ja hiilineutraaliuden edistämistä. Näiden 
tavoitteiden edistämiseksi on laadittu Ilmasto- ja energiatehokkuustyön tiekartta, jonka tavoitteena on 
hiilineutraali Kangasala 2030.
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1. Johdanto



- Suomen kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa muodostuu tieliikenteestä, kaukolämmöstä, kulutussähköstä, teollisuudesta ja maataloudesta. Pirkanmaalla 
suurimmat päästölähteet ovat tieliikenne, kaukolämpö ja muut energialähteet sekä maatalous.

- Kangasalla suurimmat päästölähteet ovat tieliikenne, kaukolämpö ja maatalous. Kangasalan kokonaispäästöt vuonna 2020 olivat noin 168 kt CO2e HINKU-
laskentaperiaatteilla laskettuna. 

- Vuodesta 2005 vuoteen 2020 Kangasalan kokonaispäästöt ovat laskeneet 23 % ja asukaskohtaiset päästöt ovat laskeneet 33 %. 

1.3 Kangasalan kasvihuonekaasupäästöt

6Lähde: SYKE (2022): Kuntien ja alueiden khk-päästöt. https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

1. Johdanto
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2. Lamminrahka
2.1 Lamminrahkan alue 

2.2. Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava
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Lamminrahkan uusi kaupunginosa rakentuu Kangasalan länsireunalle Tampereen jatkeeksi, 
Lahdentien pohjoispuolelle. Yhdessä Tampereen puoleisen Ojalan alueen kanssa alueet 
muodostavat Ojala-Lamminrahkan uuden kaupunginosakokonaisuuden. Lamminrahkan alueelle 
rakentuu koti noin 8 000 asukkaalle sekä noin 1 000 työpaikkaa. Lamminrahkaan rakentuu 
monipuolisesti eri asumisen muotoja pientaloista kerrostaloihin. Kaupunginosaan rakentuu myös 
Lamminrahkan koulukeskus, joka kattaa ala- ja yläkoulun sekä päiväkodin. Lisäksi Lamminrahkan
keskustan alueelle rakentuu päivittäistavarakauppa sekä muita kaupallisia palveluita. Lähimmät 
isoimmat kauppa-alueet sijaitsevat Lentolassa ja Koilliskeskuksessa. Molempiin on vaihdoton 
bussiyhteys Lamminrahkasta ja pyörällä noin 4 km matka.

Lamminrahka sijaitsee kolmen ulkoilualueen solmukohdassa, jonka ansiosta ulkoilureitistöä on 
kotiovelta 200 km ja latua 100 km. Myös mm. kuntosalit, tenniskeskus, ratsutallit ja jäähalli ovat 
nopean ja vaihdottoman bussiyhteyden päässä (noin 10-15 min).

Lamminrahka sijoittuu hyvien yhteyksien äärelle. Lamminrahkasta on TAYS:n alueelle noin 10 
min, Tampereen keskustaan 15 min ja Kangasalan kulttuurikeskustaan 5 min matka. Alueella on 
jo nyt toimiva joukkoliikenne. Uuden eritasoliittymän bussipysäkeiltä on 10 min matka TAYS:n
alueelle, josta pääsee raitiotietä pitkin Tampereen keskustaan. Kangasalan kulttuurikeskustaan 
pääsee bussilla alle vartissa. Bussiyhteyksiä on tulevaisuudessa tarkoitus kehittää ja alueella on 
varauduttu TAYS:n linjan jatkeena rakennettavaan raitiotiehen.

Lamminrahkan asemakaavoitusta ohjaa Lamminrahkan osayleiskaava (kaava nro 16), joka sai 
lainvoiman 2016 (kaavakartta oikealla). Lamminrahkan eteläosan asemakaava (kaava nro 785) on 
tullut voimaan vuonna 2019 (kaavakartta seuraavalla sivulla) ja Taitajankulman työpaikka-alueen 
asemakaavamuutos (kaava nro 880) vuonna 2022.

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alue rakentuu parhaillaan ja ensimmäiset valmiit 
katuosuudet (Rissonkatu ja Mossin puistokadun alkuosa) on jo avattu yleiselle liikenteelle. 
Lamminrahkan koulukeskuksen ensimmäinen vaihe on rakenteilla ja valmistuu kesällä 2023. 
Ensimmäiset asuinrakennukset ovat niin ikään rakenteilla ja ensimmäiset asukkaat pääsevät 
muuttamaan alueelle syksyllä 2023.
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2.1 Lamminrahkan alue

2. Lamminrahka

Kuva: Lamminrahkan osayleiskaava, 2016 (Kangasalan kaupunki).
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2.1 Lamminrahkan alue
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2. Lamminrahka

Kuva: Lamminrahkan eteläosan asemakaava, 
2019 (Kangasalan kaupunki)

Kuva: Lammirahkan alueen asemakaavoitustilanne (ote Kangasalan karttapalvelusta 10/2022).

Lamminrahkan pohjoisosan 
asemakaava (kaava nro 881).

Lamminrahkan
eteläosan asemakaava 
(kaava nro 785).

Lamminrahkan osayleiskaavan 
vielä asemakaavoittamaton alue.

Sivun vasemmassa laidassa on esitetty Lamminrahkan eteläosan asemakaava (kaava nro 785), joka on tullut voimaan vuonna 2019. Sivun oikean laidan karttakuvassa on esitetty Lamminrahkan
alueen kaavoitustilanne syksyllä 2022. Karttakuvassa Lahdentien pohjoispuolella sijaitsee Lamminrahkan eteläosan lainvoimainen asemakaava (kaava nro 785). Eteläosan asemakaavasta 
pohjoiseen päin kartalla on korostettu violetilla värillä vireillä oleva Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava (kaava nro 881). Lisäksi kartassa on esitetty lainvoimaisen Lamminrahkan
osayleiskaava-alueen (kaava nro 16) rajat sinisellä. Lamminrahkan osayleiskaavan itäosa on vielä asemakaavoittamatonta aluetta.
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Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava (kaava nro 881) on tullut vireille syyskuussa 
2021 ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä 1.-30.8.2022. 

Kaava-alue käsittää Lamminrahkan uuden kaupunginosan pohjoisalueen rajautuen 
pohjoisessa ja lännessä Tampereen ja Kangasalan väliseen kuntarajaan, etelässä 
osittain Lamminrahkan eteläosan asemakaavaan ja muilta osin Lamminrahkan vielä 
asemakaavoittamattomiin metsäalueisiin. 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 68 ha ja se jakautuu kahteen osaan Mossin puistokadun 
molemmin puolin. Mossin puistokatu on kaavoitettu kokonaisuudessaan jo 
Lamminrahkan eteläosan ja Ojalan ensimmäisen asemakaavan yhteydessä ja se 
yhdistää Ojalan ja Lamminrahkan alueet.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Lamminrahkan uuden kaupunginosan toisen 
vaiheen rakentaminen. Toinen vaihe sisältää asuinkortteleita, katuja, raitiotien ja 
raitiotiepysäkin sekä pienten lasten yksikön/alakoulun ja viheralueita. Kaava-alueelle 
tavoitellaan noin 4 000 asukasta. Asemakaavan suunnittelua ohjaa lainvoimainen 
Lamminrahkan osayleiskaava.

Nykyisellään kaava-alue on pääosin rakentamatonta metsämaata ja aluetta halkoo 
muutama metsäautotie, voimalinja ja Kauppi-Kirkkoharju-ulkoilureitti.
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2.2 Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava

2. Lamminrahka

Kuva: Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavaluonnos, 14.6.2022 (Kangasalan kaupunki).
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3. Ilmasto-
vaikutusten 
arviointi

3.1 Ilmastovaikutusten kannalta tärkeät teemat 
asemakaavassa

3.2 Arvioinnissa käytetty aineisto
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Ilmastotavoitteita edistävässä asemakaavassa:

- Alue- ja yhdyskuntarakenne on tehokasta maankäytöltään 
ja infrastruktuuriltaan, edistää taajamien maankäytön ja 
toiminnallisen rakenteen monipuolisuutta, on rakennustavaltaan 
ilmastoystävällistä ja tuo toiminnot kestävällä tavalla saavutettaviksi 
sekä vähentää liikkumistarvetta.

- Liikkuminen on yhteensovitettu maankäyttöratkaisujen kanssa, 
tukeutuu kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen sekä suosii 
kestäviä liikkumismuotoja ottaen huomioon matkaketjut.

- Energiaan liittyvät ratkaisut ovat uusiutuvia ja 
vähäpäästöisiä (energiantuotanto) ja parantavat energiatehokkuutta.

- Luonnonvarojen käyttö ja viherrakenne edistävät luonnonvarojen 
kestävää käyttöä ja kiertotaloutta sekä resurssiviisautta, turvaavat 
viherrakenteen hiilinieluja ja -varastoja sekä jatkuvat katkeamatta, 
tukee naapurustojen toiminnallista monipuolisuutta ja vähentää 
tarvetta poistua kauemmas viihtymään sekä huomioi alueen 
pienilmaston, massatasapainon ja mahdollisen lämpösaarekeilmiön.

- Tuetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista 
huomioiden mm. hulevesien määrän, ympäristövaikutusten hallinnan, 
haavoittuvat toiminnot ja myrskyjen vaikutukset aluevarauksissa 
sekä ohjaten tulvavaara-alueiden alueidenkäyttöä ja huomioiden 
tulvareittien ja viivytyksen tilavaraukset.
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3.1 Ilmastovaikutusten kannalta tärkeät teemat asemakaavassa

Ilmastovaikutusten kannalta tärkeät teemat ja niiden painottuminen 
yleis- ja asemakaavoissa. xxx = erittäin tärkeä, xx = tärkeä ja x = 
vähemmän tärkeä Lähde: Ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus -opas (YM 2015)

3. Ilmastovaikutusten arviointi
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Arvioitava aineisto: 

- Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavaluonnos ja –määräykset, 14.6.2022

- Laminrahkan pohjoisosan asemakaavaluonnoksen selostus, 14.6.2022

Muut tärkeimmät arvioinnissa hyödynnetyt lähdeaineistot: 

- Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavaluonnoksen havainnepiirros, 14.6.2022

- Suomen ympäristökeskus: Kuntien ja alueiden khk-päästöt. 
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/. Luettu 10/2022.   

- Ramboll, WSP: Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma, 2021

- Lamminrahkan osayleiskaava, voim. 2016

- WSP: Ojalan ja Lamminrahkan osayleiskaavojen vaikutusten arviointi, 2014

- Ramboll: Lamminrahkan hankesuunnitelma, 2017

- WSP: Lamminrahkan rakennettavuusselvitys, 2014

- Ramboll: Ojala-Lamminrahka pääkadun YS, liikennetarkastelut, 2017

- WSP: Ojala-Lamminrahka, energia ja ilmasto, 2013

- WSP: Lamminrahkan geoenergiapotentiaalikartta, 2014

- Tampereen Sähkölaitos: Lamminrahkan kaukolämpöverkon yleissuunnitelma, 2021

- Ramboll: Hulevesien käsittely ja hallinta Lamminrahkan tonttien rakennustyömailla, 2021

- Granlund: BREEAM Communities esiselvitysraportti, Lamminrahkan alue, 2018

- ELY:n lausunto Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavaluonnoksesta, 2022
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3.2 Arvioinnissa käytetty aineisto

3. Ilmastovaikutusten arviointi

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan havainnekuva, 14.6.2022. 

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
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• Rakentamisen aikaisiin hulevesiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Likaiset vedet tulee ensisijaisesti 
imeyttää työmaa-alueilla; imeyttämättä jäävät vedet johdetaan tilapäisten laskeutusaltaiden kautta 
maastoon (vesipinta-ala vähintään 5 % allasta kuormittavan työmaan pinta-alasta ja syvyys noin metri). 
Rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnan toteuttamisesta tulee tehdä suunnitelma rakennusluvan 
yhteydessä.

• Alueen asuinkiinteistöjen jätehuolto toteutetaan lähikeräysjärjestelmällä. Asuinkiinteistöillä ei sallita 
kiinteistökohtaisia jäteastioita.

• Etelän suuntaisille kattopinnoille tai julkisivuihin tulee olla mahdollista sijoittaa aurinkokeräimiä ja -
paneeleja.

• Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi A-kortteleissa saa rakentaa: 

• Harraste-, kokoontumis-, sauna- ja yhteistiloja, talopesuloita, kuivaushuoneita tai työtiloja, joiden 
käytöstä ei aiheudu häiriötä asumiselle. 

• Tontin rajalla asemakaavassa osoitettua viheraluetta vastaan on säilytettävä luonnollinen maanpinnan 
korkeusasema. Korttelin ja tontin sisäiset korkeuserot on hoidettava ensisijaisesti rakennusten avulla.

• Kussakin korttelissa tulee olla vähintään yksi pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennus, jonka rungon 
ja julkisivujen päämateriaali on puu.

• Korttelin kulkuväylät ja ajo-yhteydet tulee toteuttaa vettäläpäisevästä materiaalista (muu kuin asfaltti), 
mikäli alueiden kaltevuudet sen sallivat (ei koske kansiratkaisuja).

• Korttelien yhteispihat:

• Muut kuin leikki- ja oleskelupaikaksi, pelastustieksi ja kulkuväyläksi välittömästi tarvittavat alueet 
tulee istuttaa puutarhamaisiksi pihan osiksi, joilla on runsaasti ja monipuolisesti erikokoisia ja -lajisia 
puita ja pensaita sekä eri aikaan kukkivia perennoja. Pihalla tulee olla myös ainavihantia lajeja sekä 
hyötykasveja sekä isoksi kasvavia puita, vähintään 1 kpl / 600 m2. Piharakentamisessa tulee 
hyödyntää tontilla olevia kivilohkareita. Kadun varressa olevien rakennusten väliin tulee istuttaa puu, 
mikäli ko. kohtaa ei käytetä kulkuväyläksi tms.

• Muiden kuin asuntopihojen pihasuunnitelma tulee olla viheralan ammattilaisen tekemä ja suunnitelma 
on liitettävä rakennuslupa-asiakirjoihin. Pihasuunnittelussa tulee huomioida kortteleiden hulevesien 
viivytysvaatimus ja hulevesien viivytysalueiden viemä pinta-ala.

AUTOPYSÄKÖINTI

• Mikäli osa pysäköintipaikoista varataan yhteiskäyttöautoille, voidaan pysäköintipaikkojen 
kokonaislukumäärää pienentää erikseen kaavoituksen kanssa sovittavalla prosenttiosuudella.

• Pysäköintipaikkamäärää voidaan tarkistaa tapauskohtaisesti, mikäli esimerkiksi alueen toteutuneen 
pysäköintipaikkatarpeen perusteella voidaan osoittaa, ettei paikkoja tarvita niin paljoa kuin kaavassa on 
määrätty.

• A-kortteleissa 1533-1534, 1540-41 ja 1548-49 pintapysäköintinä maantasoon saa toteuttaa enintään 10 
% pysäköintipaikoista sekä vieraspysäköintipaikat.

• A- ja AP-kortteleissa pintapysäköintialueet tulee jakaa osiin niin, että yhdellä pysäköintialueella on 
enintään 10 autopaikkaa. Yli viiden auton pysäköintialueet tulee rajata puin ja pensain tai viherkattoisin 
autokatoksin.

• Kaikkien pysäköintipaikkojen toteutuksessa tulee ottaa huomioon kasvava sähköautojen latauspisteiden 
tarve, mikä tulee huomioida korttelin sähkökaapelivarauksia suunniteltaessa.

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

Pyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

• Asuminen: 1 pp / 35 kem2
• Toimistotilat: 1 pp / 50 kem2
• Kivijalkaliiketilat: 1 pp / 50 kem2, voi sijoittaa katualueelle
• Y-kortteli:

• koululaiset 1 pp / 2 oppilasta
• 3-6 -vuotiaat lapset 1 pp / 10 lasta
• työntekijät 1 pp / 3 työntekijää

• Kaikki pyöräpysäköintipaikat tulee olla runkolukittavia. Lisäksi vähintään puolet asumisen pyöräpaikoista 
on oltava lukitussa ja katetussa tilassa ja vähintään puolet koulun ja päiväkodin 
pyöräpysäköintipaikoista tulee olla katettuja. Katetut tilat tulee olla valaistuja. Pyöräpaikat tulee olla 
esteettömiä ja rakennuksen sisäänkäynnin tuntumassa. Asuinrakennusten ulkoiluvälinevarastojen 
mitoituksessa (mm. kulkuväylät ja sisäänkäynnit sekä muu mitoitus) tulee huomioida tavarapyörien, 
polkupyörän peräkärryjen tai muun liikkumisen apuvälineen vaatima tila. Päiväkodin yhteyteen tulee 
varata tilaa pyöräperäkärryjen ja tavarapyörien säilytykseen.
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4.1 Ilmastotavoitteita tukevat yleiset kaavamääräykset 
Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavaluonnoksessa

4. Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan ilmastovaikutusten arviointi



Ramboll

Asuinrakennusten korttelialue (A)

• Alueelle saa rakentaa asuntoja sekä liike- ja työtiloja.

Lähivirkistysalue (VL-6)

• Liito-oravan elinolosuhteiden ja kulkureittien turvaamiseksi alueella tulee säilyttää ja istuttaa 
lajiltaan, kooltaan ja tiheydeltään liito-oravalle suotuisaa puustoa. Vesihuolto, ulkoilureitit, 
hulevesi ja muut mahdolliset alueelle sijoittuvat rakenteet sekä metsän ja viheralueiden 
hoito tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että pesäpuut ja niiden ympäristössä riittävä 
puustoinen suojavyöhyke säilyvät.

+ puu1000

• Luku osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kortteliin saa ilmoitetun kerrosalan lisäksi 
rakentaa, mikäli kortteliin rakennetaan puukerrostalo. Korttelin ensimmäisen rakennuksen 
tulee tällöin olla puukerrostalo.

Ohjeellinen alueen osa, jolle sijoitetaan jätelajien keräyspaikka (yt)

• Paikka varataan usean lähitontin yhteiseen käyttöön.

Istutettava alueen osa (ei osoitettu kaavakartalla)

• Alueelle tulee istuttaa pensaita ja puita.

Säilytettävä/istutettava puurivi

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp)

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa (jk)

Ohjeellinen laduksi varattu alueen osa (latu)

Ohjeellinen raitiotien linjaus (rt)

Ohjeellinen alueen osa, joka varataan hulevesien viivyttämiseen (hule-9)

hule-16 (ei osoitettu kaavakartalla)

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää korttelialueella siten, 
että viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla 1m 3 jokaista sataa vettäläpäisemätöntä
pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluttua 
täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alueen osa (luo)
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4.1 Ilmastotavoitteita tukevat kaavamerkintäkohtaiset määräykset 
Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavaluonnoksessa

4. Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan ilmastovaikutusten arviointi



Ramboll

- Apuna asemakaavaluonnoksen ilmastovaikutusten arvioinnissa käytettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen 
julkaisemaa Ilmastokestävä kaavoitus –työkalua (KILVA). Työkalu on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien 
kaavatasojen ratkaisuihin ja sen kantava periaate on ilmastoetusija: säilytetään se hiili, mikä voidaan ja 
tuotetaan niin vähän päästöjä kuin voidaan. Työkalun lopputuloksena syntyy ”tarkastuslista” seikoista, 
jotka kuvaavat kaavan vahvuuksia ja heikkouksia.

- KILVA-tarkastelussa kaavaluonnoksen vahvuudeksi nousi etenkin kestävän elämäntavan 
mahdollistaminen (kulkumuotojakauman painottuminen kestäväksi, kestävät ratkaisut mahdollistavien 
toimintojen ja elettävyyden edistäminen) sekä ilmastoriskeille alttiiden ominaispiirteiden 
tunnistaminen. Kaavaratkaisussa painottui myös uuden toteuttaminen resurssiviisaasti sekä 
teknisen huollon resurssitehokkuuden huomioiminen.

- KILVA-tarkastelussa kaavaluonnoksen heikkoudeksi nousi etenkin metsien hiilinielujen ja 
hiilivarastojen turvaaminen ja lisääminen sekä liikkumisen tarpeen vähentäminen. Heikkouksia 
olivat lisäksi mm. uusiutuvan energian tuotannon mahdollistaminen sekä alueen 
energiatehokkuuden huomioiminen.

- KILVA-tarkastelussa erityisesti esiin nousseita teemoja:

- Metsäala tai puusto vähenee alueella paljon.

• Kyse on uudesta asemakaava-alueesta ja alue on nykyisellään pääasiassa rakentamatonta 
metsämaata.

- Kaavaluonnos lisää autoliikennettä merkittävästi.

• Nykyisellään metsävaltaisella alueella ei juurikaan ole autoliikennettä.

- Kaavaluonnoksessa on huomioitu hyvin joukkoliikenteen edistäminen.

• Joukkoliikennettä on tuettu kaavamerkinnöin. Myös kävely- ja pyöräilyreitistöjen laatu sekä 
pyörien pysäköinti ja säilytys on huomioitu kaavamerkinnöin.

- Kaava-alueelta on yhtenäisille viher- ja virkistysverkostoille lyhyt matka (alle 1 km), joka on 
mahdollista kulkea jalan tai pyörällä.

• Kortteleista on enintään 200 m matka yhtenäiselle, sekä Kangasalle että Tampereelle jatkuvalle 
viher- ja ulkoilureittiverkostolle, jota pitkin pääsee kulkemaan viihtyisässä viherympäristössä jalan, 
pyörällä ja hiihtäen aina Kangasalan tai Tampereen keskusta-alueille saakka.

- Kaavaluonnoksessa on otettu huomioon jätehuollon tehokkuus ja käytettävyys.

• Kaavaluonnoksessa on keskitetty asuinkiinteistöjen jätehuolto lähikeräyspisteille.

- Rakennusten sijoittelu ja massoittelu eivät tue uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksia.
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4.2. Ilmastokestävä kaavoitus –työkalu (KILVA)

4. Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan ilmastovaikutusten arviointi
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4.3. Alue- ja yhdyskuntarakenne

4. Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan ilmastovaikutusten arviointi

Kaavan sisältö

- Kaavaselostuksen mukaan kaava mahdollistaa noin 4 100 asukkaan kasvun 
alueelle, mikä on myös linjassa osayleiskaavan asukasmäärätavoitteen kanssa.

- Alue on nykyisellään pääasiassa rakentamatonta metsämaata ja alueella kulkee 
nykyisellään vain muutamia metsäautoteitä. 

- Kaava-alueen pohjoispuolelle sijoittuu Tampereen Ojalan asuinalue, jonka 
ensimmäinen osa on jo asemakaavoitettu sekä kaava-alueen eteläpuolelle 
Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alue.

- Tehokkaimmat asuinrakennusten korttelialueet (A) sijoittuvat pääasiassa Mossin 
puistokadun varteen, tulevan bussilinjan Ojala-Lamminrahka varrelle. Tehokasta 
rakentamista on sijoitettu erityisesti myös raitiotiepysäkin vaikutuspiiriin (n. 300 
m). Asuinrakennusten korttelialueiden (A) tehokkuus vaihtelee välillä e=0,9-1,5.

- Neljään asuinrakennusten korttelialueeseen (A) on kaavaluonnoksessa osoitetun 
rakennusoikeuden lisäksi mahdollistettu 1 000 lisäkerrosneliömetriä, mikäli 
kortteliin rakennetaan puukerrostalo. Lisäksi kaavaluonnoksen yleismääräyksissä 
on määrätty, että kussakin korttelissa tulee olla vähintään yksi 
pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennus, jonka rungon ja julkisivujen 
päämateriaali on puu.

- Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu kattavat virkistysverkostot ja alue 
sijaitseekin seudullisesti kolmen ulkoilualueen solmukohdassa (Halimasjärven ja 
Kaupin alue, Olkahisen-Aitovuoren alue ja Kyötikkälän-Kirkkoharjun alue). Kaava-
alueelta on saavutettavissa jopa 200 km ulkoilureitistö, josta 100 km on latua.

- Alueelle on suunniteltu keskeiselle sijainnille Y-kortteli (pienten lasten 
yksikkö/alakoulu) sekä asuinrakennusten korttelialueelle (A) mahdollistettu myös 
liike- ja työtilojen sijoittaminen. Etenkin kaupallisten palveluiden osalta kaava-alue 
tukeutuu kuitenkin vahvasti Lamminrahkan eteläosan asemakaavaan 
sisältyneeseen Lamminrahkan keskustaan sekä Lentolan ja Koilliskeskuksen 
kauppa-alueisiin.

- Kaavaluonnos mahdollistaa eri asumistyyppien sijoittumisen alueelle.

- Kaava-alueelle syntyy suunnitelmien mukaan n. 70 työpaikkaa ja Lamminrahkan
eteläosan asemakaava-alueelle arviolta n. 1 000 työpaikkaa. 2 km päässä kaava-

alueesta sijaitsee Kallion ja Lentolan työpaikka-alueet, 3 km päässä Hankkion 
teollisuusalue ja 7 km päässä TAYS:n työpaikka-alue (Tampereen seudun suurin 
työpaikka-alue työpaikkamäärältään).

Ilmastovaikutukset

- Kaava-alue sijoittuu suunnitellun raitiotien linjauksen varrelle täydentäen Tampereen ja Lamminrahkan yhdyskuntarakennetta, 
mikä lähtökohtaisesti tukee ilmastotavoitteita edistävän tehokkaan yhdyskuntarakenteen muodostumista hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Alue sijoittuu kuitenkin etäälle niin Kangasalan kuin Tampereenkin keskustojen palveluista ja 
on siksi riippuvainen raitiotien toteutumisesta. Lamminrahkan alue muodostaa yhdessä Tampereen Ojalan alueen kanssa 
yhtenäisen kokonaisuuden (mm. yhteinen infra ja palvelut). 

- Uuden alueen rakentaminen (mm. rakennukset, katualueet, kunnallistekniikka) vaikuttaa kaava-alueen ilmastovaikutuksiin 
merkittävästi (mm. rakentamisen aikainen hiilipiikki, metsäkato). Aluetta laajemmin tarkasteltaessa voidaan todeta alueen 
tukeutuvan osin jo olemassa oleviin infrarakenteisiin (esim. Lahdentie).

- Tehokkaimmin rakennettavien asuinkortteleiden sijoittaminen Mossin puistokadun varteen mahdollistaa aluerakenteellisia etuja 
joukkoliikenteen ja energiansiirtoverkoston tehokkuuden näkökulmista (ks. tarkemmin kohdat 4.4. ja 4.5). 

- Kaavaluonnos sisältää melko paljon ja verrattain pitkiäkin päättyviä tonttikatuja, jotka eivät tue infraverkostollista tehokkuutta 
pientaloalueilla. 

- Kaavaluonnoksen muuten melko eheää ja tehokasta yhdyskuntarakennetta rikkoo muutama irralliseksi jäävä kortteli. Korttelit 
1554 ja 1555 sijoittuvat Kauppi-Kirkkoharju–ulkoilureitin läheisyyteen (kestävä liikkuminen), mutta päättyvän tien jatkaminen ja
kahden AO-korttelialueen rakentaminen keskelle lähivirkistysaluetta on ilmastonäkökulmasta haasteellista. 

- Kaavamääräyksillä on pyritty edistämään ilmastoystävällistä rakennustapaa edellyttämällä jokaiseen kortteliin vähintään yksi 
pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennus, jonka rungon ja julkisivujen päämateriaali on puu. Neljälle A-korttelialueelle osoitettu 
+puu1000 –kaavamerkintä luo edellytyksiä sille, että A-korttelialueille vaadittu puurakennus toteutettaisiin pientalon sijaan 
kerrostalona ja puurakentamistavan valinnasta saavutettaisiin ilmastonäkökulmasta mahdollisimman suuri hyöty.

- Kaava-alueen maankäytön ja toiminnallisen rakenteen monipuolisuutta on edistetty laajoilla ja hyvin saavutettavilla 
virkistysverkostoilla, eri asumistyypeillä, Y-kortteliin suunnitellulla pienten lasten yksiköllä/alakoululla sekä asuinrakennusten 
korttelialueille (A) mahdollistetuilla liike- ja työtiloilla. Toimintojen sekoittuneisuus mahdollistaa lyhyempiä etäisyyksiä 
lähipalveluihin ja luo edellytyksiä edistää kestäviä liikkumismuotoja. Kaava-alueen tukeutuessa etenkin kaupallisten palveluiden
osalta Lamminrahkan keskustan palveluihin nousevat kaavaluonnoksessa esitetyt laajat jalankulun ja polkupyöräilyn verkostot 
ilmastonäkökulmasta avainasemaan.

- Kaavaluonnos ei mahdollista alueelle juurikaan työpaikkoja, mikä lisää asukkaiden liikkumistarvetta työn perässä. Lamminrahkan
eteläosan kaava-alueelle (500 m – 1,5 km päähän) on osoitettu noin 13 ha työpaikka-alue, jota kehitetään 
työpaikkaintensiivisenä, tavoitteena alueelle on noin 1 000 työpaikkaa. Kaava-alueelta on lisäksi mahdollistettu tulevaisuudessa
mm. TAYS:n alueelle suora bussi- ja raitiotieyhteys, jotka osaltaan voivat vähentää työpaikan sijainnista syntyvää 
henkilöautoilua.

- Kaavaluonnoksessa on huomioitu sekä kaava-alueen sisäisten virkistysalueiden hyvä verkostoituminen että seudullinen 
virkistysalueiden verkosto. Virkistysalueiden hyvä saavutettavuus sekä niiden keskinäinen verkostoituneisuus tukee 
lähivirkistystarpeiden huomioimista suunnittelussa. Riittävät ja monipuoliset lähivirkistysalueet vähentävät asukkaiden tarvetta
lähteä virkistäytymään kauemmas.

- Kaavaratkaisu mahdollistaa erityisen hyvin alueen toteutumisen vaiheittain kortteli korttelilta ja siten joustavuutta maamassojen 
sijoittamiseen, josta puolestaan voidaan saavuttaa ilmastohyötyjä (ks. tarkemmin kohta 4.6). 
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4.4. Liikennejärjestelmät

4. Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan ilmastovaikutusten arviointi

Kaavan sisältö

- Kaava-alueen halkova kokoojakatu Mossin puistokatu on kaavoitettu 
Lamminrahkan eteläosan asemakaavan yhteydessä ja katu valmistuu 
kokonaisuudessaan marraskuussa 2022. Mossin puistokatu yhdistää 
Lamminrahkan alueen etelässä Lahdentiehen ja pohjoisessa Tampereen 
Aitolahdentiehen.

- Tehokkaimmat asuinrakennusten korttelialueet (A) sijoittuvat pääasiassa Mossin 
puistokadun läheisyyteen, tulevan bussilinjan Ojala-Lamminrahka varrelle. 
Tehokasta rakentamista on sijoitettu erityisesti myös raitiotiepysäkin 
vaikutuspiiriin (n. 300 m).

- Suunnitelmien mukaan vuonna 2025 bussilinja 29 on tarkoitus jatkaa kulkemaan 
Lamminrahkan eteläosasta Mossin puistokatua pitkin kohti Ojalaa. 
Lamminrahkan eritasoliittymällä, noin 0,7-1,3 km päässä pohjoisen 
asemakaavan kortteleista pysähtyvät jo nyt Lahdentien bussilinjat 41 ja 42 
(Kangasalan keskustasta TAYS:n alueelle ja Tampereen keskustaan).

- Kaavaratkaisussa on varauduttu raitiotien linjaukseen sekä yhteen 
raitiotiepysäkkiin kaava-alueelle. Raitiotien jatke Linnainmaalta Lamminrahkaan
on vuonna 2021 valmistuneen seuturatikan yleissuunnitelman mukaan tarkoitus 
rakentaa 2033-2036. Raitiotien toteutuminen tarkoittaa, että Mossin puistokatu 
muutetaan raitiotien matkalta joukkoliikennekaduksi.

- Kaavaselostuksen mukaan alueen katuja on suunniteltu kaareviksi ja 
poikkileikkaukseltaan mahdollisimman kapeiksi, mikä edistäisi nopeuksien 
pysymistä alhaalla (koko Lamminrahkan nopeusrajoitus 30 km/h).

- Kaavakartassa on osoitettu laajasti ohjeellisia yleiselle jalankululle ja 
polkupyöräilylle varattuja alueen osia sekä itä-länsisuunnassa että pohjoisen ja 
etelän suuntaan. Kaavakartassa on osoitettu myös ohjeellisia laduksi varattuja 
alueen osia.

- Kaavaluonnoksen autopysäköintipaikkojen vähimmäismäärää koskien on 
määrätty, että mikäli osa pysäköintipaikoista varataan yhteiskäyttöautoille, 
voidaan pysäköintipaikkojen kokonaislukumäärää pienentää erikseen 
kaavoituksen kanssa sovittavalla prosenttiosuudella.

- Kaavaluonnoksen yleismääräyksissä on annettu tarkkoja laadullisia 
pyöräpysäköintiin liittyviä määräyksiä.

Ilmastovaikutukset

- Joukkoliikennejärjestelmän ja maankäytön kehittäminen on kaavaratkaisussa lähtökohtaisesti hyvin yhteensovitettu 
tehokkaimman rakentamisen keskittyessä mm. Mossin puistokadun varrelle, jota pitkin on tarkoitus jatkaa bussilinja Ojalan 
suuntaan sekä raitiotiepysäkin sijoittuessa Mossin puistokadun varteen.

- Mossin puistokatua pitkin Ojalan suuntaan jatkettava bussilinja kulkee alueella nykyisten suunnitelmien mukaan vuonna 2025 eli 
ennen kaava-alueen ensimmäisiä asukkaita (2028). Raitiotie puolestaan kulkisi alueella nykyisten suunnitelmien valossa vasta 
kaava-alueen rakentumisen jälkeen. Toteutuessaan sekä bussilinja Ojala-Lamminrahka että raitiotie mahdollistavat asukkaille 
hyvän joukkoliikennetarjonnan. Kasvun keskittyminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle vähentää yksityisautoilua ja siitä 
syntyviä päästöjä.

- Etenkin raitiotien toteutumiseen liittyy epävarmuutta, mikä voi johtaa alueen tukeutumaan bussilinjan varaan ja 
kulkutapajakauman painottumaan enemmän henkilöautoiluun. Raitiotien toteutumisella on suuri merkitys alueen 
ilmastovaikutusten kannalta, sillä tieliikenne on jo nykyisellään suurin Kangasalan kasvihuonepäästöjen lähteistä. Bussiyhteyden
toteuttaminen alueelle on todennäköisempää, mutta uusi bussilinja voi olla helpommin altis muutoksille mikäli linja ei ole 
kannattava.

- Asukkaat tulevat muuttamaan kaava-alueelle ennen mahdollisen raitiotien rakentamista, mikä saattaa johtaa asukkaiden 
kulkutapavalinnaksi henkilöautoilun etenkin, jos alueella kulkevat bussilinjat eivät palvele asukkaiden tarpeita riittävällä tasolla. 
Kulkutapatottumuksen muuttamisessa jälkikäteen henkilöautoilusta julkiseen liikenteeseen saattaa esiintyä haasteita.

- Mossin puistokadun muuttaminen osin joukkoliikennekaduksi raitiotien toteutumisen myötä pidentää henkilöautoreittejä, mikä 
osaltaan tekee joukkoliikenteen käytöstä houkuttelevampaa ja edistää kestävämmän liikkumistavan valitsemista.

- Kaavakartassa osoitetut ohjeelliset yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatut alueen osat luovat hyviä mahdollisuuksia 
kestävälle liikkumiselle niin kaava-alueen sisällä kuin seudullisestikin (mm. Kauppi-Kirkkoharju –ulkoilureitti). Myös talviliikunta 
on huomioitu kaava-alueella (ohjeellinen laduksi varattu alueen osa).

- Kaavaluonnos sisältää pitkiä päättyviä tonttikatuja, minkä myötä etenkin kortteleista 1556 ja 1557 syntyy pyöräilijälle 
katuverkkoa pitkin turhaa kiertoa. Sujuvat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet mahdollistaisivat kulkutapavalinnaksi todennäköisemmin 
kestävän liikkumismuodon.

- Kaavamääräyksillä kannustetaan yhteiskäyttöautoiluun, mikä on henkilöautoilusta syntyvien päästöjen vähentämisen kannalta 
positiivista. Myös pyöräpysäköintipaikkojen laadusta on annettu hyvät ja tarkat määräykset kaavaluonnoksessa. 
Pyöräpysäköintipaikkojen vähimmäismäärä sekä niiden laatu edesauttavat osaltaan kestävän liikkumistavan suosimista.

- Lamminrahkan eteläosan kaava-alueelle on rakentumassa (tilanne 11/2022) Lamminrahkan koulukeskus. Lamminrahkaan on 
tulossa kattavat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ja koulukeskukseen myös kattavasti vapaa-ajan palveluita. Tämä vähentää 

liikkumistarvetta siirtyä kauemmas kyseisten palveluiden pariin. 



Kaavan sisältö

- Kaavaluonnoksen yleismääräyksen mukaan etelän suuntaisille 
kattopinnoille tai julkisivuihin tulee olla mahdollista sijoittaa 
aurinkokeräimiä ja –paneeleja.

- Kaikkien pysäköintipaikkojen toteutuksessa tulee ottaa huomioon kasvava 
sähköautojen latauspisteiden tarve, mikä tulee huomioida korttelin 
sähkökaapelivarauksia suunniteltaessa.

- Kaavaratkaisussa alueen asuinkiinteistöjen jätehuolto toteutetaan 
lähikeräysjärjestelmällä ja kaavakarttaan on osoitettu ohjeellisia alueen 
osia, jotka varataan usean lähitontin yhteiseen jätteiden keräyskäyttöön. 
Asuinkiinteistöillä ei sallita kiinteistökohtaisia jäteastioita.

Ilmastovaikutukset

- Rakennusten osalta kaavaluonnos mahdollistaa paikallista uusiutuvaa energiantuotantoa sekä energiatehokasta rakentamista, 
mutta se ei erityisesti edellytä tai edistä niitä. Infrarakentaminen ei sijainnista ja maaston lähtökohtaisista ominaisuuksista johtuen 
muodostu alueella erityisen energiatehokkaaksi.

- Rakennuksia jäähdyttävät ilmavirrat, lumien epäedullinen kinostuminen sekä paahteisuus vaikuttavat osaltaan rakennusten 
energiankulutukseen. Kaavaratkaisu on näiden asioiden osalta lähtökohtaisesti hyvin ratkaistu. Ohjeistamalla tarkemmin 
rakennusten massoittelua ja puuston sijoittumista ja laatua voidaan kaavan vaikutuksia vielä luonnosvaiheessa esitetystä 
entisestään parantaa. (Pienilmasto, lämpösaarekeilmiö ja tuulisuus, ks. myös kohta 4.6)

- Katualuevarauksissa mahdollistetaan kaukolämmön rakentaminen alueelle. Tampereen Sähkölaitos kehittää tuotantoaan jatkuvasti 
hiilineutraalimmaksi ja Sähkölaitoksen tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuoteen 2040 mennessä. Kaukolämpö on 
energiatehokas lämmönsiirtotapa, jonka tuotanto alueella on uusiutuviin energialähteisiin pohjautuva. Kaukolämpö ei kuitenkaan 
palvele koko aluetta eikä siihen liittymistä voida edellyttää. Alhainen aluetehokkuus osassa kaava-aluetta vaikeuttaa 
kaukolämpöön perustuvaan energiaratkaisuun tukeutumista alueella. Kauko- ja aluelämmön tapaiset keskitetyt 
lämpöenergiajärjestelmät edellyttävät riittävästi kuluttajia kohtuullisella etäisyydellä toisistaan ollakseen teknistaloudellisesti 
kannattavia. Toisaalta edellytyksiä on parannettu minimoimalla erityisesti Mossin puistokadun varrella verkon pituutta ohjaamalla 
rakennukset lähelle katua. 

- Kaava-alueella on lisäksi hyvät mahdollisuudet maalämmön hyödyntämiseen GTK:n tekemän geoenergiapotentiaaliselvityksen
perusteella. Alueella ei ole pohjavesialueita, jotka estäisivät maalämmön hyödyntämisen. Osalla alueilla tulee kuitenkin tonttijaon 

ja korttelirakenteen tarkemman suunnittelun yhteydessä tarkastella myös maalämmön hyödyntämisedellytyksiä huolehtien 
riittävästä tonttialasta suhteessa rakentamiseen, jotta maalämpökaivoille jää riittävästi tilaa ja suojaetäisyyksiä toisiinsa nähden. 

- Jätekeräys hoidetaan koko Lamminrahkan alueella lähikeräysjärjestelmällä, joka on energiatehokkaampi kuin periteinen 
kiinteistökohtainen jätekeräys paremman keräyslogistiikan ansiosta.

- Aurinkoenergian hyödyntämisen näkökulmasta kaavaluonnoksen haasteena voi paikoitellen olla rakennusten epäsuosiolliset 
suuntaukset. Aurinkoenergian ohjaaminen vain etelänsuuntaisille kattopinnoille ja julkisivuille yleisellä kaavamääräyksellä ei ole 
tarkoituksen mukaista kun huomioidaan, että kaakon ja lounaan suuntaukissa tuotto on vain 7 % pienempi kuin 
eteläsuuntauksessa, itä-länsisuuntauksen ollessa 25 % pienempi mutta erityisesti pientaloissa ajoittaen tuotantoa enemmän 
aamuille ja illoille. Kuitenkin julkisivuasennuksissakin vuotuinen sähköntuotto heikkenee noin 25-30 prosenttia verrattuna 40 
asteen kulmaan suuntaamiseen. Julkisivuasennuksissa sähköä saadaan kuitenkin verrattain enemmän alkukeväästä ja 
loppusyksystä, jolloin aurinko paistaa matalalta. Pientalojen suuntaukset ovat edullisemmat aurinkosähkön hyödyntämiselle. 
Yleismääräys ”Rakennusten kattomuoto tulee olla harjakatto, mansardikatto tai porraskatto.” helpottaa aurinkosähköjärjestelmien 
asennusta niissä kohteissa, joissa harjakaton suuntaus on suotuinen aurinkosähkön asentamiselle. 

- Kaavaluonnoksessa ei ole kiinnitetyn erityistä huomiota passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuuksiin (esim. 
rakennusmassojen suuntauksen, tilojen sijoittumisen ja aukotuksen ohjaamisen, varjostavan ja suojaavan kasvillisuuden 
sijoittamisen energianäkökulmasta). Kaavaluonnos ei varsinaisesti estä näiden asioiden huomioon ottamista, mutta rakennusalojen 
rajat sekä rakennusten ohjaaminen nuolimerkinnöin katulinjaan voivat osaltaan vaikeuttaa näiden ilmastoviisaan rakentamisen 
näkökulmasta merkityksellisten asioiden toteutumista.   

- Yleismääräyksissä on huomioitu sähköautojen yleistyminen määräämällä, että kaikkien pysäköintipaikkojen toteutuksessa tulee 
ottaa huomioon kasvava sähköautojen latauspisteiden tarve, mikä tulee huomioida korttelin sähkökaapelivarauksia 
suunniteltaessa. Tämä tukee liikkumisen energiatehokkuuden parantumista. 20

4.5. Energiaratkaisut

4. Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan ilmastovaikutusten arviointi
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4.6. Luonnonvarojen käyttö ja viherrakenne, hiilinielut ja –varastot, 
resurssiviisaus, massatasapaino, pienilmasto ja lämpösaarekeilmiö

4. Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan ilmastovaikutusten arviointi

Kaavan sisältö

- Kaava-alue on nykyisellään pääasiassa rakentamatonta metsämaata. 
Kaavaselostuksen mukaan kaavan myötä metsäpinta-alaa poistuu noin 28 ha.

- Kaava-alueen lähivirkistysalueista merkittävä osa on käyttötarkoitusmerkinnällä 
VL-6 ja alueet sisältävät liito-oravan elinympäristöjä, pesäpuita ja/tai liito-oravan 
kulkureittejä. Näillä alueilla tulee säilyttää ja istuttaa lajiltaan, kooltaan ja 
tiheydeltään liito-oravalla suotuisaa puustoa.

- Korttelien yhteispihoja koskien kaavaluonnoksen yleismääräyksissä on todettu, 
että pihalla tulee olla ainavihantia lajeja ja hyötykasveja sekä isoksi kasvavia 
puita, vähintään 1 kpl / 600 m2. Piharakentamisessa tulee hyödyntää tontilla 
olevia kivilohkareita. Kadun varressa olevien rakennusten väliin tulee istuttaa 
puu, mikäli ko. kohtaa ei käytetä kulkuväyläksi tms.

- A- ja AP-kortteleissa yli viiden auton pysäköintialueet tulee rajata puin ja 
pensain tai viherkattoisin autokatoksin.

- Kuurankadun ja muutaman tonttikadun varteen on osoitettu kaavakartassa 
säilytettävä/istutettava puurivi.

- Kaavaluonnoksen asemakaavamerkinnöissä ja –määräyksissä on listattu myös 
istutettava alueen osa, jolle tulisi istuttaa pensaita ja puita. Istutettavia alueen 
osia ei ole kuitenkaan osoitettu kaavakartalla.

Ilmastovaikutukset

- Rakentaminen lisää aina luonnonvarojen käyttöä sekä aiheuttaa hiilipiikin. Rakentamisen hiilipiikkiä voidaan pienentää 
huolehtimalla resurssiviisaista ratkaisuista, uusiomateriaalien käytöstä, tehokkaasta infrarakentamisesta sekä edistämällä 
puurakentamista. 

- Kaava-alueen sijoittuessa rakentamattomaan metsään aiheuttaa alueen rakentaminen hiilivarastojen ja –nielujen pienentymistä. 
Metsäalueille sitoutuu hiiltä metsänkasvun ja maaperän hiilensidonnan myötä. 

- Analysoimalla suunnitteilla oleville asuinalueille sijoittuvia metsäkuvioiden ikärakennetta olisi mahdollista optimoida 
asuinalueiden ja yleisten alueiden rakentamista suhteessa hiilitaseeseen ja välttää parhaan hiilinielupotentiaalin omaavien 
metsäalueiden kaatamista kohdissa, joissa kaavaluonnos on jättänyt väljyyttä toteuttamiseen. Kasvava metsä alkaa toimia 
hiilinieluna vartuttuaan noin 30 vuoden ikäiseksi. Metsäkadon vaikutuksia voidaan myös kompensoida pitkällä aikavälillä esim. 
metsittämällä soveltuvia alueita, istuttamalla uutta puustoa lähivirkistysalueille tai osoittamalla uusia suojeltuja metsäalueita.

- Yleisellä kaavamääräyksellä voisi olla mahdollista edistää rakentamisen aikana puunkaadon minimointia edellyttämällä että 
tonteilla ja yleisillä alueilla pyritään säästämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa puustoa. 

- Alueelta menetettävää hiilinielua pyritään mahdollisuuksien mukaan kompensoimaan määräämällä kaavamääräyksillä mm. 
kadunvarsiin istutettavia puurivistöjä.

- Kaavaratkaisun toteutumisen vaikutus hiilivaraston kokoon riippuu myös siitä, millaiseen loppukäyttöön alueelta kaadettava 
puutavara päätyy. Esim. rakentamiseen käytettynä puutavarana puuhun sitoutunut hiili säilyy pitkään, lyhytikäisissä tuotteissa 
käyttöiän ajan, mutta energiaksi poltettuna puuhun sitoutunut hiili vapautuu takaisin ilmakehään. 

- Kaava-alueella viherrakenne on pääasiassa hyvin huomioitu ja jatkuu katkeamattomana luukunottamatta alueen kokoajakatujen 
halkovaa vaikutusta. Katkeamaton viherrakenne on kestävämpi sään ääri-ilmiöiden yleistyessä, mutta tarjoaa myös 
virkistysmaastoja lähellä asukkaita. 

- Kaava-alueen ratkaisu ei aiheuta suurta riskiä lämpösaarekeilmiölle huomioiden alueen viherrakenteen määrän sekä 
pienmittakaavaisen rakentamisen. Lämpösaarekkeeksi kutsutaan ilmiötä, jossa kaupungin keskustassa on korkeampi lämpötila 
kuin ympäröivillä alueilla. Ilmiötä voimistavat erityisesti kovat rakennetut pinnat ja vähäinen viheralueen määrä. 

- Kaava-alueella on huomioitu massatasapainoa sekä materiaalien kuljetuksesta muodostuvien päästöjen minimointia 
suunnittelemalla läjitysalueita, jotka maisemoidaan osaksi vihervirkistysalueita. Alueelta muodostuu rakentamisen aikana paljon 
ylijäämämaata, jonka hyödyntäminen esim. infrarakentamisessa on rajallista. Siksi kuljetusmatkojen minimointi on hyvä 
kompromissi. Suunnitelman toteutumisen varmistamiseksi tulee pohtia alueiden osoittamista kaavakartalle tai kirjaamalla 
suunnitelmasta yleisen kaavamääräyksen.  

- Kaavaluonnoksessa on huomioitu pienilmasto hyvin ainakin tuulisuuden osalta, sillä tuulisuudelta suojaavia ratkaisuja ovat 
mutkittelevat kadut, avoimien tilojen hillitty koko ja suhteellisen tasakorkeat umpikorttelit. Näitä kaikkia on sovellettu kattavasti 
kaavaluonnoksessa. 

- Kaavassa ei vielä ole huomioitu muita vähäpäästöisen rakentamisen kannusteita kuin puurakentaminen. Kaavamääräyksin voisi 
olla mahdollista kannustaa myös kierrätettyjen rakennusosien sekä mahdollisimman vähäpäästöisinä tuotettujen teräs- ja 
betonilaatujen käyttöön.
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4.7. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen

4. Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan ilmastovaikutusten arviointi

Kaavan sisältö

- Kaava-alueen hulevedet laskevat Tampereen Halimasjärveen ja siitä edelleen 
Näsijärveen. Vesistöjen ravinnekuormitusta pyritään minimoimaan ja 
tulvahuippuja tasaamaan imeyttämällä ja viivyttämällä mahdollisimman suuri 
osa hulevesistä jo syntysijoillaan. Kaava-alueelle on osoitettu useita ohjeellisia 
hulevesien viivyttämiseen varattavia alueen osia (hule-9) sekä määrätty 
yleisissä kaavamääräyksissä rakentamisen aikaisista hulevesistä ja korttelien 
yhteispihojen suunnittelun yhteydessä hulevesien viivytysvaatimusten ja 
viivytysalueiden viemän pinta-alan huomioinnista. Lisäksi yleisten 
kaavamääräysten mukaan korttelien kulkuväylät ja ajoyhteydet tulee toteuttaa 
vettä läpäisevästä materiaalista (muusta kuin asfaltista), mikäli alueiden 
kaltevuudet sen sallivat.

- Kaavaluonnoksen asemakaavamerkinnöissä ja –määräyksissä on listattu myös 
merkintä hule-16, jonka määräyksessä määritellään hulevesien 
viivytysperiaatteita. Kaavamerkintää hule-16 ei ole kuitenkaan osoitettu 
kaavakartalla.

Ilmastovaikutukset

- Suomessa ilmastonmuutoksen asettamat haasteet liittyvät muun muassa hulevesitulviin, rakennusten kosteusvaurioihin, 
energianjakelun turvaamiseen, tietoliikenneverkkojen ylläpitoon ja sään ääri-ilmiöihin. 

- Ilmastopaneeli on arvioinut, että Pirkanmaalla riippuen tulevien vuosien kasvihuonekaasupäästöjen kehittymisestä 
maailmanlaajuisesti, keskilämpötila on vuosisadan puolivälissä noin 1,8–2,9°C korkeampi kuin nykyisin ja vuotuisten 
sademäärien arvioidaan kasvavan alueella 5–7 prosenttia. Hulevesitulvien riski kasvaa rankkasateiden kasvaessa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta.

- Ilmastonmuutos tulee lisäämään mm. jäähdytyksen tarvetta ja siksi ilmastonmuutoksen sopeutumisen näkökulmasta 
rakennusten suuntaukset ja massoittelut olisi hyvä tarkastella passiivisen aurinkoenergian näkökulmasta. Kaavaluonnos jättää 
korttelirakenteiden toteutumiseen väljyyttä ja ilmastonmuutoksen sopeutumista on hyvä ohjata jatkosuunnittelussa. 

- Alueelle jäävä viherrakenne auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa lieventäen lämpösaarekeilmiötä sekä suojaamalla 
lisääntyvien hellejaksojen kuumuudelta tarjoamalla varjostusta sekä auttamalla vesitasapainossa. 

- Kaavaluonnoksen yleismääräyksessä osoitettu tahtotila vettä läpäisemättömien pintojen minimoimiseksi auttaa mm. hulevesien 
hallinnassa. 

- Alueen rakentumisessa on hyvä huomioida mm. viistosateiden yleistyminen esimerkiksi alueelle mahdollisesti tehtävän 
rakennustapaohjeen tai tontinluovutusehtojen yhteydessä. Viistosade työntää vettä kaikissa sen olomuodoissa rakenteiden 
sisään, joten viistosateiden yleistyminen olisi huomioitava kaikissa läpivienneissä, kiinnityksissä, saumoissa ja esimerkiksi
ikkuna-aukkojen pellityksissä. 

- Alueella haavoittuvia toimintoja ilmastonmuutoksen näkökulmasta ovat energiainfrastruktuuri (voimalinja ennen 
maakaapelointia), raitiotieinfra sekä mahdollisesti Y-tontin toiminnot (lapset tai vanhukset) ja alueen luontoarvot voivat myös 
kärsiä muuttuvassa ilmastossa. Näiden arvojen ja kohteiden varautumista ilmastonmuutokseen on hyvä huomioida tarkemmin 
alueen jatkosuunnittelussa sekä hankekohtaisesta suunnittelussa. 

Lähde: Suomen Ilmastopaneeli: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjauskeinot, kustannukset ja 
alueelliset ulottuvuudet. Raportti 2/2021.
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Ilmastonäkökulmasta on myönteistä, että kasvu keskittyy suunniteltujen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle täydentäen Tampereen ja Kangasalan 
yhdyskuntarakennetta. Raitiotien toteutumiseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuutta. Uuden alueen rakentamisen myötä syntyy merkittävästi metsäkatoa ja 

kasvihuonekaasupäästöjä. Kaavakartassa osoitetut jalankulun ja polkupyöräilyn yhteydet kannustavat liikkumaan alueella pyöräillen ja jalan. Alueella on hyvät edellytykset 
paikalliselle uusiutuvan energiantuotannolle, vaikkei kaavaluonnos niitä erityisesti edistä. Laajat säästyvät viheralueet tarjoavat sekä lähivirkistysalueita tuleville asukkaille 

että edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista.  

Alue- ja yhdyskuntarakenne

- Kaava-alue sijoittuu suunnitellun raitiotien linjauksen ja jatkettavan bussilinjan Ojala-Lamminrahka varrelle 
täydentäen Tampereen ja Lamminrahkan yhdyskuntarakennetta. Lamminrahkan lähipalvelut ovat hyvin 
saavutettavissa, mutta alue sijoittuu kuitenkin etäälle Kangasalan ja Tampereen keskustojen palveluista ja 
on siksi riippuvainen raitiotien toteutumisesta.

- Uuden alueen rakentaminen nykyisin metsäiselle alueelle lisää kaavan toteuttamisesta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi.

- Aluetehokkuus kasvaa kaava-alueen reunoilta tultaessa lähemmäs alueen kokoojakatuja. Tehokkaimmat 
asuinrakennusten korttelit (A) on sijoitettu Mossin puistokadun varteen, jolloin suurin osa kasvusta sijoittuu 
tulevaisuudessa hyvien joukkoliikenneyhteyksien (bussilinjan ja raitiotien jatke) äärelle.

- Kaavaratkaisussa on huomioitu helposti saavutettavat laajat virkistysalueet sekä niiden sisäinen 
verkostoituneisuus ja verkoston yhdistyminen myös viereisiin kaava-alueisiin.

Liikennejärjestelmät

- Suunnitellut joukkoliikenneyhteyksien jatkeet (bussi, raitiotie) mahdollistavat toteutuessaan kaava-alueen 
asukkaille hyvät joukkoliikenneyhteydet. 

- Etenkin raitiotien toteutumiseen liittyy vielä epävarmuutta, mikä voi johtaa alueen kulkutapajakauman 
painottumaan enemmän henkilöautoiluun ja lisätä alueelta syntyviä tieliikenteestä syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä.

- Henkilöautoilu saattaa vakiintua alueelle ennen raitiotietä muuttavien asukkaiden kulkutapatottumukseksi, 
mikäli bussiyhteydet eivät palvele asukkaita riittävällä tasolla.

- Kaavaratkaisu tukee kestävien kulkutapojen valintaa hyvillä jalankulun ja polkupyöräilyn yhteyksillä, 
pyöräpysäköintipaikkojen vähimmäismäärällä ja pyöräpysäköintiin liittyvillä laadullisilla kaavamääräyksillä 
sekä muuttamalla Mossin puistokadun osittain joukkoliikennekaduksi raitiotien rakennuttua.

Energiaratkaisut

- Kaavaluonnos mahdollistaa uusiutuvat paikalliset energiaratkaisut, muttei eriytyisesti edistä niitä. 

- Kaavaluonnoksen keskialueilla mahdollistuu uusiutuvan kaukolämmön hyödyntäminen, mutta epävarmaa 
on, kuinka laajalti se on alueella hyödynnettävissä. 

- Alueella on hyvät edellytykset maalämmön hyödyntämiselle, mutta maalämmön hyödyntämisedellytykset 
on hyvä huomioida kortteliratkaisuiden tarkentuessa. 

Luonnonvarojen käyttö ja viherrakenne

- Kaavaluonnos lisää metsäkatoa muuttamalla maankäyttöä nykyisillä metsäalueilla rakennetuksi 
ympäristöksi, jolloin myös ekologinen verkosto heikentyy kyseisillä alueilla. 

- Alueen rakentuminen lisää luonnonvarojen käyttöä, mutta puurakentamisen edistäminen lisää pitkäikäisiä 
hiilivarastoja sekä pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. 

- Lähivirkistysalueet toimivat hyvinä ekologisina yhteyksinä asuinalueiden väleissä.

- Kaavaluonnoksessa on edistetty puurakentamista mm. + puu1000 –kaavamerkinnällä. Kaavaluonnoksessa 
ei ole huomioitu muita vähäpäästöisen rakentamisen kannusteita kuin puurakentaminen.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

- Pirstoutuneet metsä- ja viheralueet voivat mahdollistaa luontaisten maastonmuotojen hyödyntämisen 
hulevesien käsittelyssä, mutta lisäävät myrskyriskiä alueella.

- Kaavaluonnoksen mukaisen maankäytön toteuduttua vettä läpäisemättömien pintojen kokonaismäärä 
alueella kasvaa vaikuttaen hulevesistä aiheutuvaan kuormitukseen.

5.1 Ilmastovaikutusten arvioinnin johtopäätökset

5. Yhteenveto ja johtopäätökset
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Alue- ja yhdyskuntarakenne

- Olisi hyvä tutkia, olisiko kortteleiden sijoittamista mahdollista parantaa niin, että päättyvien (ja etenkin 
pitkien) tonttikatujen määrää saataisiin minimoitua.

- Etenkin kortteleiden 1554 ja 1555 sijaintia tulisi harkita ja mahdollisuuksien mukaan sijoittaa korttelit 
lähemmäs muita korttelirakenteita, jotta vältettäisiin irralliseksi jäävä kahden korttelin rakenne 
päättyvän tien päässä keskellä lähivirkistysaluetta. 

- Puurakentamista voisi pyrkiä edistämään asemakaavassa vielä entisestään.

- Tulisi harkita olisiko +puu1000 –kaavamerkintää mahdollista osoittaa myös muille A-korttelialueille ja 
näin luoda edellytyksiä useamman puukerrostalon rakentumiselle alueelle.

- Puurakentamisen edellyttämistä tulisi harkita kaikkien pientalojen osalta (ei vain yhden per 
korttelialue). Ehdotus kaavamääräykseksi: ”Pientalojen on oltava kantavilta rakenteiltaan ja 
julkisivuiltaan pääosin puuta.”.

Liikennejärjestelmät

- Kortteleilta 1556 ja 1557 tulisi varmistaa etenkin pyöräilijöille suorempi yhteys lähipalveluihin (esim. 
raitiotien pysäkille, Y-korttelialueelle, ulkoilureiteille ja läheisille leikkikentille).

- Kaavamääräyksissä olisi hyvä tuoda esiin ulkoilureitteihin liittyviä laadullisia vaatimuksia (esim. 
ympärivuotinen kunnossapito ja valaistus).

Energiaratkaisut

- Ehdotus yleismääräykseksi: Rakennusten energiankulutus tulee osittain tai kokonaan kattaa paikallisesti 
tuotetun uusiutuvan energian avulla. Uusiutuvan energian tuottamiseen/hyödyntämiseen tarkoitetut 
laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

- Aurinkopaneeleita koskevaa yleistä kaavamääräystä voisi kehittää siten, että vain etelän suuntauksen 
sijasta se käsittäisi kaikki aurinkoenergialle suotuisat suuntaukset. Esimerkiksi ”Aurinkoenergialle 
suotuisille kattopinnoille tai julkisivuihin tulee olla mahdollista sijoittaa aurinkokeräimiä ja -paneeleja. 
Keräimet ja paneelit tulee suunnitella osaksi rakennuksen arkkitehtuuria.”

- Tulisi harkita, voisiko lisärakennusoikeutta saada myös esim. rakennusten paremmasta 
energiatehokkuudesta tai uusiutuvaan energiaan pohjautuvista järjestelmistä.

- Alueilla, joihin on jo rakennettu tai rakennetaan kaukolämpöverkko, on resurssiviisasta ja 
energiatehokasta luoda kaukolämmölle soveltuvia kortteleita huomioiden riittävä tehokkuus. 

Luonnonvarojen käyttö ja viherrakenne

- Kaavaselostuksen kohta: ”Lamminrahkassa rakentamisen päästöjä on pyritty vähentämään rakentamalla 
infrarakentamisen ylijäämämaista alueen itäosaan virkistysmäkiä, mikä vähentää rakentamiseen 
kelpaamattomien maiden kuljettamisesta syntyviä päästöjä.” Ehdotetaan harkittavaksi yleismääräystä, 
jolla varmistetaan ylijäämämassojen sijoittamista kaava-alueen ulkopuolelle suunnitelluille läjitysalueille.  

- Suositellaan metsäkadon ehkäisemiseksi kiinnittämään erityistä huomiota, että asuinalueille jää 
lähimetsää ja hiilinielun turvaamiseksi pyrkimään säästämään ikärakenteensa puolesta hiilinieluna 
toimivia metsäkuvioita. 

- Yleismääräyksellä voisi ohjata, että kävelyn ja polkupyöräilyn reittien suunnittelussa tulee 
mahdollisuuksien mukaan minimoida puunkaataminen ja turvata hiilinieluja ja –varastoja. 

- Suositellaan, että alueelle määritellään vihertehokkuusluku. Viherkerroin kuvaa, kuinka paljon tontilla on 
kasvillisuutta ja vettä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan. Esimerkkikirjaus voisi olla 
”korttelien tonttien muodostaman kokonaisuuden vihertehokkuuden tulee täyttää 0,8 viherkertoimen 
tavoitetaso”. 

- Ehdotusvaiheessa kaavakarttaan tulisi merkitä istutettavan alueen osat.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

- Hulevesiä koskevia kaavamääräyksiä tulisi täydentää, että tonteilla tulee suosia vettä läpäiseviä 
pinnoitteita.

- Ehdotusvaiheessa kaavakarttaan tulisi merkitä hule-16 kaavamerkintä.

Ilmastonmuutoksen hillintä

- Ilmastotavoitteita voisi edistää esimerkiksi seuraavanlaisella yleismääräyksellä: 

”Rakennusvaiheessa on toteutettava vähintään kaksi (2) seuraavista ratkaisuista: 
- Biodiversiteetiltään monimuotoinen piha tai puutarha
- Puurakentaminen tai muiden hiiltä sitovien rakennusmateriaalien tai –tekniikoiden käyttö
- Uusiutuvan energian tuotanto ja hyödyntäminen

- Muu perusteltu hiilineutraaliutta edistävä ratkaisu”

Ratkaisuiden määrää voi myös kohdentaa eri tavalla eri kortteleissa, esim. pientalokortteleissa voi vaatia 
vain yhden ratkaisun. Ratkaisulistaa voi myös muokata huomioiden muut kaavanmääräykset. 
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Alue- ja yhdyskuntarakenne

- Kaava-alueen tarkoituksenmukainen toteutumisjärjestys tulisi varmistaa esim. tontinluovutuksien avulla. 
Kokoojakatujen varsilla olevat tehokkaimmat asuinkorttelit tulisi toteuttaa asuinrakentamisesta 
ensimmäisinä.

- Erillisessä tonttijaossa ja korttelisuunnitelmissa tulisi varmistaa kortteleiden tarkoituksenmukainen 
rakentuminen. Jatkosuunnittelussa tulisi huomioida korttelin sisäisen infran tehokkuus ja varmistaa 
etenkin kokoojakatujen varren korttelialueilla kävelijöiden ja pyöräilijöiden sujuva liittyminen 
kokoojakadulle (vaarana pitkät yhtenäiset rakennusmassat).

Liikennejärjestelmät

- Kaava-alueen tarkoituksenmukaisella toteutumisjärjestyksellä tulisi turvata myös Mossin puistokatua 
pitkin jatkettavan bussilinjan käyttäjäpotentiaali painottamalla rakentaminen ensin Mossin puistokadun 
varteen.

- Kaava-alueen toteuttamisaikataulussa tulisi huomioida raitiotien toteutumisen aikataulu ja 
mahdollisuuksien mukaan rakentaa raitiotien viereiset alueet samaan aikaan raitiotien kanssa. Näin 
minimoidaan sekä raitiotien työmaasta aiheutuva haitta työmaan viereisille korttelialueille sekä 
korttelialueiden rakennustyömaasta aiheutuva haitta esim. raitiotiepysäkin saavutettavuudelle. Raitiotien 
viereisissä kortteleissa on myös raitiotien suurin käyttäjäpotentiaali, mikä saadaan tehokkaimmin 
realisoitua rakentamalla korttelit samanaikaisesti raitiotien kanssa.

Energiaratkaisut

- Tontinluovutusehdoissa ja jatkosuunnittelussa on suositeltavaa kiinnittää huomiota uusiutuvan energian 
lisäämismahdollisuuksiin. 

- Erityisesti tiiviillä kaupunkialueilla tulee tutkita maalämmön hyödyntämisedellytyksiä turvaavia 
tonttiratkaisuja ja kaavamerkintöjä sekä huomioida maalämmön hyödyntäminen tarkemmassa 
korttelisuunnittelussa. 

- Rakentamistapaohjeessa voisi edistää ja kannustaa paikalliseen uusiutuvan energiantuotantoon 
tunnistamalla mahdollisuuksia esim. aurinkoenergian hyödyntämiseen, sen integroimisesta 
arkkitehtuuriin sekä ohjata suuntauksia aurinkoenergialle suotuisiksi tarkemassa korttelisuunnittelussa. 

- Passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen tulisi ottaa huomioon ja ohjeistaa tästä näkökulmasta mm. 
puuston sijoittumista tonteilla suhteessa rakennusmassoihin.

Luonnonvarojen käyttö ja viherrakenne

- Alueen resurssiviisauden edistämiseksi olisi tärkeää tunnistaa maarakentamisen uusio- ja 
kierrätysmateriaalien hyödyntämisen mahdollisuuksia alueen jatkosuunnittelussa (esim. 
katusuunnitelmat, rakennushankkeet).

- Korttelien tarkemmassa suunnittelussa (erityisesti 1549 ja 1541) tulisi tarkastella maastonmuotojen 
hyödyntämistä ja minimoida mahdollisuuksien mukaan ylijäämä maamassojen muodostumista. 

- Rakentamistapaohjeissa olisi myös rakentamisen osalta mahdollista kannustaa ja ohjata kierrätettyjen 
rakennusosien ja vähäpäästöisten materiaalien käyttöön. Tontinluovutusehdoissa voisi tarkastella jopa 
niiden edellyttämistä.  

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

- Jatkosuunnittelussa on suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintatoimenpiteisiin. 

- Rakentamistapaohjeissa olisi hyvä huomioida muuttuvat ilmasto-olosuhteet, esim. viistosateiden 
yleistyminen, ja ohjata rakennushankkeita huomioimaan ilmastonmuutos kattavasti suunnittelussa. 
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