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ELÄVÄ KESKUSTA
LAMMINRAHKAN KESKUSTAN IDEASUUNNITELMA

ILMAKUVA LUOTEESEEN

 Tämä diplomityö on Kangasalan kunnan tilaama toimeksianto ja osa Kangasalan tulevan 
Lamminrahkan kunnanosan kehitystyötä. Työn tavoitteena on luoda alueelle asetetut tavoitteet 
täyttävä suunnitelma sekä koota ideoita ja ohjeita, joilla Lamminrahkan keskusta-alueen raken-
tumista saadaan tulevina vuosikymmeninä ohjattua kaupunkitilallisesti laadukkaseen suuntaan. 
Lamminrahka on Kangasalan mittakaavassa valtava hanke ja tulee toteutuessaan tarkoittamaan 
neljänneksen lisäystä Kangasalan asukaslukuun.

Näissä plansseissa on esitelty ideasuunnitelma, jossa havainnollistetaan miten ideoinnin teemo-
ja voidaan hyödyntää elävän ja laadukkaan ympäristön luomiseksi Lamminrahkan pääkadulle ja 
sitä rajaaviin kortteleihin. Suunnitelmassa esitetään konkreettinen näkemys katutilan ja korttelien 
fyysisen olemuksen sekä tärkeimpien toimintojen ja liikennejärjestelyjen toteutuksesta.

 Suunnitelma luo Lamminrahkalle urbaanin ja selkeän keskusta-alueen, asukkaiden yhteisen 
olohuoneen ja selkärangan johon koko alue voi tukeutua. Keskustassa yhdistyvät pääkadun var-
ren  tiiviisti rajattu julkinen tila ja korttelipihoille sekä korttelialueiden väliin viheralueilta pursuava 
metsäisyys. Alueen tärkeimmät palvelut sijoittuvat pääkadun varrelle ja synnyttävät yhdessä 
liikennejärjestelyjen ja julkisen tilan jäsentelyn kanssa houkuttelevia polttopisteitä, joilla kullakin 
on omanlaisensa paikan tuntu.
 
 Suunnittelun tärkeimmät tavoitteet, elävän julkisen tilan luominen ja yhteisöllisyyden tukeminen, 
ilmenevät suunnitelmassa selkeästi rajattuna sekä vaihtelevana julkisena tilana ja yhteisöllis-
tävien tilojen ja toimintojen tuomisena osaksi yhteistä tilaa. Korttelien yhteistilojen näkyvyys ja 
saavutettavuus lisäävät alueen asukkaiden välistä kanssakäymistä ja toimivat alustoina asukas-
lähtöisille tapahtumille ja palveluille. Julkisen ja yksityisen elämän limittäminen kaupunkikuvas-
sa näkyvällä tavalla edistää eri toimijoiden välisten synergioiden syntyä mutta myös vahvistaa 
alueen identiteettiä.

  Liikennejärjestelyjen, viherverkoston ja toimintojen sijoittumisen lähtökohtina toimivat ensisijai-
sesti hyvän jalankulkuympäristön rakentaminen ja korttelipihojen viihtyisyyden varmistaminen.
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Supermarket ja kauppa-aukio korttelirakenteen 
sisällä: Kivijalkaliikkeet aukevat sekä kadulle että 
aukiolle. Supermarketin katto toimii samalla korttelin 
asukkaiden puutarhana.

Liikerakennukset alueen sisääntulon yhteydes-
sä ovat näkyvin osa Lamminrahkaa valtatieltä 
katsottuna ja komeita maamerkkejä.

Kauppahalli ja tori: Toria rajaavat asuinkorttelien 
massat ja skeittipaikka. Toritoimii luontevasti myös 
Lamminrahkan asukkaiden itse kasvattamien tuottei-
den myyntipaikkana.

 Osa B

 Monitoiminen koulukeskus on keskustan julkisten toimintojen sydän, joka on avoin-
na asukkaille lähes ympäri vuorokauden. Keskuksessa ja sen ympäristössä sijaitsee 
runsaasti oleskelu-, leikki- ja liikuntapaikkoja, joista osa on yhteydessä pääkatuun. 
Koulun massa rajaa voimakkaasti katutilaa ja liikuntatilat on eriytetty omaksi massak-
seen vuorottaiskäytön helpottamiseksi ja katutilan avaamiseksi kohti liikuntapuistoa.
 Shared space -kadun päätettä merkitsee toriaukio ja sen yhteydessä sijaitseva kaup-
pahalli. Tori sijoittuu vihersormia pitkin kulkevien kevyen liikenteen väylinen ja kadun 
solmukohtaan. Pysäköintitalo kokoaa autot ennen shared spacen alkamista kadun 
pohjoispäässä.
 Korttelien kadunvarren massat rajaavat katutilasta tiiviin ja johdonmukaisen
mutta muodostavat katulinjaan sisänvetoja jotka luovat pieniä pysähtymisen paikkoja 
kivijalkojen edustoille. Maatasokerros polveilee hienovaraisesti koko kadun matkalta. 
 Tonttikadut jäsentävät korttelit hallittavan kokoisiksi ja ihmismittakaavaisiksi paketeik-
si, joilla on selkeästi rajatut sisäpihat. Pidempiä massoja pilkkovat avaukset katuti-
laan ja korttelialueiden välisiin vihervyöhykkeisiin maantasossa.
 
Kaikille avoimia toimintoja yhteistaloissa:

- iltapäiväkerho koulua vastapäätä
- näyttelytila torin yhteydessä

 Osa A

 Alueen sisääntulon ja risteyksen ympäristö on luonteeltaan muuta keskustaa julki-
sempaa, liikenteen ja kaupan aluetta. Liikerakennukset muodostavat portin Lammin-
rahkaan ja toimivat meluvallina. 
 Eteläisten korttelien yhteistalot ja niiden edustojen kivetyt aukiot liittyvät pysäkkiym-
päristöön ja luovat liikennettä hidastavan, kadun ylittävän kokonaisuuden.
 Julkisen liikenteen pysäkki ja parkkitalot keskittävät valtaosan alueelle saapuvista 
ihmisistä alueelle, joten se on luonteva paikka kaupan keskittymälle. Supermarket 
limittyy osaksi asuinkorttelia ja rajaa yhdessä kivijalkaliikkeiden kanssa korttelipihasta 
julkisen kauppa-aukion, joka yhdistyy kävelyreitteihin ja shared space -katuun.
 
Kaikille avoimia toimintoja yhteistaloissa (kartassa punaisella):

- lapsiparkki marketin kortelissa
- pyörähuoltopaikka pysäkin yhteyteen
- puutarhaneuvola viljelypalstojen yhteyteen

KOKONAISUUS

A

B

SUUNNITELMA  1:2000
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Palveluiden sijoittuminen  1:5000

PYSÄKKIEN VÄLI

ANKKURIT

P

P P

Supermarket

Tori ja 
kauppahalli

Koulu

Liikuntahalli

Liikennejärjestelyt ja pysäköinti  1:5000

80ap

50ap

40ap

30ap

125ap

 Palvelut sijoittuvat ideointivaiheessa esiteltyjen jatkuvan ketjun ja ankkurien periaatteiden mukaan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa keskustan läpi katkeamattomana jatkuvan houkuttelevien paikkojen, 
pääasiallisesti kivijalkaliikkeiden, ketjun muodostamista pääkadun varrelle ja ihmisvirtoja houkuttelevien 
ankkurien luomista ketjun päihin toimintoja keskittämällä. 

 Eteläisenä ankkurina toimii katujen risteyksessä sijaitsevan korttelin supermarketin ja kivijalkaliikkei-
den kokonaisuus ja pohjoisena ankkurina torin, kauppahallin ja julkisen liikenteen pysäkin muodostama 
kokonaisuus. Myös pysäköintilaitosten läheisyys lisää ihmisvirtoja ankkureissa.

 Ketjun kivijalkaliiketilat sijoittuvat C-alueiden kortteleihin, muille alueille on sijoitettu pienimuotoisia, 
lähitalojen asukkaita palvelevia liikkeitä. Myös korttelien kadun varrella sijaitsevat yhteistalot nivoutuvat 
osaksi ketjua.Koulukeskuksen pitkä katujulkisivu saadaan tukemaan ketjua avaamalla sen yleisölle 
avoimet tilat kadulle päin.

PALVELUJEN TILANTARVE

 Lamminrahkan kaupan ja palveluiden tilantarpetta on arvioitu mukaillen Tuomas Santasalon (2014) 
tekemää arviota Tampereen rakenteilla olevien 7600 asukkaan Vuoreskeskuksen ja 4000 asukkaan 
Isokuusen kaupunginosien kaupallisten palveluiden tilantarpeesta. Koska myös 5000 asukkaan Ojala 
tukeutuu Lamminrahkan palveluihin, Vuoreskeskusen ja Isokuusen tilantarve on samaa luokkaa 

Vuoreskuksen ja Isokuusen kaupallisten palveluiden tilantarve:

- Päivittäistavara + Alko 5500
- Muotikauppa   500
- Tilaa vaativa kauppa  800
- Muu erikoiskauppa  2800
- Autokauppa ja huoltamo 600
- Ravintolat   1300
- Muut kaupalliset palvelut 3600   

YHTEENSÄ: 15100 m2

PALVELUT AUTOLIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
 Suunnitelman liikennejärjestelyjen lähtökohtana on henkilöautoriippuvaisuuden 
vähentäminen ja julkisen katutilan sekä korttelipihojen vapauttaminen autojen ylival-
lasta. Kokonaisuus nojaa vahvasti joukkoliikenteen laatukäytävän toimivuuteen ja 
niiden tarkoituksena on rohkaista joukkoliikenteen ja lihasvoiman käyttöön. Ratkaisut 
koskevat erityisesti keskusta-aluetta mutta ovat sovellettavissa myös laajemmin Lam-
minrahkaan.

 Pääkatu on toteutettu houkuttelevien tilojen ketjun osalta shared space -ratkaisuna 
jalankulkijaystävällisen keskustan luomiseksi. Kadulla on alennettu nopeusrajoitus 
ja kadunvarsipaikoitusta on vain minimaalisesti, lähinnä kivijalkaliikkeiden huoltoajoa 
ja liikuntarajoitteisia varten. Pääkadun osuudet ennen ja jälkeen shared spacen ovat 
toteutukseltaan tyypillisempiä autoteitä samoin kuin kokoojakadut. Näiden katujen 
varsilla on kadunvarsipysäköintiä koko matkalta.

 Myös pysäköintiratkaisut tukevat keskeisimmän katutilan rauhoittamista liikenteel-
tä. Valtaosa keskustakorttelien pysäköinnistä on keskitetty parkkitaloihin keskusta- 
alueen laitamille. Kahdessa korttelissa on hyödynnetty rinnesijainti sijoittamalla pai-
koitusta myös pihakannen alle. Autopaikan hinta on eriytetty asumisesta ja etäisyys 
kotoa autopaikalle vaikuttaa hintaan.

 Suurimmassa osassa keskustan asunotoja joukkoliikenteen pysäkille on lyhyempi 
tai yhtä pitkä matka kuin parkkitaloihin. Joukkoliikenteen käytön houkuttelevuutta on 
lisätty myös panostamalla pysäkkiympäristöihin ja järjestämällä kattavasti polkupyö-
rien liittymäpysäköintipaikkoja pysäkkien läheisyyteen. Pysäköintitaloissa hyödynne-
tään vuorottaispysäköintiä ja tarjolla on myös car sharing palvelu Lamminrahkalaisil-
le.

Suunnittelualueen, poislukien koulu, autopaikkanormia on kevennetty 40 prosentilla 
yleisestä 80ap/kem2 -normista. 0,7 aluetehokkuudella pysäköintitarve on noin 785 
autopaikkaa. Näistä 130 paikkaa sijaitsee pihakansien alla, 70 paikkaa maanpäälli-
sillä paikoitus alueilla, 40 kadun varressa ja loput 545 paikkaa keskitetysti kolmessa 
pysäköintilaitoksessa.

Suunnitelma  1:5000

KETJU JA ANKKURIT LAMMINRAHKASSA

Eteläinen ankkuri:
- Supermarket-tason 
  päivittäistavarakauppa 2000 m2
- Kivijalkaliikkeitä
- Parkkitalo
Pohjoinen ankkuri:
- Vaihtuvien palvelujen tori
- Kivijalkaliikkeitä
- Kauppahalli n. 600 m2
- Parkkitalo
- Julkisen liikenteen pysäkki

PALVELUIDEN TILAT LAMMINRAHKAN KESKUSTASSA

- Koulukeskus n. 20000 m2 (kuten Vuoreksen koulu-
keskus)
- Liikerakennukset n. 6000 m2
- Supermarket n. 2000 m2 + kauppahalli n. 600 m2
- Kivijalkaliiketilaa n. 10000 m2
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Kevyen liikenteen verkosto  1:5000

 Osayleiskaavan luonnoksessa esitetyt luonnonmukaiset puistosaarekkeet ja niitä 
yhdistävät puistoraitit muodostavat koko Lamminrahkan kattavan viherverkon, joita 
pitkin kulkevat myös alueelliset virkistysreitit .
 
 Korttelit on jäsennelty siten, että pihat avautuvat puistoihin ja viheralueet jatkuvat 
korttelirakenteen sisään.
 
 Korttelipihoille ja etelässä korttelien väliselle viherkaistalle on sijoitettu asukkaiden 
yhteisiä viljelypalstoja ja hyötypuutarhoja. Myös supermarketin katto on hyödynnetty 
viljelypihana. Viljelykset ovat läsnä julkisessa tilassa ja aivan asumisen yhteydessä 
tehden viljelystä arkipäiväistä ja osan alueen identiteettiä.
 
 Pääkadun ja virkistysreittien varsille on sijoitettu pieniä urheilu-, ja leikkipaikkoja, 
jotka ovat läsnä katutilassa. Koulun pihat ja urheilupuisto muodostavat yhdessä suu-
remman kokonaisuuden, jolla voi järjestää urheilutapahtumia.

 Sillan seutua elävöittää patsaspuisto, jossa on myös vaihtuvia taideteoksia.

 
 
  

VIHERALUEET JA VIRKISTYSPAIKAT

KEVYEN LIIKENTEEN VERKOSTO
 Kevyen liikenteen verkosto seuraa puistoakseleita ja limittyy osaksi korttelipihojen 
sisäistä reitistöä. Shared space- katu toimii myös kevyen liikenteen reitistön kokoava-
na tekijänä.

 Erilliset pyöräilykaistat seuraavat kokoojakatuja. Shared space- kadulla pyöräilijät 
liikkuvat joko ajolinjan keskellä autojen tahtiin tai hitaammin lähempänä kadun reu-
noja. Ympäristön huomioon ottamisen periaate koskee myös pyöräilijöitä shared 
spacessa.
 
 Pyörien säilytys sijoittuu keskeisille paikoille korttelien sisäänkäyntien yhteyteen ja 
joukkoliikenteen pysäkkien ympärille. Pyöräkatokset ovat paikoilla, joilla ne ovat tur-
vallisen katseen alla ja pyöränsä voi jättää huoletta katokseen päivän ajaksi.

Viheralueet ja virkistyspaikat  1:5000

Liikuntapuisto

Leikkipaikka

Leikkipaikka

Kuntoilupiste

Leikkipaikka

Taideteos ja 
oleskelupaikka

Koulupuisto

Skeittipaikka

Patsaspuisto

Kauppa-aukio
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MALLIKORTTELIT
 Mallikortteli havainnollistaa pääkadun varren asuinkorttelialueen toteutuksen periaat-
teita.

 Korttelit rakentuvat viihtyisien korttelipihojen ympärille. Pihat jakautuvat eriluonteisiin 
vyöhykkeisiin; kadun puolella ovat julkisemmat pihat, joiden yhteyteen sijoittuu asuk-
kaiden puutarhapalstoja ja kivetty aukio yhteisten kokoontumisten ja muun asukas-
lähtöisen toiminnan järjestämiseen. Ylemmät, puiston puoleiset pihat ovat luonteel-
taan yksityisempiä oleskelun paikkoja, jotka jakautuvat pienempiin osapihoihin.

 Korttelialueen sydämenä toimii alueen yhteistalo, joka avautuu sekä pääkadulle, että 
pihalle toimien rajapintana kadun julkisen ja pihan yksityisemmän elämän kanssa. 
Yhteistalossa sijaitsevat asukkaiden harrastus- ja kokoontumistilat jotka ovat myös 
vuokrattavissa ulospäin.

 Pääkatua rajaavat rakennusmassat ovat korkeampia ja toimivat pihan suojamuurina 
katua vasten. Katutasossa on kuitenkin avauksia julkisemmalle pihalle julkisen tilan 
ja tontin yksityisemmän tilan rajan hälventämiseksi. Katutason polveilu ja sisäänvedot 
elävöittävät katutilaa.

 Tonttikatuja ja puistoraittia rajaavat rakennukset ovat matalampia kaupunkirivitaloja 
ja paritaloja, joiden harjat kuitenkin nousevat kadunvarren kerrostalojen korkeudelle 
tontin korkeusvaihtelun ansiosta.

 Tonttikadut ohjaavat autot pääkadulta pysäköintikannen alle, muuten korttelin sisäi-
nen reitistö on rauhoitettu autoliikenteeltä ja limittyy osaksi kevyen liikenteen reitistöä. 

MALLIKORTTELIT NUMEROINA

OYK C-aluetta, aluetehokkuus 0,7

Alueen pinta-ala 26 440 m2

Kerrosala 18 500 m2

Josta yhteistalossa 350 m2 
ja korttelien yhteistiloissa hajautetusti 

3 x 100 m2

Kevennetty autopaikkavaatimus 165 ap
Kannen alla 80 ap

Pysäköintitalossa 85 ap

Mallikorttelin leikkaus  1:500

MALLIKORTTELI 1:500

Mallikorttelin sijoittuminen korttelirakenteessa.

Periaate korttelipihan jäsentämi-
seksi: Julkisempi piha (Piha 1) 
limittyy osaksi kadun maailmaa ja 
toimii alustana järjestetylle toi-
minnalle sekä hyötypuutarhoille. 
Yksityisempi piha (Piha 2) limittyy 
osaksi viherverkkoa ja virkistys-
väyliä ja toimii rauhallisempana 
oleskelun ja leikin paikkana.
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Havainnekuva katutilasta: Koulu vasemmalla ja kes-
kustakorttelin yhteistalo oikealla. Kivijalkaliiketilojen 
ketju jatkuu katkeamattomana kadun varrella ja kou-
lun sekä korttelin yhteistalon tilat avautuvat kadulle.

Havainnekuva pohjoisen joukkoliikennepysäkin 
ympäristöstä. Pysäkki on myös oleskelun paikka 
ja katutilaa rikastava visuaalinen elementti. Pysä-
kin yhteydessä on myös runsaasti pyöräpaikkoja 
ja pyöränvuokrauspalvelu. 

Havainnekuva mallikorttelin korttelipihasta yläpihalta alapihaa kohti.
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