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Tiivistelmä

Diplomityö pohjautuu 13.10.2008 – 20.2.2009 järjestettyyn Kangasalan Lamminrahkan alu-
een aatekilpailuun osallistuneeseen ehdotukseeni ”Vihreä nauha”. Ehdotus palkittiin lunas-
tuksella kilpailussa jaetuista ensimmäisestä palkinnosta ja viidestä lunastuksesta.

Kilpailuehdotuksen kehittämisessä diplomityöksi on luovuttu kilpailussa annetusta alueraja-
uksesta. Jo kilpailuehdotuksessa tarkastelin Lamminrahkan alueen liittymistä ympäröivään 
kaupunkirakenteeseen pyydettyä laajemmin. Diplomityössä tarkastelua on tarkennettu ja 
käsitelty aluetta osana laajempaa kokonaisuutta Tampereen ja Kangasalan rajalla. Toisaalta 
aluekokonaisuus sijoitetaan osaksi kasvavaa kaupunkiseutua ja sen kehitystä. Laajemman 
näkökulman avulla diplomityössä on pyritty löytämään koko alueelle sen ympäristön lähtö-
kohdista kasvava luonne ja sisältö sekä reunaehdot sen toimimiselle osana kestävää yhdys-
kuntarakennetta. Lamminrahkan alueen osalta tätä kautta on arvioitu uudelleen kilpailuoh-
jelmassa sen suunnittelulle esitettyjä lähtökohtia ja tavoitteita. Kokonaissuunnitelman osana 
Lamminrahkan alueelle esitetään tarkempia kaupunkisuunnittelullisia keinoja kokonaisvisi-
on yhden osan toteuttamiseksi.

Seudullisen mittakaavan tason tarkastelussa on diplomityössä tutkittu Tampereen kaupun-
kiseutua tilastotietojen ja karttojen analysoinnin kautta, ja näin sijoitettu ja suhteutettu alue 
seudun kokonaisuuteen. Näiden nykytilanteen analyysien sekä lähiseudun historian tarkas-
telun perusteella on muodostunut uusi luonteva rajaus tarkastelualueelle. Alue levittäytyy 
valtatie 12 varrelle, kahden merkittävän kaupallisen keskuksen; Koilliskeskuksen ja Lento-
lan välille. Alueen keskeisenä painopisteenä on Lamminrahkan kohdalle hahmoteltu rauta-
tieseisake.

Kilpailun pohjaksi asetettujen sekä muiden alueen suunnittelua ohjaavien tavoitteiden, 
kaavojen ja strategioiden uudelleentarkastelun sekä olemassa olevan lähiympäristön analy-
soinnin kautta aluekokonaisuudelle luodaan kokonaisvisio ja reunaehdot. Kokoisvaltainen 
perusratkaisu “Koilliselle kehityskäytävälle”, joka nykyisiä suunnitelmia laajemmin käsitte-
lee aluetta kokonaisuutena. Lamminrahkan ja muiden uusien alueiden on tarkoitus toimia 
visiossa yhdessä olemassa olevien asuntoalueiden kanssa ja kuroa yhteen alueen hajanaista 
rakennetta. Tavoitteina on kaupunkirakenteen tiivistäminen, olemassa olevien alueiden yh-
teyksien kehittäminen ja niiden liittäminen osaksi elävämpää ja kestävämpää esikaupunki-
rakennetta. 
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Tarkemmassa suunnittelussa on vision pohjalta ideoitu koko alueen kannalta oleellisia osa-
tekijöitä. Valtatie 12 on keskeisin alueen kehittämiseen vaikuttava tekijä. Haasteeksi on 
otettu luoda nykyisille moottoritiesuunnitelmille vaihtoehto, jossa tie liittyy kiinteämmin 
koko alueen kehittymiseen ja sen tulevaan rakenteeseen eikä muodosta aluetta hajottavaa 
häiriötekijää. Yhtä tärkeitä kokonaisuuden kannalta ovat Lamminrahkan rautatieseisake ja 
lähijunaliikenne. Työssä on tutkittu sen toteuttamisen reunaehtoja ja verrattu Kangasalan 
suunnan joukkoliikenteen hoitamisesta esitettyjä vaihtoehtoja. Tärkeäksi kehitettäväksi alu-
een vetovoimatekijäksi nousee myös seudullisesti merkittävä viheryhteys Kangasalan Kirkko-
harjun ja Niihaman välillä. Näiden tukemana on visioitu uutta ja täydentävää maankäyttöä 
sekä toisaalta olemassa olevien alueiden kehittämistä osana kokonaisuutta. Tarkastelualuet-
ta ympäröiviä alueita on tarkasteltu täydennysrakentamisen näkökulmasta. Niille on luotu 
mahdolliset kehityspolut, joiden pohjalta täydennysrakentaminen ja alueen muuntuminen 
voisi lähteä liikkeelle.

Kaikki eri osia käsittelevät suunnitteluratkaisut on koottu yhteen strategiasuunnitelmas-
sa. Strategiasuunnitelmassa esitetään yhtenäinen koko tarkastelualueelle ja sen lähialueille 
ulottuva avoin visio niiden kehittymisestä. Suunnitelmassa on pyritty etsimään uudenlaista 
tapaa esittää strategisia suunnitelmia nykyisiä kaavoitusmerkintöjä joustavammassa ja avoi-
memmassa muodossa. Strategiasuunnitelma esittää tavoiteltuja päämääriä aluiden muutok-
sen voimakkuuden, yhteyksien ja rajojen kautta.

Koko alueen kehittämisprosessille lähtökohtia luovan strategiasuunnitelman lisäksi diplo-
mityössä on esitetty tarkemmin Lamminrahkan alue strategiasuunnitelman sovellutuksena. 
Tarkemman suunnittelun tavoitteena on havainnollistaa konkreettisempia keinoja kokonais-
suunnitelman toteuttamiseksi sen yhdellä osa-alueella.

Diplomityössä on pyritty esittämään kaupunkisuunnittelun pitkä linja seudullisista lähtö-
kohdista konkreettiseen kaupunkiympäristöön asti ehjänä kokonaisuutena niin että suuren 
mittakaavan tavoitteet säilyvät ja näkyvät myös syntyvissä korttelitason suunnitelmissa. 

Työ pyrkii hyvän kaupunkisuunnittelun tavoin olemaan runsas ja rönsyilevä, asettamaan suun-
taviivoja ja luomaan ratkaisuja sekä tavoitteita mutta myös avaamaan näkökulmia innostaviin 
mahdollisuuksiin, herättämään kysymyksiä ja toivottavasti edelleen uusia ajatuksia.
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diplomityön taustaa
Kangasalan Lamminrahkan alueen yleinen aatekilpailu

Kangasalan kunta järjesti Lamminrahkan alueesta yleisen arkkitehtuurikilpailun vuoden-
vaihteessa 2008–2009. Kilpailuaika oli lokakuusta 2008 helmikuuhun 2009. Luonteeltaan 
kilpailu oli asemakaavallinen aatekilpailu, jossa haettiin ideoita alueen osayleiskaavatyön 
pohjaksi. 

Kilpailualue sijaitsee Kangasalan länsireunalla ulottuen lännessä ja pohjoisessa Tampereen 
rajaan. Etelässä sitä rajaa valtatie 12 ja idässä Tampereen–Jyväskylän rata sekä muuntoase-
ma ja suurjännitelinja.  Alueen pinta-ala on 270 ha. Ennen kilpailua Lamminrahkan alueen 
rakentamista oli suunniteltu yhdessä Tampereen puolella sijaitsevan Ojalan alueen kanssa 
vuosina 2003–2004, jolloin alueista oli laadittu yhteinen rakennemallisuunnitelma. 

Kilpailualue on maastoltaan pienipiirteistä vaihdellen kallioylängöistä suopainanteisiin. 
Pääosin alueen puusto on voimakkaasti käsiteltyä talousmetsää. Alue on suosittua ulkoilu-
maastoa ja sen läpi kulkee seudullinen itä-länsisuuntainen viher- ja virkistysyhteys. Kilpai-
luohjelman mukaan liito-oraville soveltuvat elinympäristöt ja luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaat alueet sekä merkittävät kallioalueet tuli säilyttää.

Valtatie 12 on kuormittunut ja tiehallinnon suunnitelmissa on sen leventäminen nelikais-
taiseksi 2020-luvulla. Kilpailualueelle on suunniteltu eritasoliittymää valtatieltä. Tampe-
re–Jyväskylä-radan käyttäminen paikallisliikenteeseen oli yksi kilpailussa huomioitavista 
vaihtoehdoista, vaikka kilpailuehdotusten tuli olla toimivia myös linja-autoihin perustuvan 
joukkoliikenteen varassa.

Kilpailulle tavoitteet olivat haastavat. Lamminrahkan alueelle etsittiin omaleimaista koko-
naisratkaisua 2020-luvun kaupunkiympäristölle, joka tukeutuisi joukkoliikenteeseen ja jos-
sa asuminen, työ ja vapaa-aika yhdistyisivät toimivaksi ja eläväksi kudokseksi. Alueen tulisi 
olla vetovoimainen ja imagoltaan vahva. Kilpailuohjelmassa painopisteiksi nostettiin mo-
nipuolisuus, kestävän kehityksen huomioiminen, alueen luonnonarvot, toimintojen sekoit-
tuneisuus ja julkisen kaupunkitilan viihtyisyys. Haasteena oli rakentamisen sijoittuminen 
vaihtelevaan maastoon tiiviisti siten että, asuinrakennusten pihoilta olisi sujuvat yhteydet 
virkistysmaastoon ja että Lamminrahka liittyisi ympäröiviin asuinalueisiin Vatialaan, Oja-
laan ja Atalaan.

Kilpailuohjelman mitoitustavoitteena 4500–6000 uuden sijoittaminen kilpailualueelle. Asu-
misväljyytenä käytettiin 50 kem²/asukas. Asumisen piti olla monipuolista, mutta talotyyp-
pijakautuma oli kilpailijoiden harkittavissa. Työpaikkarakentamista tuli sijoittaa alueelle n. 
80 000–100 000 kem² tonttitehokkuusluvulla e=0,4. Työpaikkakortteleiden tuli olla hyvin 
julkisen liikenteen tavoitettavissa ja muodostaa vetovoimainen yritysalue näkyvällä paikal-
la. Lisäksi alueelle oli sijoitettava tarvittavat julkisten palveluiden tilat sekä kilpailijoiden 
arvioima määrä liike- ja  muita palvelutiloja.

Kilpailun tulokset julkistettiin kesäkuussa 2009. Kilpailussa jaettiin ensimmäinen palkinto 
sekä viisi lunastusta. Ehdotukseni ”Vihreä nauha” sai yhden lunastuksista.
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palkintolautakunnan pöytäkirja
kilpailun yleisarvostelu

Yleistä

Kilpailu oli aatekilpailu uuden, imagoltaan vahvan kaupunginosan suunnittelemisesta 
neitseelliseen metsämaastoon, jota luonnehtivat kalliot ja suolämpäreet. Alue tuli nivoa 
yhteen viereisen yhdyskuntarakenteen kanssa. Kilpailulla etsittiin lisäksi joukkoliikentee-
seen tukeutuvan 2020-luvun sekoittuneen elinympäristön mallia. Kilpailuun hyväksytyt 
54 ehdotusta ovat tasoltaan vaihtelevia. Useimmissa ehdotuksissa kuvastuu paneutuminen 
Lamminrahkan ympäristön haasteisiin, joita ovat joukkoliikenteen edellytysten luominen, 
toimintojen sekoittaminen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden 
suojelu. Kokonaisuuden hallinta on suunnittelussa osoittautunut vaikeammaksi tehtäväk-
si kuin asumisvaihtoehtojen kehittäminen ja lähiympäristön suunnittelu, joihin saatiin 
monenlaisia mielenkiintoisia ehdotuksia. Kokonaisuutena kilpailu selkiyttää ajatuksia 
asuntorakentamisen luonteesta ja kytkeytymisestä työpaikkoihin, keskustan ja palveluiden 
sijoittumisesta ja alueen liikenneverkon jäsentämisestä.

Kokonaisrakenne ja liittyminen ympäristöön

Kokonaisrakenteen osalta työt ovat jaettavissa muutamiin erilaisiin tyyppeihin. Osa eh-
dotuksista on sijoittanut alueelle ennalta nähtyjä tai semaattisia kaupunkirakenteita ja 
sommitelmia, ruutukaavoja tai kehäkaupunkeja, jotka johtavat yksipuoliseen rakentamisen 
tapaan ja istuvat huonosti tähän ympäristöön. Osa on rakentanut puumaisen kaupungin 
maaston ehdoilla, mikä on johtanut lähiömäiseen ympäristöön, ns. keuhkokaavaan. Ke-
hityskelpoisimmiksi osoittautuivat vapaamuotoisesti maastoon sijoittuvat, verkostolliset 
rakenteet. Rakentamisen tavalta monimuotoisimmat ehdotukset ovat puolestaan luontevas-
ti johtaneet rakenteen jatkuvuuteen alueelta myös ulospäin. Palkintolautakunta on pitänyt 
tärkeänä rakenteellisia yhteyksiä ainakin Risson ja Ojalan suuntiin, mutta muutamissa 
ehdotuksissa
on onnistuttu luomaan yhteys myös Kallion alueelle ja Halimajärven suuntaan. Hyvin tär-
keää on sujuva kevyen liikenteen yhteys Vatialaan, jonka palveluihin Lamminrahkan alu-
een asutus myös tukeutuu. Parhaissa ehdotuksissa alueen keskusta on onnistuttu sijoitta-
maan lähelle alueen sisääntuloa niin autolla Lahdentieltä, pyörällä Vatialasta kuin jalkaisin 
asemalta lähestyttäväksi. Jotta alueen keskustan palvelut saavat riittävästi asiakkaita, se 
tulee sijoittaa niin työntekijöiden kuin asukkaiden helposti saavutettavaksi. Elävän keskus-
ta luominen edellyttää kompaktia kokoa ja runsasta asukaspohjaa. Rakennemallin pohjalta 
näytti selvältä, että rakentaminen tulee ulottaa koko suunnittelualueelle Lamminrahkan 
suoalueen reunaan asti. Osassa ehdotuksista rakentamiseen on käytetty vain alueen etelä-
osaa. Nämä ratkaisut ovat yleensä johtaneet liian tehokkaaseen kerrostalovaltaiseen raken-
tamiseen ja kalliisiin paikoitusjärjestelyihin, eikä palkintolautakunta ole pitänyt niitä to-
teutuskelpoisina. Alueen voimakkaat korkeuserot on otettu ehdotuksissa hyvin huomioon, 
välillä jopa orjallisestikin. Palkintolautakunta pitää hyvänä ajatuksena alueen korkeimpien 
lakien ja suonotkelmien jättämistä rakentamattomiksi samoin kuin niiden maisemallista 
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korostamista. Kallion louhiminen näyttäisi olevan sen sijaan perusteltua varsinkin alueen 
eteläosissa, jonne toimipaikkarakentaminen ja keskustatoiminnot on hyvä sijoittaa.

Lähiympäristön laatu ja omaleimaisuus

Alueelle näyttää olevan luotavissa rakenne, joka mahdollistaa välittömät yhteydet ulkoi-
lureiteille lähes joka ovelta. Kun virkistysreitit alueelta johtavat vielä sekä Kaupin, Kirk-
koharjun että Haralanharjun suuntiin, ulkoilusta voidaan muodostaa alueelle identiteetin 
tukipylväs.
Luonnontilaisten viheralueiden ohella alueella tarvitaan avointa julkista tilaa, niittyä, 
joka metsiä paremmin luontuu asukkaiden avoimeksi kohtauspaikaksi. Maisemallisestikin 
parhaat tulokset tuotti rohkea maisemapainanteiden avaaminen yhdistämään kukkuloille 
sijoittuvia rakentamisalueita. 2020-luvun elinympäristön identiteetti ei voi rakentua pel-
kästään metsäisen ja suoperäisen ympäristön varaan. Muita esiin nostettavia identiteettiä 
luovia tekijöitä ovat Lamminrahkan keskustamiljöö ja toimintojen sekoittaminen, joka 
tukee alueen palvelutarjonnan luomista. Raideliikenteeseen perustuvaa identiteettiä ei 
ehdotuksissa kunnolla ole onnistuttu luomaan. Omaleimaisuuden etsiminen on joissakin 
ehdotuksissa jäänyt kokonaisratkaisun jalkoihin, mutta toisaalta joissakin ehdotuksissa 
omaleimaisuutta on haettu kokonaissuunnitelman kärsiessä.

Asuntorakentaminen

Kilpailuohjelma tavoitteli alueelle 4500–6000 asukasta. Kapasiteetti on sidoksissa jouk-
koliikennejärjestelmän toimivuuteen. Ehdotukset pitäytyvät hyvin annetuissa puitteissa. 
Eri talotyyppien ja kerroslukujen käyttö vaihtelee sen sijaan suuresti, mikä kuvastui myös 
katuverkkoon ja rakentamiseen käytettävän alueen suuruuteen. Useimmissa ehdotuksissa 
on ansiokkaita ja toteutuskelpoisia korttelimallitutkielmia. Niin pienimuotoinen kortteli-
rakenne kuin suurkorttelitkin tuottavat onnistuneita ratkaisuja. Kilpailuehdotukset eivät 
ole osoittaneet, että yli viisikerroksisten asuintalojen rakentaminen lisäisi alueen houkut-
televuutta. Tiivis asuminen voi olla kilpailukykyinen omakotiasutuksen kanssa, mikäli sen 
avulla alueen julkisten palveluiden, kaupan tai julkisen liikenteen palvelut saadaan laa-
dukkaiksi ja etäisyydet niihin asunnoista lyhyiksi. Niiden toteutumiseen on kerrostaloval-
taisessa rakenteessa sen vuoksi panostettava erityisesti. Palkintolautakunta on arvostanut 
monipuolista asuntorakentamista ja eri talotyyppien sekoittamista jo korttelitasolla. Useita 
ehdotuksia heikentää omakotiryppäiden sijoittaminen irralleen muusta rakenteesta.

Liikenne ja verkostot
Useimmat ehdotukset ovat ottaneet lähtökohdaksi autoliikenneverkkoon perustuvan jä-
sentelyn, jonka lomaan on jälkikäteen koetettu sovittaa sille alisteinen jalankulku- ja 
pyöräilyverkko, vaikka kilpailuohjelman lähtökohtana oli joukkoliikennepainotteisuus. 
Eläytyminen arkielämän liikkumiseen jaloin on jäänyt puutteelliseksi, eivätkä esitetyt 
raitit yleensä muodosta kaupunkimaista kudelmaa. Joukkoliikenteen toimivuus edellyttää 
suurta asuntovolyymiä joukkoliikenteen pysäkkipaikkojen ympäristössä. Joukkoliikenne 
ei toimi omakotivaltaisessa ympäristössä, missä auton omistaminen ja suuret etäisyydet 
heikentävät joukkoliikenteen menestystekijöitä. Raideliikenteen huomioon otto on ollut 
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kilpailijoille vaikeaa. Kohtuullisen tihein vuorovälein kulkevasta lähijunaliikenteestä ei ole 
toistaiseksi päätöksiä ja toimivan ratkaisun toteutuminen on epävarmaa. Toiminnallisesti 
paras aseman paikka sijoittuu alueelle, joka olisi luontoarvojen ja liito-oravien suojelun 
kannalta jätettävä rakentamatta. Palkintolautakunnan näkemyksen mukaan rakentamisella 
olisi tullut pyrkiä rohkeammin työntymään radan läheisyyteen joukkoliikenteen käytön 
edistämiseksi. Palkintolautakunnan näkemyksen mukaan lähijunaliikenne kannattaa ottaa 
huomioon siten, että Lamminrahkan keskus rakennetaan suhteellisen lähelle mahdollista 
tulevaa asemaa. Bussiliikenteen mahdollisuudet on otettu huomioon useissa ehdotuksissa. 
Joukkoliikennekadun luonteen ilmentäminen korttelirakennetta myöten on saavutettu vain 
parhaissa töissä.

Alueen sisäinen liikenne tulee saada toimimaan jalan ja pyörällä. Reitit tulisi suunnitella 
mahdollisimman suorina ja selkeinä yhteyksinä joukkoliikennepysäkkien, keskustan pal-
veluiden ja asumisen välillä, mutta myös yhteydet alueelta ulos tulee olla sujuvat. Kevyen 
liikenteen houkuttelevuustekijä on ajoneuvoreittiä lyhyempi, turvallinen ja viihtyisä yhte-
ys. Vain harvoissa ehdotuksissa oli onnistuttu luomaan toiminnallisesti onnistunut sisäinen 
kevyen liikenteen verkosto, kun paino oli mieluummin pantu ulkoilureittien kehittämi-
seen. Paikoituksen järjestäminen kerrostalovaltaisella alueella on osoittautunut hankalaksi 
ja tuottanut monesti kalliita kansiratkaisuja tai epämiellyttävän laajoja paikoitusalueita. 
Pientalovaltaisella alueella ongelmat on pääosin vältetty, mutta niilläkin paikoituksen 
keräämistä pihakatujen ainoaksi sisällöksi pidetään virheenä. Useissa ehdotuksissa pysä-
köintiratkaisujen järjestelyt ja mitoitus on esitetty liian viitteellisinä. Kilpailuohjelmassa 
edellytettiin Ojalaan johtavan yhteyden suunnittelua siten, että se ei houkuttele läpiajoon. 
Tämä onnistuu useissa ehdotuksissa luontevasti, mutta joissakin se johtaa myös hankalaan 
kulkuun Lahdentieltä alueen keskustaan. Keskustan saavutettavuus on kuitenkin tärkeim-
piä arvostelukriteereitä. Katuverkon mitoitus on parhaissa ehdotuksissa hyvin ratkaistu. 
Liiallinen kokoojatieverkon, asuntokatujen ja jalankulkualueiden jäsentely ja erottelu 
johtaa kalliiseen ja ympäristöä tuhoavaan ratkaisuun. Palkintolautakunnan mielestä asun-
toalueen sisäinen liikenne voi hyvin olla sekoitettua. Ehdotuksissa tuodaan esille useita 
mielenkiintoisia ratkaisuja sadevesien kulun hidastamisesta ja käyttämisestä maisema-
elementtinä. Suurjännitelinjaan on useimmiten suhtauduttu luontevasti. Linjan ympärille 
muodostuva ulkoilualueiden ja reittien verkosto yhdistää alueen osia. Palkintolautakunta ei 
ole pitänyt tärkeänä pyrkimystä sijoittaa kaikkea rakentamista linjan eteläpuolelle.

Palvelut ja työpaikka-alueet

Keskustan sijoittuminen Lahdentien tuntumaan lähelle rataa johtaa palkintolautakunnan 
mielestä toiminnallisesti selkeimpään ratkaisuun. Tämä edellyttää eritasoliittymän sijoit-
tamista hieman ohjeellista sijoitusta idemmäksi. Siirtäminen on havaittu vain harvoissa 
ehdotuksissa, mutta se parantaisi useimpia. Oikein sijoitettu keskusta voi tarjota palveluita 
joukkoliikenteen käyttäjille, työntekijöille ja myös satunaisille ohikulkijoille, joiden varaan 
kaupallisten palveluiden menestystä ei kuitenkaan voi panna. Monissa ehdotuksissa työ-
paikkarakentaminen on sijoitettu tilaa tuhlaten irrallisiksi saarekkeiksi alueen eteläosaan. 
Parhaisiin tuloksiin on päästy muodostamalla työpaikkakortteleista Lahdentien varteen 
kapeahko, asutusta liikenteen haitoilta suojaava vyöhyke. Kun vielä asuinkortteleita on 
sijoitettu kiinni työpaikkakortteleihin, osa työpaikoista on ollut mahdollista sijoittaa seka-
kortteleihin asutuksen kanssa. Alueelle eivät sovi ympäristöhäiriötä aiheuttavat työpaikat. 
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Vilkas keskusta on rakennettavissa vain kerrostalovaltaiseen tai vastaavalla tehokkuudella 
rakennettuun ympäristöön työpaikkojen lähelle siten, että kaupalliset ja julkiset palvelut 
kootaan lähekkäin. Monissa ehdotuksissa palvelut on sijoitettu tarpeettoman hajalleen. 
Keskustaan tulee olla lyhyet kevyen liikenteen reitit ja mielellään avoin näköyhteys eri 
puolilta aluetta ja joukkoliikenteen pysäkeiltä. Keskustamiljööseen kuuluu hyvä saavutetta-
vuus myös autolla, mutta ehdottomasti turvallinen jalankulkualue. 

Taloudellisuus

Useissa ehdotuksissa harva ja hajautunut metsäkaupunkimainen korttelirakenne aiheuttai-
si tehottomia ja kustannuksiltaan kalliiden katuverkkojen ja yhdyskuntateknisten verkko-
jen rakentamista. Aluerakentamisen taloudellisuutta vertailtiin palkintoluokan ehdotusten 
osalta karkeasti. Katu- ja vesihuoltorakentamisen kustannuseroja aiheuttavat katuverkon 
laajuuden lisäksi maaperän laatu. Pehmeikköjen kohdalle osoitettu rakentaminen voi nos-
taa kustannuksia moninkertaisiksi. Voittaneessa ehdotuksessa pehmeikköjen osuus´ja katu- 
ja vesirakentamisen kustannukset ovat muihin verrattuna kohtuullisia.

Ekologisuus ja kestävä kehitys

Ehdotusten ekologisuuden arvioinnissa painotettiin alueen toiminnan aikaista energian ku-
lutusta ja päästöjä. Alueiden tehokkuus vaikuttaa erityisesti aluelämmön ja joukkoliiken-
teen toteuttamismahdollisuuksiin. Monipuolinen asumisen tarjonta lisää sosiaalista kerrok-
sisuutta ja tasapainoa. Suuressa osassa ehdotuksia ei ole juurikaan paneuduttu esittämään 
kaavoitus- tai rakennusvaiheen ohjauskeinoja tai toimenpiteitä kestävän kehityksen ja 
ekologisuuden toteutumiseksi. Yhteiset toiminnot ja piha-alue tukevat korttelin sosiaalisen 
rakenteen muodostumista. Autoton piha ja reitit laajemmille ulkoilualueille luovat turval-
lisen ympäristön ja aitoja sosiaalisia kohtaamistilanteita. Useissa suunnitelmissa yhteisölli-
sesti toimiviin kortteliratkaisuihin on pyrittykin. Monesti pihatilat jäävät kuitenkin tie-
verkon saartamiksi, eivätkä ne verkotu laajemmaksi kokonaisuudeksi viheralueyhteyksien 
kautta. Joissakin ehdotuksissa pysäköinti on tuotu kortteleiden keskelle. Kaupunkimaisten 
ehjien katutilojen sekä viihtyisien ja turvallisten piha-alueiden yhdistäminen ehdotuksis-
sa on ollut haasteellista. Liikenteen energian kulutukseen vaikuttaa erityisesti alueella 
viihtyminen, joka vähentää matkasuoritteiden suurinta osuutta -vapaa-ajan liikennettä. 
Jos lähiympäristö tarjoaa mielekästä tekemistä ja virikkeitä sekä riittävästi palveluja, niin 
tarve viettää vapaa-aikaa asuinalueen ulkopuolella vähenee. Joissakin töissä on sijoitettu 
erilaisia yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta tukevia elementtejä alueelle mm. viljely-
palstoja, urheilukenttä, kesäteatteri, kotieläinpuisto ja kelkkamäki. Lisäksi kortteleissa on 
yhteispuutarhoja, työ- ja harrastustiloja.
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Liittyminen ympäristöön, reunaehdot ja tavoitteet, 1|30 000

Jyväskylä

Lahti

Jyväskylä

KIlpailualue, reunaehdot ja tavoitteet, 1|10 000

1. Eläimistö
Avainbiotooppialueet säilytetään.
Liito-oravien, lintujen ja lepakoiden asuinaslueet säi-
lytetään pääosin.

Häiriölähteet
Sähkölinja katkaisee alueen.
Maantie ja rautatie aihuttavat lähialuillaan melua ja hiukkaspäästöjä

2. Maisema,
Avokalliot ja maaston jyrkkyydet
Merkittävimmät kokonaisuudet säilyetään.

Rakennettavat alueet
Rakennettavat alueet ja painopisteet
Suunnitelmassa on etsitty mahdollisimman suuret yhtenäiset rakennusalueet.
Liittyminen ympäristöön määrittää rakentamisen painopostealueita
Rakentamisaluetta jäsennöidään metsävyöhykkeillä

Asema

Liittymä ja linja-auto-
terminaali

Infran 
liittyminen 
Tampereelle

Viherkäytävästä muodostetaan
mahdollisimman laaja yhtenäinen metsäalue.

Eläimistölle keskeiset
alueet liitetään metsävyöhykkeeseen.
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Lamminrahkan asema

Linnainmaan
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Lamminrahkan ja
Ojalan välinen yhteys

LAMMINRAHKA

Risson alue

Seudullisesti merkittävä
ulkoilureitti Kirkkoharju –
Niihama

Kirkkoharju

Kallion yritysalue

Ojala

Lamminrahkan 
asema

Lamminrahkan ja
Ojalan välinen yhteys

Kallion työpaikkalue

Yhteys Lentolaan

Yhteys uudelle Risson alueelle, 
Atalaan ja Koilliskeskukseen

Kunnallistekniikkaan
liityminen Tampereen
suunnalta

Melu ja pienhiukkaspäästöt

MuuntamoSähkölinja ja suoja-alueet

Seudullisesti merkittävä
ulkoilureitti Kirkkoharju –
Niihama

Kangaslanasema

Uusi eritasoliittymä

Tampere

Tampere

Helsinki
Turku

Kangasalantien 
nauhataajama

Lamminrahka ja Kallion
yritysalue osana Lentolan ja 
Koilliskeskuksen välistä
kaupunkirakennetta

Tulevaisuudessa kehittyvä
suunta, Kangasalan kes-
kusta – Kangasala asema – 
Ojala – Nurmi-Sorila

Avokalliot

Avainbiotooppialueet

Liito-oravien lisääntymis- ja 
levähdyspaikat + elinympäristöt

Tiltalin pesimäalue

Lepakoille tärkeä alue

Jyrkkyys yli 25%

Jyrkkyys yli 20%

Jyrkkyys yli 10%
Rautatien ja Valtatien risteykseen sijoitettuna 
asema pystyy parhaiten palvelemaan kaikkia 
suuntia.
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 Kangasalan Lamminrahkan alueen aatekilpailu

Selostus

Lamminrahkan alueelle haetaan kilpailulla ilmettä ja kokonaisratkaisua 2020-luvun asuin- ja 
työpaikka-alueeksi, joka tukeutuu joukkoliikenteeseen ja jossa asuminen, työ ja vapaa-aika yhdistyvät 
toimivaksi ja eläväksi kudokseksi. Alueeen tulisi olla vetovoimainen, houkutteleva ja imagoltaan 
vahva. Kilpailuohjelmassa mainittuja painopisteitä ovat: monipuolisuus, kestävän kehityksen 
huomioiminen, alueen luonnonarvot,  sekoittuneisuus ja  julkisen kaupunkitilan viihtyisyys. 
Haasteena on rakentamisen sijoittuminen vaihtelevaan maastoon tiiviisti siten että pihoilta on yhteys 
virkistysmaastoon. 

1 kokonaisuus

Lamminrahkan aluetta analysoitaessa alueen suurimmiksi vetovoimatekijöiksi ja luonnollisiksi uuden 
alueen identiteetin lähtökohdiksi löytyivät toisaalta siihen välittömästi liittyvä laaja metsävyöhyke, 
toisaalta erittäin hyvät liikenneyhteydet niin Kangasalle kuin Tampereellekin.

 - Metsävyöhyke

Suunnittelualueen läpi kulkeva seudullinen metsävyöhyke ja ulkoilureitti, joka yhdistää Kirkkoharjun 
Niihaman laajoihin ulkoilumaastoihin, on alueen valtti. Lyhyt yhteys virkistyalueeseen on tuotava 
mahdollisimman monen  asukkaan ulottuville. Metsäaluetta on pyritään säilyttämään mahdollisimman 
paljon ja mahdollisimman isoina kokonaisuuksina. On pyrittävä estämään että metsäalue pirstaloituu 
pieniksi viherlämpäreiksi. Metsää on kehitettävä olemassaolevista luontoarvoista. Siitä voidaan 
muodostaa ympäröivien alueiden keskuspuisto.

Alueen maasto  on pienipiirteistä, moni-ilmeistä ja kumpuilevaa. Säilytettäviä ominaispiirteitä 
ovat esim. avokalliot ja voimakkaimmat maastonmuodot metsäympäristön kohokohtina. Osana 
vihervyöhykettä ovat luonnonsuojelulliset alueet. Kilpailuohjelmassa olevat avainbiotooppialueet 
säilytetään. Myös Liito-oravien, lintujen ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä niille 
suotuiset elinympäristöt on suunnitelmassa pyritty pääosin säilyttämään. Oleelliseksi lähtökohdaksi 
on otettu että nämä alueet liitetään osaksi metsävyöhykettä. Tätä vetovoimatekijää on pyritty 
tukemaan myös sillä että uuden alueen maankäytössä on pyritty säästäväisyyteen. Maata ei tuhlata.

 - Nopeat liikenneyhteydet

Nelikaistaiseksi levennetty Valtatie 12 ja Tampere-Jyväskylä-rautatie tarjoavat lamminrahkan alueelle 
hyvät liikenneyhteydet. Lähiliikenteen asema ja liittymä moottoritielle on otettava keskeisiksi osiksi 
uutta kaupunkirakennetta. Ne on kehitettävä myös kaupunkitiloiksi, joiden kautta Lamminrahka 
liittyy ympäröiviin alueisiin. Näin vältetään ajatus että Lamminrahka on liikenneväylien sulkema 
metsäalue eristyksissä moottoritien takana. 

Lamminrahkan alue on pyrittävä mahdollisimman hyvin liittämään osaksi seudullista kokonaisuutta. 
Tampereen kaupunkiseudun koillisalue kehittyy voimakkaasti ja Lamminrahka on liitettävä osaksi 
uusien alueiden kokonaisuutta. Suunnitteilla ovat mm. Ojala, Atalan laajennus Rissoon ja Nurmi-
Sorila. Tehokas liittyminen ympäröiviin alueisiin mahdollistaa myös muiden alueiden palvelujen 
hyödyntämisen.

Suunnitelmassa Lamminrahkan aluetta on hahmoteltu osana Koilliskeskuksen ja Lentolan alueen 
väliin muodostuvaa nauhataajamaa. Nauhataajama muodostuu näiden uusien kaupunkirakenteen 
keskusten ja painopisteiden väliin siinä missä vanha Kangasalantien nauhataajama yhdistää 
Kangasalan keskustan Tampereen keskustaan. Lamminrahkan asema sijoittuu keskeiseksi osaksi 
tätä uutta kaupunkirakennetta. lisäksi suunnitelmassa on hahmotettu tulevaisuuden kolmatta 
rakentamisen tihentymää Kangasalan asemalta Ojalan kautta Nurmi-Sorilaan. 

2. Liikenne

Lamminrahkan Asemasta muodostuu luonnollisesti merkittävä painopiste kaupunkirakenteeseen. 
Luonnonsuojelualuiden rajaamana suunnitelmassa asema on sijoitettu alueen eteläisimpään 
kulmaukseen rautatien ja valtatie 12:n risteyskohtaan. Lamminrahkan alueen kannalta kulmaukseen 
muodostuva alue on ahdas mutta aseman sijainti risteyksessä tarjoaa suuria etuja laajemman alueen 
maankäyttöön. Lisäksi Kangasalan vanha asema palvelee rataa pohjoisemmaksi mentäessä. 

Risteykseen sijoitettuna asema pystyy palvelemaan kaikkia neljää liikenneväylien erottamaa aluetta 
tasapuolisesti. Mistään suunnasta lähestyttäessä asema ei jää moottoritien tai radan taakse. Tämä 
parantaa aseman käyttömahdollisuuksia ja maankäytön tehostamista niin Kallion yritysalueella 
kuin Vatialassa tai aseman eteläpuolisella alueella. Asema ei leimaudu ainoastaa ”Lamminrahkan 
asemaksi” vaan siitä muodostuu eri alueita yhdistävä kaupunkirakenteen solmu. Rautatien ja valtatien 
risteys on ympäristönä asemalle rujo ja haastava mutta tarjoaa samalla mahdollisuuksia ja vapauksia 
tehdä raskaitakin ratkaisuja.

Rautatieliikenteen toteutumista odotettaessa suunnitelmassa joukkoliikenneratkaisuksi on ehdotettu 
nopeata  linja-autoyhteyttä Tampereelta. Linja-autoyhteydelle on varattu pysäkkiterminaali keskeiseltä 
paikalta uutta kaupunkirakennetta. Valtatietä suoraan Tampereelta liikennöivä linja-autoyhteys 
palvelisi tehokkaasti Lamminrahkan asukkaita. Pysäkkiterminaali tulisi suunnitella rautatieaseman 
kaltaiseksi kaupunkitilaksi ei ainoastaan pysäkkikatokseksi maantien varressa. Suunnitelmassa 
pysäkki on sijoitettu niin että valtaosa uusista asukkaista asuu alle 600 metrin etäisyydellä. Niin 
linja-autopysäkin kuin rautatieaseman läheisyyteen on suunnitelmassa sijoittettu valtaosa julkisista 
ja kaupallisista palveluista ja tehokkain ja toiminnallisesti sekottunein kaupunkirakenne. Myös 
kaupunkirakenteen ehydellä on pyritty edistämään julkisen liikenteen käyttöä. Sirpaloitumaton 
rakenne ja huolitellut ja selkeät yhteydet kaikkialle asuntoalueilla parantavat julkisen liikenteen 
toimivuutta. 

Kaavarunko, 1|8 000

A
Asuntoalue. Alueelle saa rakentaa pientaloja ja kerrostaloja.

PY
Julkisten palvelujen ja hallinnon alue

C
Työpaikka-alue / Keskustatoimintojen alue.
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Lähivirkistysalue.

V
Virkistysalue.

SL
Luonnonsuojelualue.

EN
Energiahuollon alue.
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Alue liittyy Kangasalan 
aseman ja Ojalan ympäristöihin

3. Rakennetun alueen rakenne

Rakennetun alueen ratkaisuksi on kehittynyt luoda yksi keskeinen julkinen ulkotila, joka kokoaa 
yhteen kaikki alueen toiminnot ja asukkaat mahdollisimman tehokkasti. Samalla tämän tilan kautta 
Lamminrahkan alue liittyy ympäröiviin alueisiin. Keskittämällä kaikki resurssit ja toiminnot yhden 
tilan ympärille saadaan siitä tarvittavan voimakas muodostamaan alueelle oma identiteetti. Samalla 
siitä saadaan mahdollisimman vilkas tilan palvellessa niin liikumista kuin ulko-oleskelua.

Suunnitelmassa keskeinen katu- ja puistotila mutkittelee keskellä rakennettavaa aluetta. Taivuttelu 
vie kadun lähelle kaikkia toimintoja. Samalla se vähentää läpiajoliikennettä. Julkiset rakennukset; 
päiväkoti, koulu, liikuntahalli  sekä terveyskeskus- ja kirjastotilat on sijoittettu julkisen tilan äärelle 
muodostamaan kaupunkirakenteellisia kohokohtia. Kaupalliset palvelut; kaupat ja muut mahdolliset 
liiketilat on sijoitettu keskeisille paikoille. Samoin tila liittää yhteen niin rautatieaseman kuin linja-
autoterminaalin.  Myös työpaikkarakentamisen painopisteet sijoittuvat näiden liikenteellisten 
solmukohtien ympärille. Palveluista syntyy keskeisin helminauha asuntorakentamisen sisälle.

Palvelut yhdistää alueen pääkatu ja keskeinen puisto. Puiston luonne vaihtelee välillä. Välillä se 
kulkee kadun yhteydessä sen muuttuessa leveäksi puistokaduksi. Välillä puisto laajenee asuntoalueen 
keskellä olevaksi keskeistilaksi. Koko kaupunkirakenteen sisälle katu ja puisto muodostavat avoimen 
kaupunkimaiseman. Yhdessä ne muodostavat Lamminrahkan alueen tärkeimmän julkisen tilan ja 
identiteetin yhden osa-alueen.

4. Rakentaminen

Asuminen sijoittuu tämän maisematilan reunoille. Lähinnä puistoa on sijoitettu tehokkaimmin 
rakennettu osuus. Korkeita kerrostaloja ei ole suunnitelmaan sijoitettu. Alueen luonne on pyritty 
luomaan pienimittakaavaiseksi ja inhimilliseksi. Tehokkaimmillaankin rakentamienen on 3–4 
kerroksista. Pienimittakaavaisena rakentaminen on hieman helpommin mahdollista sovittaa 
pienipiirteiseen maastoon ja mahdollistaa alueen suunnittelun ilman raskaita pysäköintiratkaisuja. 
Keskeisestä puistosta ulospäin siirryttäessä rakenne pienenee ja toiselta reunaltaan kapeat 
rakentamisen vyöhykkeet liittyvät kaikkialla metsäalueisiin. Tällä reunalla rakentaminen on 
pääsääntöisesti kaksikerroksisia pientaloja, jotka voidaan sijoittaa vapaasti tontin olosuhteiden 
mukaan. Rakentamisen reuna metsäaluisiin päin muodostuu pehmeäksi. Asuinalueet jakautuvat 
pienempiin osiin niitä halkovan tiheän kevyenliikenteenverkoston jakamina. Tämän perusratkaisun 
puitteissa suunnitelma mahdollistaa vaihtelevia ratkaisuja ja sopeutuu pitkän toteuttamisajanjakson 
mukanaan tuomiin muutoksiin. 

Suunnitelmassa esitetyssä muodossa noin 60% asuinkerrosalasta on sijoitettu kytkettyihin tai 
erillispientaloihin. Esitetyt tyypit vaihtelevat erillispientalosta kolmen tai kuuden pientalon ryhmiin, 
kaupunkirivitaloihin, pienkerrostaloihin ja kaupunkivilloihin. Alueen luoteisosassa, Ojalaan vievän 
kadun varressa, joka jää muusta alueesta hieman irralleen sähkölinjan pohjoispuolelle on kehitetty 
pienimuotoista korttelityyppiä, jossa toisiinsa kytketyt asunnot kiertyvät pienen sisääntulopihan 
ympärille. 

Keskeisimmillä paikoilla kadun ja puiston risteyksissä katutason tilat on ajateltu suunniteltavaksi 
niin että niitä voidaan tarvittaessa käyttää pienimuotoisessa studio tai kotitoimisto yms. toiminnassa. 
Tämä antaa oman lisänsä katutason miljöön elävyyteen.

Työpaikkarakentamista on sijoitettu rakenteen sekaan painottuen valtatie 12 varteen 
liikennemelualueelle. Tällöin ne suojaavat melulta takanaan sijaitsevia asuntoja. Valtatie 12:a 
maisemassa vuorottelevat rakennetut yritysalueet ja hoidetut metsäalueet

Kunnallistekniikkaan liittyminen Tampereen suunnalta, alueen länsilaidalta, määrittää yhden 
taloudellisen rakentamisen painopistealueen.  

Kerrosalalaskelmat:

Asuinkerrosalaa yhteensä n. 275 000 m², josta noin 21 000 m² sijaitsee Kangasalan asemaan 
tuketuvassa rakenteessa kilpailualueen koilliskulmauksessa . Julkisia tiloja; liikuntahalli 8000 m², 
päiväkoti 1000 m², koulu 12 000 m² ja terveysasema/kirjasto-keskus 2000 m². Yhteensä. 23000 
m². Työpaikka ja liiketiloja yhteensä: e=0,4 tonttitehokkuudella laskettuna noin 37 500 m² ja 
rautatieaseman yhteydessä tehokkaammin toteutettuna noin 45 000 m².

Liikenneverkkokaavio, 1|8 000
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 Kangasalan Lamminrahkan alueen aatekilpailu

Selostus

Lamminrahkan alueelle haetaan kilpailulla ilmettä ja kokonaisratkaisua 2020-luvun asuin- ja 
työpaikka-alueeksi, joka tukeutuu joukkoliikenteeseen ja jossa asuminen, työ ja vapaa-aika yhdistyvät 
toimivaksi ja eläväksi kudokseksi. Alueeen tulisi olla vetovoimainen, houkutteleva ja imagoltaan 
vahva. Kilpailuohjelmassa mainittuja painopisteitä ovat: monipuolisuus, kestävän kehityksen 
huomioiminen, alueen luonnonarvot,  sekoittuneisuus ja  julkisen kaupunkitilan viihtyisyys. 
Haasteena on rakentamisen sijoittuminen vaihtelevaan maastoon tiiviisti siten että pihoilta on yhteys 
virkistysmaastoon. 

1 kokonaisuus

Lamminrahkan aluetta analysoitaessa alueen suurimmiksi vetovoimatekijöiksi ja luonnollisiksi uuden 
alueen identiteetin lähtökohdiksi löytyivät toisaalta siihen välittömästi liittyvä laaja metsävyöhyke, 
toisaalta erittäin hyvät liikenneyhteydet niin Kangasalle kuin Tampereellekin.

 - Metsävyöhyke

Suunnittelualueen läpi kulkeva seudullinen metsävyöhyke ja ulkoilureitti, joka yhdistää Kirkkoharjun 
Niihaman laajoihin ulkoilumaastoihin, on alueen valtti. Lyhyt yhteys virkistyalueeseen on tuotava 
mahdollisimman monen  asukkaan ulottuville. Metsäaluetta on pyritään säilyttämään mahdollisimman 
paljon ja mahdollisimman isoina kokonaisuuksina. On pyrittävä estämään että metsäalue pirstaloituu 
pieniksi viherlämpäreiksi. Metsää on kehitettävä olemassaolevista luontoarvoista. Siitä voidaan 
muodostaa ympäröivien alueiden keskuspuisto.

Alueen maasto  on pienipiirteistä, moni-ilmeistä ja kumpuilevaa. Säilytettäviä ominaispiirteitä 
ovat esim. avokalliot ja voimakkaimmat maastonmuodot metsäympäristön kohokohtina. Osana 
vihervyöhykettä ovat luonnonsuojelulliset alueet. Kilpailuohjelmassa olevat avainbiotooppialueet 
säilytetään. Myös Liito-oravien, lintujen ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä niille 
suotuiset elinympäristöt on suunnitelmassa pyritty pääosin säilyttämään. Oleelliseksi lähtökohdaksi 
on otettu että nämä alueet liitetään osaksi metsävyöhykettä. Tätä vetovoimatekijää on pyritty 
tukemaan myös sillä että uuden alueen maankäytössä on pyritty säästäväisyyteen. Maata ei tuhlata.

 - Nopeat liikenneyhteydet

Nelikaistaiseksi levennetty Valtatie 12 ja Tampere-Jyväskylä-rautatie tarjoavat lamminrahkan alueelle 
hyvät liikenneyhteydet. Lähiliikenteen asema ja liittymä moottoritielle on otettava keskeisiksi osiksi 
uutta kaupunkirakennetta. Ne on kehitettävä myös kaupunkitiloiksi, joiden kautta Lamminrahka 
liittyy ympäröiviin alueisiin. Näin vältetään ajatus että Lamminrahka on liikenneväylien sulkema 
metsäalue eristyksissä moottoritien takana. 

Lamminrahkan alue on pyrittävä mahdollisimman hyvin liittämään osaksi seudullista kokonaisuutta. 
Tampereen kaupunkiseudun koillisalue kehittyy voimakkaasti ja Lamminrahka on liitettävä osaksi 
uusien alueiden kokonaisuutta. Suunnitteilla ovat mm. Ojala, Atalan laajennus Rissoon ja Nurmi-
Sorila. Tehokas liittyminen ympäröiviin alueisiin mahdollistaa myös muiden alueiden palvelujen 
hyödyntämisen.

Suunnitelmassa Lamminrahkan aluetta on hahmoteltu osana Koilliskeskuksen ja Lentolan alueen 
väliin muodostuvaa nauhataajamaa. Nauhataajama muodostuu näiden uusien kaupunkirakenteen 
keskusten ja painopisteiden väliin siinä missä vanha Kangasalantien nauhataajama yhdistää 
Kangasalan keskustan Tampereen keskustaan. Lamminrahkan asema sijoittuu keskeiseksi osaksi 
tätä uutta kaupunkirakennetta. lisäksi suunnitelmassa on hahmotettu tulevaisuuden kolmatta 
rakentamisen tihentymää Kangasalan asemalta Ojalan kautta Nurmi-Sorilaan. 

2. Liikenne

Lamminrahkan Asemasta muodostuu luonnollisesti merkittävä painopiste kaupunkirakenteeseen. 
Luonnonsuojelualuiden rajaamana suunnitelmassa asema on sijoitettu alueen eteläisimpään 
kulmaukseen rautatien ja valtatie 12:n risteyskohtaan. Lamminrahkan alueen kannalta kulmaukseen 
muodostuva alue on ahdas mutta aseman sijainti risteyksessä tarjoaa suuria etuja laajemman alueen 
maankäyttöön. Lisäksi Kangasalan vanha asema palvelee rataa pohjoisemmaksi mentäessä. 

Risteykseen sijoitettuna asema pystyy palvelemaan kaikkia neljää liikenneväylien erottamaa aluetta 
tasapuolisesti. Mistään suunnasta lähestyttäessä asema ei jää moottoritien tai radan taakse. Tämä 
parantaa aseman käyttömahdollisuuksia ja maankäytön tehostamista niin Kallion yritysalueella 
kuin Vatialassa tai aseman eteläpuolisella alueella. Asema ei leimaudu ainoastaa ”Lamminrahkan 
asemaksi” vaan siitä muodostuu eri alueita yhdistävä kaupunkirakenteen solmu. Rautatien ja valtatien 
risteys on ympäristönä asemalle rujo ja haastava mutta tarjoaa samalla mahdollisuuksia ja vapauksia 
tehdä raskaitakin ratkaisuja.

Rautatieliikenteen toteutumista odotettaessa suunnitelmassa joukkoliikenneratkaisuksi on ehdotettu 
nopeata  linja-autoyhteyttä Tampereelta. Linja-autoyhteydelle on varattu pysäkkiterminaali keskeiseltä 
paikalta uutta kaupunkirakennetta. Valtatietä suoraan Tampereelta liikennöivä linja-autoyhteys 
palvelisi tehokkaasti Lamminrahkan asukkaita. Pysäkkiterminaali tulisi suunnitella rautatieaseman 
kaltaiseksi kaupunkitilaksi ei ainoastaan pysäkkikatokseksi maantien varressa. Suunnitelmassa 
pysäkki on sijoitettu niin että valtaosa uusista asukkaista asuu alle 600 metrin etäisyydellä. Niin 
linja-autopysäkin kuin rautatieaseman läheisyyteen on suunnitelmassa sijoittettu valtaosa julkisista 
ja kaupallisista palveluista ja tehokkain ja toiminnallisesti sekottunein kaupunkirakenne. Myös 
kaupunkirakenteen ehydellä on pyritty edistämään julkisen liikenteen käyttöä. Sirpaloitumaton 
rakenne ja huolitellut ja selkeät yhteydet kaikkialle asuntoalueilla parantavat julkisen liikenteen 
toimivuutta. 
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3. Rakennetun alueen rakenne

Rakennetun alueen ratkaisuksi on kehittynyt luoda yksi keskeinen julkinen ulkotila, joka kokoaa 
yhteen kaikki alueen toiminnot ja asukkaat mahdollisimman tehokkasti. Samalla tämän tilan kautta 
Lamminrahkan alue liittyy ympäröiviin alueisiin. Keskittämällä kaikki resurssit ja toiminnot yhden 
tilan ympärille saadaan siitä tarvittavan voimakas muodostamaan alueelle oma identiteetti. Samalla 
siitä saadaan mahdollisimman vilkas tilan palvellessa niin liikumista kuin ulko-oleskelua.

Suunnitelmassa keskeinen katu- ja puistotila mutkittelee keskellä rakennettavaa aluetta. Taivuttelu 
vie kadun lähelle kaikkia toimintoja. Samalla se vähentää läpiajoliikennettä. Julkiset rakennukset; 
päiväkoti, koulu, liikuntahalli  sekä terveyskeskus- ja kirjastotilat on sijoittettu julkisen tilan äärelle 
muodostamaan kaupunkirakenteellisia kohokohtia. Kaupalliset palvelut; kaupat ja muut mahdolliset 
liiketilat on sijoitettu keskeisille paikoille. Samoin tila liittää yhteen niin rautatieaseman kuin linja-
autoterminaalin.  Myös työpaikkarakentamisen painopisteet sijoittuvat näiden liikenteellisten 
solmukohtien ympärille. Palveluista syntyy keskeisin helminauha asuntorakentamisen sisälle.

Palvelut yhdistää alueen pääkatu ja keskeinen puisto. Puiston luonne vaihtelee välillä. Välillä se 
kulkee kadun yhteydessä sen muuttuessa leveäksi puistokaduksi. Välillä puisto laajenee asuntoalueen 
keskellä olevaksi keskeistilaksi. Koko kaupunkirakenteen sisälle katu ja puisto muodostavat avoimen 
kaupunkimaiseman. Yhdessä ne muodostavat Lamminrahkan alueen tärkeimmän julkisen tilan ja 
identiteetin yhden osa-alueen.

4. Rakentaminen

Asuminen sijoittuu tämän maisematilan reunoille. Lähinnä puistoa on sijoitettu tehokkaimmin 
rakennettu osuus. Korkeita kerrostaloja ei ole suunnitelmaan sijoitettu. Alueen luonne on pyritty 
luomaan pienimittakaavaiseksi ja inhimilliseksi. Tehokkaimmillaankin rakentamienen on 3–4 
kerroksista. Pienimittakaavaisena rakentaminen on hieman helpommin mahdollista sovittaa 
pienipiirteiseen maastoon ja mahdollistaa alueen suunnittelun ilman raskaita pysäköintiratkaisuja. 
Keskeisestä puistosta ulospäin siirryttäessä rakenne pienenee ja toiselta reunaltaan kapeat 
rakentamisen vyöhykkeet liittyvät kaikkialla metsäalueisiin. Tällä reunalla rakentaminen on 
pääsääntöisesti kaksikerroksisia pientaloja, jotka voidaan sijoittaa vapaasti tontin olosuhteiden 
mukaan. Rakentamisen reuna metsäaluisiin päin muodostuu pehmeäksi. Asuinalueet jakautuvat 
pienempiin osiin niitä halkovan tiheän kevyenliikenteenverkoston jakamina. Tämän perusratkaisun 
puitteissa suunnitelma mahdollistaa vaihtelevia ratkaisuja ja sopeutuu pitkän toteuttamisajanjakson 
mukanaan tuomiin muutoksiin. 

Suunnitelmassa esitetyssä muodossa noin 60% asuinkerrosalasta on sijoitettu kytkettyihin tai 
erillispientaloihin. Esitetyt tyypit vaihtelevat erillispientalosta kolmen tai kuuden pientalon ryhmiin, 
kaupunkirivitaloihin, pienkerrostaloihin ja kaupunkivilloihin. Alueen luoteisosassa, Ojalaan vievän 
kadun varressa, joka jää muusta alueesta hieman irralleen sähkölinjan pohjoispuolelle on kehitetty 
pienimuotoista korttelityyppiä, jossa toisiinsa kytketyt asunnot kiertyvät pienen sisääntulopihan 
ympärille. 

Keskeisimmillä paikoilla kadun ja puiston risteyksissä katutason tilat on ajateltu suunniteltavaksi 
niin että niitä voidaan tarvittaessa käyttää pienimuotoisessa studio tai kotitoimisto yms. toiminnassa. 
Tämä antaa oman lisänsä katutason miljöön elävyyteen.

Työpaikkarakentamista on sijoitettu rakenteen sekaan painottuen valtatie 12 varteen 
liikennemelualueelle. Tällöin ne suojaavat melulta takanaan sijaitsevia asuntoja. Valtatie 12:a 
maisemassa vuorottelevat rakennetut yritysalueet ja hoidetut metsäalueet

Kunnallistekniikkaan liittyminen Tampereen suunnalta, alueen länsilaidalta, määrittää yhden 
taloudellisen rakentamisen painopistealueen.  

Kerrosalalaskelmat:

Asuinkerrosalaa yhteensä n. 275 000 m², josta noin 21 000 m² sijaitsee Kangasalan asemaan 
tuketuvassa rakenteessa kilpailualueen koilliskulmauksessa . Julkisia tiloja; liikuntahalli 8000 m², 
päiväkoti 1000 m², koulu 12 000 m² ja terveysasema/kirjasto-keskus 2000 m². Yhteensä. 23000 
m². Työpaikka ja liiketiloja yhteensä: e=0,4 tonttitehokkuudella laskettuna noin 37 500 m² ja 
rautatieaseman yhteydessä tehokkaammin toteutettuna noin 45 000 m².
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Rakentaminen, 1|8 000

Julkinen rakentaminen I – III krs

Työpaikka- ja liikerakentaminen I – III krs

Asuinrakentaminen I – II krs

Asuinrakentaminen  II½ krs

Asuinrakentaminen III – IV krs

Havainnekuva, alue A, 1|2 000

Havainnekuva, alue B, 1|2 000

Perspektiivinäkymä alueelta B Perspektiivinäkymä puistoon

alue B

alue A
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palkintolautakunnan pöytäkirja
”Vihreä nauha” ehdotuskohtainen arviointi

Ehdotus on mielenkiintoinen puheenvuoro keskustelussa Lamminrahkan alueen identitee-
tistä. Innovatiivinen ja selkeä suunnitelma luo paikkaan uudenlaisen kaupunkirakennustai-
teellisen idean: rakentaminen sijoittuu asemalle asti johtavan, polveilevan julkisen kaupun-
kitilan varaan, jonka reunamilla pääkatu seuraa samaa teemaa mutta ikään kuin soittaen 
toista ääntä. Avoin rakennettu puisto ja sitä tiukasti reunustavat talot luovat selkeän kont-
rastin vapaasti vaihtelevaan maastoon sijoittuville pientaloille ja luonnonmukaiselle metsä-
alueelle. 

Puistonäkymät pääkadulta ovat mielenkiintoisia ja vaihtelevia. Suunnitelmassa on huolel-
lisesti analysoitu paikkaa osana Kangasalan ja Tampereen seudun nauhamaista rakennetta 
ja maasto-oloja ja perustettu idea kaupunkirakenteesta voimakkaasti näihin. Rakentami-
nen on sijoitettu johdonmukaisesti valittua teemaa tukien, mutta liian tiiviisti ja tehok-
kaasti mm. puistoalueen mitoituksen suhteen. Nauhamaisessa rakenteessa keskustatoimin-
nat ja palvelut ovat hajautuneet liikaa ja osa on kaukana lähijuna-asemasta. Vaiheittainen 
toteutus ei ole tällaisella mallilla helppoa.  

Asunnoista on pääsääntöisesti lyhyet etäisyydet joukkoliikennekadulle ja metsäalueille. Ke-
vyen liikenteen reitit pääkadun varrella ovat selkeät, mutta muualla hieman epämääräisiä. 
Toimintojen sekoittuneisuus on suunnitelmassa melko hyvin onnistunut. Esitetty ratkaisu 
Lahdentien julkisivuksi, jossa työpaikka-alueet sijoittuvat säilytettävien kallioalueiden 
väliin, tarjoaa mahdollisuuksia näyttävän ja omaleimaisen kaupunkijulkisivun muodosta-
miselle. Korttelisuunnittelun mittakaavassa ehdotus ei tarjoa täysin vakuuttavia ratkaisuja. 
Yhteisöllisyyden muodostuminen alueella onnistuu koko alueen mittakaavassa, mutta lähi-
naapurusto tai puolijulkiset tilat eivät hahmotu selkeästi. Tätä lisää myös hieman viitteelli-
sesti esitetty paikoitus, joka sijoittuu pienimittakaavaisesti asuntojen yhteyteen.
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jatkotyöskentelyn lähtökohdat

Kilpailuehdotukseni perustana olleiden ajatusten tarkempi analysointi ja tutkiminen muo-
dostui ehdotuksen jatkokehittämisessä diplomityöksi hedelmällisemmäksi lähtökohdaksi 
kuin itse kilpailualueen uudelleentarkastelu tai tarkentaminen. Ehdotukseni laajaskaalai-
simmassa kuvassa on esitetty kilpailuehdotuksen idullaan olleet ajatukset Lamminrahkan 
alueen liittämisestä osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta. Kilpailussa tämä näkökanta 
alueen ulkoisista yhteyksistä jäi varsin viittelliseksi. Vaikka kilpailuohjelmassa haasteeksi 
nähtiin Lamminrahkan sijainti liikenneväylien erottamana,  oli kaavio jo sellaisenaankin 
ylimääräinen vaadittuihin asiakirjoihin verrattuna. 
 
Lamminrahkan kaupunkirakenteellisen ja -kuvallisen laadun ohella tärkeää alueen kehittä-
misessä on kuitenkin myös se, miten alue nivotaan osaksi laajempaa kokonaisuutta. Millai-
sia ehtoja Lamminrahkan toteuttaminen asettaa ympäristölleen? Miten ympäröivien aluiden 
on kehityttävä, jotta Lamminrahkasta voidaan yhdessä niiden kanssa muodostaa tulevaisuu-
dessa osa toimivaa kaupunkiympäristöä?

Uusia laajoja kaupunginosia ei tulisi enää ajatella itsenäisinä, ympäristöstään irrallisina ko-
konaisuuksina, yksilöllisinä kaupunkiobjekteina (kaupunkitaideteoksina). Ympäröiville alu-
eille Lamminrahka luo mahdollisuuksia, mutta samalla asettaa myös ehtoja ja haasteita. 
Lamminrahka ei voi muuttua ilman, että sen lähiympäristö muuttuu.

Kilpailuehdotukseni ajatukset ovat jatkotyöskentelyn pohjana. Tarkemmalla tilastojen ja 
historian  tutkimisella sekä lähiympäristön analysoilla haetaan vastausta siihen millainen 
kokonaisuus Lamminrahkasta ympäristöineen voisi muodostua.

Kilpailuehdotukseni ”Vihreä nauha” liittyminen ympäristöön: reunaehdot ja tavoitteet
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2. 
Tampereen 

kaupunkiseutu
tilastot

Tilastot tuovat esiin perustiedot kaupunkiseu-
dusta taustoittamaan suunnittelua ja suhteut-
tamaan Lamminrahkan aluetta Kangasalaan 
sekä Tampereen kaupunkiseutuun kokonai-
suutena.
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Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksan kunnan kokonaisuus. Tampereen kaupungin lisäk-
si kaupunkiseutuun kuuluvat ympäryskunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylö-
järvi sekä loitompana Tampereesta Orivesi ja Vesilahti. Jako Tampereen ja ympäryskuntien 
välillä on suhteellisen voimakas. Orivesi ja Vesilahti muodostavat oman ryhmänsä muuttu-
vina maaseutukuntina. Kokonaisuutena kaupunkiseutu muodostaa yhtenäisen työssäkäynti- 
ja talousalueen. 

Kaupunkiseudun kuntien pinta-ala on yhteensä 4735 km², josta vesistöjen osuus on 18 %.

Karttaan on merkitty Lamminrahkan kilpailualueen rajaus. Seuraavien kaavioiden tiedot on 
koottu Tilastokeskuksen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän, Tampereen kaupun-
gin ja Kangasalan kunnan tilastotiedoista.
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väestö

Kaupunkiseudun väkiluku oli vuoden 2008 lopussa 348 274 henkilöä. Tampereen osuus 
seudun väestöstä oli 60 prosenttia, 209 552 asukasta. Ympäryskunnat muodostivat oman 
ryhmänsä 5–9 prosentin osuuksilla asukasluvun vaihdellessa  noin 20 000 ja 30 000 välillä. 
Pienimpiä olivat Orivesi ja Vesilahti 3 % ja 1 %:n osuuksilla.  Kangasalan asukasluku oli  
28 222, 8 prosenttia seudun väkiluvusta. 
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Tampereen seutu on vuosikymmeniä pysynyt kasvavana alueena. 1990-luvun alun jälkeen 
kasvu on ollut voimakkaampaa. Erityisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen kasvu on suun-
tautunut ympäryskuntiin, joiden yhteenlaskettu osuus koko seudun kasvusta on viime vuo-
sina ollut yli 60 prosenttia. Vastaava muutos on ollut havaittavissa kaikilla kasvavilla kau-
punkiseuduilla. Voimakas kasvu on aiheuttanut joillekkin kunnille taloudellisia vaikeuksia 
ja kaupunkiseudun uusimmissa suunnitelmissa Tampereen osuutta seudun kasvusta onkin 
pyritty kasvattamaan.

Viime vuosina seudun kasvu on ollut 4 000–5 000 asukkaan välillä. Vuoden 2008 aikana 
kaupunkiseudun asukkaiden määrä kasvoi 4 342 henkilöllä. Vuonna 2007 kasvu oli hieman 
suurempi, yhteensä 4 650 henkilöä. Prosentteina kasvu on vaihdellut 2000-luvulla 1,1 ja 1,6 
prosentin välillä.

Väestömäärään suhteutettuna suurinta kasvu on ollut viime vuodet Vesilahdella, noin 4 %. 
Tampereella  kasvu on ollut noin 0,75 % ja ympäryskunnissa 1,5 ja 2,5 % välillä.

Kangasala on kasvanut melko tasaisesti noin 500 uuden asukkaan ja 1,75 prosentin vuosi-
tahtia.

väestönkasvu

Tampereen ja muiden kaupunkiseudun kuntien osuus vuosittaisesta väestönkasvusta.
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Kaupunkiseudun kasvun ennustetaan edelleen jatkuvan niin kuntien omien ennusteiden 
kuin Tilastokeskuksen arvionkin mukaan. Vuoteen 2030 mennessä kaupunkiseudun vä-
kiluvun ennustetaan kasvavan noin 70000–80 000 asukkaalla. Seudulla olisi 2030 noin  
410 000–420 000 asukasta.

Ympäryskuntien itse laatimien ennusteiden kasvuprosentit vaihtelevat Ylöjärven 66 prosen-
tista Nokian 30 prosenttiin. Kangasalan kasvuprosentti on 37, mikä tarkoittaa suurinpiirtein 
pysymistä nykyisessä noin 500 uuden asukkaan vuosikasvussa.

väestönkasvun ennusteet

Tampereen kaupunkiseudun kuntien omat väestöennusteet vuodesta 2007 vuoteen 2030.
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Lamminrahkan alue on Tampereen seudulla ympäryskunnan 
kaavoitushankkeeksi poikkeuksellisen iso. Kangasalan kas-
vuntarpeen tyydyttämiseen yksin Lamminrahkan alue riittää 
yli kymmeneksi vuodeksi. 6 000 uutta asukasta on yli vii-
dennes kunnan nykyisestä asukasluvusta, kaksi kertaa nykyi-
nen kuntakeskustan asukasluku. Uuden alueen aiheuttama 
painopisteen muutos on Kangasalle niin suuri että se vaikut-
taa merkittävästi kunnan rakenteeseen.

Toisaalta koko seudun mittakaavassa 6 000 asukasta vastaa 
kuitenkin ainoastaan alle puolentoista vuoden kasvua. Ilman 
olemassaolevan rakenteen tiivistämistä, kaupunkiseudun 
kasvun jatkuessa, vastaavan kokoisen uuden kaupunginosan 
rakentaminen kaupunkiseudulle pitäisi aloittaa parin vuoden 
välein.

Seuraavat kaaviot Tampereen maankäytön leviämisestä pa-
kottavat miettimään myös muunlaisia kaupungin rakentu-
misen tapoja ja strategioita. Enää ei voida uusille asunnoille 
valita ainoastaan herkullisimpia ja helpoimpia paikkoja kuin 
rusinoita pullasta. Erilaiselle kaupunkisuunnittelulle on tar-
vetta.

Kysymys on ajankohtainen myös tammikuussa 2010 valmis-
tuneen kaupunkiseudun rakennemallisuunnitelman myötä.
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Tampereen, Tampereen kaupunkiseudun, Helsingin sekä pääkaupunkiseudun 
(Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) väkilukujen kasvu.

Tampereen kasvu on viime vuosikymmeninä jatkunut varsin tasaisesti. Pääkaupunkiseudul-
la Helsingin 1950- ja 1960-lukujen poikkeuksellisen voimakasta kasvua seurasi notkahdus 
ja muuttoliikeen suuntautuminen kehyskuntiin. Samoihin aikoihin Helsingissä tehtiin kau-
askantoisia liikenneväylien ja joukkoliikenteen suunnittelu- ja inverstointiratkaisuja. Niiden 
varaan pääkaupunkiseudun kasvu tukeutui vuosikymmeniä.

Pääkaupunkiseutu

Helsinki

Tampereen
kaupunkiseutu

Tampere
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Tampere 
tontit 1960

1/70 000
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Tampere
tontit 2000

1/70 000
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Tampere ja ympäristö
tontit, yleiskaavojen rakentamisalueet 

ja hajarakentaminen 2000
1/70 000
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Tuleva maankäyttö tulisi aikaisempaa suuremmassa määrin suunnata olemassa olevien 
aluiden täydentämiseeen ja rakenteen eheyttämiseen. Uudet aluekokonaisuudet tulisi liit-
tää olemassaoleviin niin että muodostetaan ehyitä reunoja viheralueita vastaan.  Samalla 
maankäytön leviämiselle asetetaan selkeät rajat
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Tampere ja ympäristö
tontit, yleiskaavojen rakentamisalueet 

ja hajarakentaminen 2000 sekä suurimmat kaavoitushankkeet
1/70 000
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asunnot ja asuminen

Asuntotyyppien osuudet seudun kuntien asuntokannasta vuonna 2008.

Kaupunkiseudulla oli vuoden 2007 lopussa 179 018 asuntoa. Koko kaupunkiseudun asun-
totuotanto ollut 2000-luvulla noin 3 000 asuntoa vuodessa, josta ympäryskuntien osuus on 
noussut ajoittain jo lähes puoleen. Tampere on seudun kunnista ainoa kerrostalovaltainen. 
Muissa kunnissa erilaiset pientalot ovat hallitsevana asumismuotona.

Asuntotyypeittäin jaoteltuna reilut 50 % Kangasalan nykyisestä asuntokannasta on erillis-
pientaloissa, noin 15 % rivi- ja kytketyissä taloissa ja kerrostaloissa reilut 30 %.  Vuonna 
2008 valmistuneista asunnoista erillispientalojen osuus oli hieman pienempi, noin 45 %. 
Kerrostaloissa asunnoista oli vajaa 30  %. Rivitaloasuntojen osuus oli aikaisempaa keskiar-
voa suurempi, noin 25 %.

Kaupunkirakenteen tiivistymisestä huolimatta rakennustyyppien osuudet tulevat lähitule-
vaisuudessa pysymään entisellään. Diplomityön jatkosuunnittelussa pitäydytään nykyisessä 
jakautumassa. Talotyypit saavat kuitenkin jatkuvasti uudenlaisia tulkintoja. Jo nyt erillis-
pientalojen tonttien pienentyminen ja ohjeistuksen tarkentuminen on suunnannut vapaam-
paa ja väljempää asuinympäristöä etsivien rakentamista kauemmaksi kaupunkieudulla, 
esimerkiksi Vesilahdelle. Uusien alueiden tulisi tarjota erilaisia houkuttelevia vaihtoehtoja 
asuinympäristöksi.

Myös ympäröivän maankäytön tulisi reagoida uuteen rakentamiseen. Ollakseen toimiva ja 
lähtökohdiltaan kestävä, pientaloalue vaatii myös ympäristönsä maankäyttöön erilaisia rat-
kaisuja kuin tiiviimpi kerrostaloasutus. Nykyisillä asuntoalueilla talotyypit ja aluetehokkuus 
eivät näytä juurikaan vaikuttavan ympäröivän alueen ratkaisuihin.
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Muuttoliike muuton suunnan mukaan 2004–2008

muuttoliike kaupunkiseudulla

Tampere kokee muuttotappiota lähinnä kaupunkiseudun muihin kuntiin sekä pääkaupun-
kiseudulle. Tampereelle muuttajien joukossa suuri osuus on nuoria ja opiskelijoita, kun taas 
kehyskuntiin muuttoliike tuo lapsiperheitä. Keskimääräinen tulotaso on kehyskunnissa Tam-
peretta korkeampi.

Vuoteen 1996 muutto toi väkeä naapurikunnista Tampereelle. Seuraavina vuosina tappio 
oli muutamia satoja. 2000-luvun ajan muuttotappio on ollut suuruusluokka 1 500–2 000 
henkeä vuodessa.
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Kaupunkiseudun työpaikkojen määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Vuoden 2006 lopussa kau-
punkiseudulla oli yhteensä 158 000 työpaikkaa. Viime vuosien kasvusta Tampereelle on 
sijoittunut kolme neljännestä, jonka myötä Tampereen työpaikkaomavaraisuus on noussut 
123 prosenttiin. Tämä on lisännyt pendelöintiä, mikä on kaupunkiseudulla osaltaan aihe-
uttanut henkilöautoliikenteen voimakasta kasvua. Tampereen ympärillä on kaikkiaan 16 
kuntaa, joiden työllisistä yli 10 prosenttia käy töissä Tampereella.

Voimakkaimpina uusina työpaikkakeskittyminä ovat kehittyneet Finlaysonin ja Tampellan 
alueet sekä rautatieaseman ympäristö Tampereen keskustassa. Laajimmat käynnissä olevat 
hankkeet ovat sijoittuneet lentoaseman ympäristöön sekä kehätien varteen, missä Kolmen-
kulman alue luoteessa, Tampereen, Nokian ja Ylöjärven rajalla ja Lakalaiva–Lahdesjärven 
alue ovat voimakkaita tulevaisuudessa syntyviä kaupan ja työn keskittymiä.

Suunniteltu uusi Tampereen läntinen oikorata, järjestelyratapiha sekä näitä ja lentoaseman 
läheisyyttä hyödyntävä logistiikkakeskus siirtävät työpaikkojen sijoittumisen painopistettä 
Tampereen eteläpuolelle.

Kangasalla on perinteisesti ollut kohtuullisen paljon työpaikkoja, mutta viime vuosien kasvu 
on ollut yhdessä Ylöjärven kanssa muita ympäryskuntia hitaampaa. 

Kangasala tarvitsisi uusia omanlaisia työpaikka-alueita, jotka pystyisivät kilpailemaan yh-
täältä kehätien ja Helsingintien varren hyvän saavutettavuuden ja toisaalta Tampereen kes-
kustan kanssa.

työpaikat

Kuntien osuudet kaupunkiseudun työpaikoista vuoden 2006 lopussa.
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Kangasalta työssäkäynti Tampereella on ympäryskunnista vilkkainta ja kunnan pendelöinti-
tappio  onkin ympäryskuntien suurin. Vuoden 2006 lopussa lähes puolet kunnan työllisistä 
kävi töissä Tampereella. Vastaavasti työpaikkaomavaraisuus oli 67,6 prosenttia.

Henkilöautojen määrä ja liikenne ovat kasvaneet voimakkaasti. Vuonna 2008 Tampereella 
oli 91 000 ja ympäryskunnissa 72 000 henkilöautoa. Kun tämä suhteutetaan väkilukuun, 
on Tampereella 0,43 ja ympäryskunnissa 0,52 autoa/asukas. Kaupunkiseudun autoista on 
Tampereella 56 prosenttia, ympäryskunnissa 44.

Liikenne on kasvanut elintason nousun ja ihmisten liikkumistottumusten muuttumisen myö-
tä. Myös maankäytön muutoksilla on ollut selvä liikennettä lisäävä vaikutus. Kun Tampe-
reen kaupunkiseudulla väestö on kasvanut vuodesta 1998 vuoteen 2005 tamperella 6 pro-
senttia on liikennesuorite kasvanut vastaavana aikana 36 prosenttia. Vastaavat luvut ovat 
pääkaupunkiseudulla 3 ja 6 prosenttia. TASE2025:n eli Tampereen kaupunkiseudun liikenne 
2025:n ennusteen mukaan liikenne tulee vuoteen 2025 mennessä lisääntymään edelleen 35 
prosenttia.

Uusien tiehankkeiden ohella tarve seudullisen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle ja 
sen kanssa toimivalle maankäytölle on suuri. Verkostomaisessa seuturakenteessa paikkojen 
saavutettavuuden merkitys tulee entisestään korostumaan.

liikenne ja pendelöinti
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3. 
Historiasta 

nykypäivään

Messukylän–Kangasalantie seurailee vuosisa-
toja käytettyä historiallista kulkuväylää.Alu-
een kehitys on ollut sidoksissa reitin ympärille 
kasvaneeseen nauhataajamaan. Edes Kanga-
salan aseman sijoittaminen pohjoisemmaksi ei 
murtanut perusrakennetta. Vasta valtatie 12:n 
valmistuminen 1990-luvulla on muuttanut 
kaupunkirakenteen perustan ja tuonut myös 
Lamminrahkan alueen saavutettavan kaupun-
kirakenteen piiriin.
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Tampereen itäpuoli Messukylästä Kangasalle 
1885
1/40 000

Karttaan on merkitty Messukylän keskiaikainen vanha kirkko sekä Kangasalan harmaaki-
vikirkko 1760-luvulta. Näiden historiallisten maamerkkien avulla on helppo verrata ympä-
ristön muutosta eri aikakausien kartoissa.
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1893
1/40 000

Rautatie Haapamäelle valmistui vuonna 1882. Vuosisadan vaihteessa suunniteltiin ratayh-
teyden rakentamista Kangasalta Lahteen. Harjua seuraileva kulkuväylä oli osa vanhaa Vii-
puriin johtanutta reitistöä.



51



52

1920
1/40 000

Messukylän ainoa rautatieasema sijaitsi pitkään Vehmaisissa. Seuraava asema radan var-
rella on Kangasala.
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Messukylä 1946 / Kangasala 1936
1/40 000

Messukylän ja Vehmaisten asemien ympärille rakentui 1930-luvulla esikaupunkiasutusta. 
Rautatien ympäristöön sijoittui myös teollisuutta. Kangasalla asutus keskittyi yhä voimak-
kaasti kirkonkylän ympäristöön. Kangasalan asema ei syrjäisen sijaintinsa vuoksi synnyt-
tänyt läheisyyteensä merkittävää asutuksen keskittymää. Messukylä liitettiin Tamperee-
seen vuonna 1947. 
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1964
1/40 000

Vehmaisten esikaupunkiasutus laajeni Kangasalan puolelle Vatialaan. Kangasalantien linja-
us on suoristettu ja sen varren rakenne on vuoteen 1964 mennessä paikoitellen tiivistynyt. 
Autoliikenteen valtakausi ja varsinainen lähiörakentaminen on kuitenkin vielä lähtökuo-
pissaan.
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1977
1/40 000

1960-luvun lopun liikennesuunnitelmista on toteutunut tie Kalevasta Alasenjärvelle ja siitä 
edelleen koilliseen Jyväskylän suuntaan. Myös Kangasalan keskustan ohitustie on raken-
nettu 1970-luvun alkupuolella. Tampereen itäiset kaupunginosat ovat täydentyneet. Lam-
minrahkan alue ympäristöineen on edelleen täysin kaupunkirakenteen ulkopuolella.
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2000
1/40 000

Jyväskyläntien jatkoksi on valmistunut itäinen ohitustie. Valtatie 12 Alasjärveltä Lentolaan 
on rakennettu 1990-luvun lopulla. Tien myötä entisestä reuna-alueesta on tullut keskeinen, 
saavutettavuudeltaan hyvä alue ja kaupunkirakenteen nauhamainen luonne Kangasalantien 
varressa Messukylästä Kangsalan keskustaan on muuttunut. Jyväskylän- ja Lahdenteiden 
varteen on Tampereelle 1980- ja 90-luvuilla rakennettu Atalan, Linnainmaan ja Leinolan 
kaupunginosat. Kangasalan puolella Lahdentien yhteyksien mahdollistamat uudet raken-
tamisalueet ovat vielä suurelta osin hyödyntämättä. Olemassaoleva, Kangasalantieltä kas-
vanut kaupunkirakenne, joka aikaisemmin kurottautui pohjoisessa laajaan metsäalueeseen 
on muutoksen myötä jäänyt kasvavan kaupunkirakenteen keskelle. Erityisesti Kiveliössä ja 
Vatialassa nykyisen asutuksen kaupunkirakenteellinen asema on muuttunut täysin.
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4. 
Tampereen

Kaupunkiseutu,
teemakartat

Teemakartoissa käydään läpi kaupunkiraken-
teen peruspiirteet seudullisessa mittakaavas-
sa. Niistä löytyvät koko alueen suunnittelulle 
olennaisimmat ominaispiirteet, joihin tarkem-
man suunnittelun ratkaisuja voidaan perus-
taa.

Lopputuloksena alueen ominaispiirteiden poh-
jalta muodostetaan aluerajaus, jonka mukai-
sena Lamminrahkan alueen suunnitteluun oli-
si löydettävissä toiminnallinen kokonaisuus.
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vesistöt
1/100 000

Veden läheisyys on viime vuosikymmenet ollut uusien asuntoalueiden suunnittelussa ja 
markkinoinnissa taajaan käytetty valttikortti. Tyhjentyvien teollisuus- ja satama-alueiden 
uudelleenkäytöstä liikkeelle lähtenyt trendi on laajentunut myös muunlaisille ranta-alu-
eille.  Suurten vesistöjen värittämällä seudulla poikkeuksellisen kauaksi järvimaisemista 
sijoittuva Lamminrahkan alue joutuu kilpailemaan sijoittajien, toimijoiden ja asukkaiden 
kiinnostuksesta esimerkiksi Niemenrannan ja Nurmi-Sorilan ranta-alueiden kanssa. Pelkkä 
veden pilkahdus on usein tuntunut riittävän takaamaan hyvän asuntoalueen. Lamminrah-
kan alueelle on löydettävä oma voimakas luonne ja identiteetti muista aineksista.
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yleiskaavayhdistelmän viheralueet
1/100 000

Yleiskaavatasolla seudun kaavoitetuista viheralueista ei ole juurikaan löydettävissä suuria 
yhtenäisiä kokonaisuuksia. Yksi kiinnostavimpia mahdollisuuksia sisältävistä on Kangasa-
lan kirkkoharjun jatkeena oleva viheralue, joka saattaisi olla ulotettavissa Kauppi–Niiha-
man alueelle  ja Näsijärven rantaan saakka. Kauppi–Niihaman alue muodostaa jo nykyisel-
lään merkittävän urheilu- ja liikuntakäyttöjen kokonaisuuden.

Viheralueesta tulisi luoda oma suunniteltu kokonaisuutensa, jolla olisi seudullista merkit-
tävyyttä, ei ainoastaan rakentamiselta jäljelle jäänyt jättömaa tai luonnonsuojelun pakot-
tamana syntynyt irrallinen alue. Kirkkoharjun jatkeena alue liittyisi saumattomasti aivan 
Kangasalan keskustaan ja harjuistaan sekä maisemistaan tunnettu Kangasala voisi luoda 
tästä uudenlaisen luontokokonaisuuden.

Nykyisellään niin Niihama kuin erityisesti tämä Kirkkoharjun jatkeena oleva viheralue 
tuntuu olevan jatkuvan  rakennetun alueen leviämisen uhan alla, pieni pala kerrallaan. 
Uudelle maankäytölle on löydettävä muita sijoituspaikkoja.
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yleiskaavayhdistelmän tonttialueet
1/100 000

Seudullisessa mittakaavassa tarkasteltaessa Lamminrahkan kaupunkirakenteellinen sijain-
ti ei ole mahdoton. Alue sijoittuu hyvin olemassaolevan kaupunkirakenteen sisälle.

Lamminrahkan maankäytön metsän suuntaan tulee kuitenkin olla mahdollisimman sääste-
liästä ja muodostaa rakennetulle alueelle selkeä raja, jonka yli rakenne ei tulevaisuudessa-
kaan leviä. Tarkalla maankäytön suunnittelulla uusi alue voidaan toteuttaa maata säästäen 
ja liittämällä se ympäröiviin kaupunginosiin siitä voidaan saada tarvittavaa dynamiikkaa 
myös niiden kehittämiselle. Suunnittelemalla aluetta kokonaisuutena Lamminrahkan ra-
kentamisesta ja maankäytön laajenemisesta viheralueelle saadaan vastapainoksi synty-
mään myös nykyistä rakennetta tiivistävää maankäyttöä.
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tie- ja katuverkko
1/100 000

Lamminrahka sijoittuu valtatien 12 pohjoispuolelle, joka Jyväskyläntien vartta lukuunot-
tamatta on suurelta osin rakentamaton. Idempänä alueen pääkadut muodostavat kiilamai-
sesti kohti Kangasalan keskustaa suuntautuvan tikapuumaisen verkon. Lamminrahkan alue 
jää muusta kaupunkirakenteesta erilleen liikenneväylän ja rautatien taakse. Kaupunkira-
kennetta jakavan vaikutuksen lisäksi tie aiheuttaa ympäristöönsä melu- ja saastehaittoja.

Valtatien 12 linjaus on alueella varsin itsenäinen, eikä se ole sidoksissa alueen kaupunkira-
kenteen kanssa. Tämä on historiallista seurausta tien linjauksesta kaavoittamattomaan ja 
rakentamattomaan ympäristöön. Vasta nyt jälkikäteen kaupunkirakenne alkaa muodostua 
tien ympärille. 

Ympäristölleen aiheuttamista ongelmista huolimatta valtatie 12 on kuitenkin Lamminrah-
kan kehittämiselle välttämätön. Ilman sitä alueella ei olisi nykyistä saavutettavuutta ja 
valtatie tulisikin ottaa keskeiseksi osaksi alueen kehittämistä. Valtatiestä voisi muodos-
tua alueellinen pääkatu, joka paitsi liittää Lamminrahkan ympäristöönsä myös luo alueen 
identiteettiä.
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PÄÄRATA

PÄÄRATA

PORIN RATA

rautatieverkko
1/100 000
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Rata Tampereelta Orivedelle ja Haapamäelle valmistui vuonna 1882.  Radalla kulkenut 
paikallisliikenne palveli 1950-luvulle asti myös lähiympäristöään.  Seisakkeet sijaitsivat 
Messukylän pitäjässä, Vehmaisissa ja Kangasalla. Viimeisenä vaatimaton paikallisliikenne 
Tampereelta Orivedelle lopetettiin 1988. Vakituinen käyttö asemilta loppui jo 1970-luvul-
la.

Henkilöliikenteen ohella rata palveli pitkään myös sen varrelle sijoittuneita teollisuustoi-
mintoja. Nykyisellään radalla kulkee ainoastaan läpikulkevaa pitkänmatkanliikennettä. 
Lähijunaliikennettä Tampereen seudulla ei enää juuri ole ja sen mahdollinen aloittaminen 
osana seudullista joukkoliikennettä on yksi Tampereen liikennesuunnittelun isoja kysy-
myksiä.

Tampereen seudulla rataverkko on varsin harva ja Lamminrahkan sijainti rautatien varres-
sa on alueen ehdoton valtti. Rautatieliikennettä olisi hyödynnettävä alueen kehittämises-
sä.

JYVÄSKYLÄN 
RATA
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Lamminrahkan, Ojalan, Hankkion ja Nurmi-Sorilan hankkeiden myötä koillinen on voi-
makkaasti kasvava suunta kaupunkiseudulla. Nykyisellään Lamminrahkan ympäristössä ei 
kaupunkirakenteessa hahmotu varsinaista keskusta. Ympäröivien kaupunginosien rakenne 
on hajanainen. Toisaalta hajanainen nykytilanne antaa mahdollisuuksia muutoksille ja ke-
hittämiselle tiiviiksi kasvanutta ympäristöä paremmin. Koilliskeskuksen ja Lentolan kau-
palliset keskittymät hyötyvät sijainneistaan liikenneväylien risteyksessä. Ilmeeltään nekin 
muistuttavat enemmän market-alueita kuin varsinaisia keskuksia.

Lamminrahkan alueen kehittämisen yhteydessä olisi siitä muodostettava kokonaisuus yh-
dessä ympäröivien alueiden kanssa. Edellä läpikäydyt kaupungin kehittämiselle ja toimimi-
selle välttämättömät infrastruktuurin rakenteet tulisivat olla kaupunkirakenteen kiinteitä 
osia, eivät sitä entisestään hajauttavia elementtejä.

rakeisuus
1/100 000
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Lamminrahkan alue on Kangasalla aivan Tampereen rajalla. Aluetta olisi voitava suunni-
tella yhdessä ympäröivien alueiden kanssa kuntarajoista välittämättä.

TAMPERE

PIRKKALA

YLÖJÄRVI

NOKIA

LEMPÄÄLÄ

hallinnolliset rajat
1/100 000
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KANGASALA
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Lamminrahkan alue sijaitsee puolivälissä Lentolan ja Koilliskeskuksen välissä, jotka mo-
lemmat sijaitsevat pääteiden risteyksissä ja ovat voimakkaita kaupan keskittymiä. Koillis-
keskukseen on valmistunut Prisman laajennus ja uusi Citymarket muine toimijoineen. Koil-
liskeskus on yksi Tampereen aluekeskuksista, johon on keskitetty myös alueen kunnalliset 
palvelut. Lentolassa on Prisma sekä paljon tilaa vievän kaupan tiloja, ja se on Kangasalan 
keskustan ohella kunnan suurin kaupallinen keskus.

Näiden keskusten läheisyyden vuoksi Lamminrahkaan ei ole realistista haaveilla omaa kau-
pallista keskittymää. Suunnittelussa keskitytään Koilliskeskuksen ja Lentolan vahvistami-
seen ja tarkastellaan niitä täydentävien palveluiden sijoittamista Lamminrahkan alueelle. 
Samalla olemassaoleviin keskuksiin tulee suunnitella sujuvat yhteydet uusilta ja vanhoilta 
asuntoalueilta ja nivoa market-keskukset osaksi uutta kaupunkirakennetta. Lamminrahkan 
aseman ympärille syntyvän uuden keskuksen tulee olla luonteeltaan edellisistä poikkea-
va.

kaupalliset keskukset
1/100 000
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Tampereen 
aluekeskukset
kuntakeskukset
muut kaupalliset 
keskittymät
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kilpailualueesta kokonaisuudeksi
tarkastelualueen rajaus
1/100 000
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Teemakartta-analyysien pohjalta olen rajannut tarkastelualueen, jonka osana Lamminrah-
kan aluetta diplomityössäni suunnittelen. Kilpailun aluerajausta on laajennettu niin, että 
tutkittavana on toiminnallinen kaupunkirakenteellinen kokonaisuus, johon Lamminrahkan 
muutos vaikuttaa ja jonka osana Lamminrahkalla on mahdollisuudet kehittyä.

Tarkastelualueesta muodostuu kahden keskuksen välinen alue. Koilliskeskus ja Lentola ole-
massaolevina keskuksina toimivat lähikeskuksina, joihin uusi rakenne tukeutuu. Uusi ja 
olemassaoleva rakentaminen muodostavat kokonaisuuden  keskusten välille, valtatien 12 
varrelle.
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5. 
Tarkastelualue

analyysit

Analyysikartoissa käydään läpi tarkastelualu-
een rajauksen periaate sekä jaoteltuina nykyi-
nen maankäyttö, alueelle sijoittuvat toiminnot 
ja niiden tilavaraukset. Nykyisen rakenteen ja 
käytön analyysien pohjalta laaditaan maan-
käytölliset perusratkaisut strategiasuunnitel-
man pohjaksi. 



86



87

tarkastelualue
ortoilmakuva

1/20 000
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ALASJÄRVEN 
ERITASOLIITTYMÄ

PIETTASENKATU

HEIKKILÄNKATU

ATALA

LINNAINMAA

LEINOLA

RISSO

KOILLISKESKUS

Kun rajataan pois olemassaolevat asuntoalueet jäljelle jää tyhjä välialue, kaupunkisuun-
nittelun katvealue. Alue on ilmakuvassa metsän peittämä, mutta se on monin paikoin inf-
rastruktuurinrakenteiden pilkkoma. Alueen jakavat osiin niin valtatie 12, rautatie kuin 
etelä–pohjois ja itä–länsi suuntaiset voimalinjat. Käytännössä alue on myös infrastruktuu-
rin maankäytön laajenemisaluetta ja tonttivarastoa. Se toimii myös sijoituspaikkana monil-
le häiriöitä aiheuttaville toiminnoille kuten lumenkaatopaikalle ja kartingradalle. Alueen 
pohjoisosa on suosittua ulkoilumaastoa.

Tarkastelualueen rajauksen ulkopuolelle on jätetty tontit, joiden käyttö on strategiasuun-
nitelmassa aiottu pitää nykyisellään. Lähes poikkeuksetta ympäröivillä alueella nämä ovat 
asuintontteja. 

Kartassa on esitetty myös Lamminrahkan arkkitehtuurikilpailun noin 275 ha:n alue. Tar-
kastelualue käsittää kokonaisuudessaan 840 ha.

Lännessä tarkastelualuetta rajaa Aitolahdentie. Sen länsipuolinen alue on varattu Alasjär-
ven eritasoliittymän kehittämiselle. Luoteessa rajauksena ovat Atalan pientalotontit. Poh-
joisessa alue rajautuu metsään, kunnes rautatien vieressä vastaan tulee muuntamoalue. 
Idässä valtatien 12 pohjoispuolella rajuksen sisään jää Lentolan teollisuusalue ja ulkopuo-
lelle Suoraman asuntoalue. 

Valtatien 12 eteläpuolella kohdealuetta rajaavat Linnainmaan, Leinolan, Vatialan ja Lem-
posen asuinalueet. Eteläpuolella rajaus seuraa osin olemassaolevia katuja, osin tontinrajoja. 
Linnainmaalla rajauksena ovat Heikkilänkatu ja Piettasenkatu, Kangasalan puolella lähellä 
lentolaa Vällintie. Idässä raja kulkee Lentolan kauppa-alueen ja Vatialan hautausmaan vä-
lissä.
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VÄLLINTIE

MUUNTAMO-
KENTTÄ

VATIALAN
HAUTAUSMAA

OJALA

VATIALA

SUORAMA

LENTOLA

LAMMINRAHKA KANGASALAN ASEMA

tarkastelualue
rajaus, alueen nimistö

1/20 000
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Asuntotontti

Viheralue

Katu- tai tiealue

Julkisen rakentamisen tontti

Energiahuollon alue

Tarkastelualueeseen rajautuva maankäyttö

Tarkastelualue rajautuu suurelta osin olemassaoleviin asuintontteihin.  Pohjois- ja koillis-
puolilla hallitsevana on liittyminen metsävyöhykkeeseen. Toinen laajempi viheralue on 
Vatialan hautausmaa.  Asuinalueiden viheralueet liittyvät tarkastelualueeseen kapeina 
kaistoina. Katualueisiin tarkastelualue rajautuu alueen päissä: lännessä Aitolahdentiehen 
ja kaakossa Kangasalantiehen.



91

tarkastelualue
liittyminen ympäristöön

1/20 000
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 Kaupalliset toiminnot sijoittuvat tarkastelualueen päihin. Koilliskeskuksessa sijaitsee kak-
si kaupan suuryksikköä, vuonna 2009 valmistunut Citymarket ja samana vuonna laajen-
nettu Prisma. Molemmissa toimii päivittäistavarakaupan lisäksi useita muita toimijoita ja 
etenkin Citymarket on luonteeltaan kauppakeskusmainen. Näin ne toimivat monipuolisina 
palvelukeskittyminä. Kooltaan sekä Citymarket että Prisma ovat 12 000 m². Tästä päivit-
täistavarakaupan osuus on molemmissa noin 3 000 m².

Koilliskeskuksessa kaupallisten palveluiden yhteydessä on Tampereen sosiaali- ja terveys-
asema. Lisäksi lähistöllä on seurakuntakeskus, päiväkoti ja nuorisotila. Kaavoituksella on 
varauduttu Linnainmaa-talon ja uimahallin rakentamiseen. 

Lentolassa sijaitsee Prisman hypermarket, jonka laajennushanke on vireillä. Lisäksi Lento-
lassa sijaitsee paljon tilaa vaativan kaupan tiloja. Myös näillä tonteilla on käynnissä kehi-
tyshankkeita osana koko alueen asemakaavamuutosta. Lentolassa kaupalliset palvelut ovat 
levinneet myös Kangasalantien varteen valtatien 12 risteyksen molemmin puolin KL- ja 
AL-tonteille.

Strategiasuunnitelmassa lähtökohdaksi on otettu molempien keskusten vahvistaminen ja 
eheyttäminen. Tärkeää alueen kehittämisen kannalta on keskusten tavoitettavuuden pa-
rantaminen. Nykytilanteessa ne rajautuvat liian voimakkaasti irti asutuksesta omiksi irral-
lisiksi kokonaisuuksikseen. Keskuksien on järkevää myös luoda omat, toisistaan poikkeavat 
profiilinsa.
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tarkastelualue
kaupalliset ja julkiset palvelut

1/20 000

yhdistetyt asumisen ja kaupan tontit 2,8 ha (=0,33 %)
julkiset toiminnot 0,8 ha (=0,09 %)
kauppa 18,1 ha (=2,15 %)
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Sekä Koilliskeskuksessa että Lentolassa on laaja tarjonta kaupallisia palveluita. Nämä pää-
liikenneväylien risteyksiin sijoittuvat keskukset ovat tyhjentäneet välissään olevat alueet 
lähes tyystin palveluista. Linnainmaan Hannulantiellä sijainnut liikekeskus lopetti vuonna 
2009 ja paikalle rakennetaan parhaillaan asuintaloja. Atalassa toimii pieni liikekeskus, 
samoin Nattarissa lähellä aluekirjastoa, päiväkotia ja koulua. Linnainmaalla ja Leinolassa 
laajalla alueella ainoa lähipalvelu on kioski. Koilliskeskuksen kaakkoiskulmassa sijaitsee 
ns. Hannulan hallien alue, jossa toimivat moninaiset toiminnot täydentävät nykyisellään 
liikekeskusten palveluita. Osayleiskaavassa alue on merkitty aluetta täydentäväksi asunto-
rakentamisen alueeksi, jossa uusi rakentaminen tullee korvaamaan nykyiset toiminnot.

Kangasalantien varteen ja Hankkion alueelle sijoittuu enemmän liiketoimintaa, mutta ne 
on tässä jätetty tarkastelun ulkopuolelle.
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tarkastelualue ja lähiympäristö
kaupalliset toimijat

1/20 000
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1970- ja 1980-luvuilla kaivetusta Lentolan soranottoalueen valtatien 12 itäpuolisesta osasta 
on hiljalleen muodostunut merkittävä teollisuusalue. Tampereella Atalan kaakkoispuolella 
on yksittäinen teollisuustontti, jossa toimii Tampereen kaupungin metsätukikohta.  Koillis-
keskuksen pohjoispuolelle on alueen osayleiskaavassa sijoitettu yksittäinen toimitilatontti. 
Rautatien itäpuolelle Kangasala on kaavoittanut uuden laajan Kallion yritysalueen Lentolan 
alueen jatkoksi. Alueen maasto on tasattu mutta muuten alue on rakentamatta. Kallion alu-
een asemakaavaa ei oteta strategiasuunnitelmassa huomioon.

Lentolan yritysalue pysyy suunnitelmassa teollisuuskäytössä, ja sitä pyritään tiivistämään 
ja kehittämään. Lähinnä valtatietä olevat alueet voivat alueen kehittyessä profiloitua enem-
män kaupallisten toimintojen alueena ja pitkän ajan kehityksen tavoitteena on liittää alue 
kiinteämmin valtatien yli Lentolan kaupallisten palveluiden alueeseen.

Muut teollisuustoiminnot keskitetään valttaie 12 välittömään läheisyyteen melualueelle. 
Samalla uusilla teollisuus- ja työpaikkatonteilla pyritään maksimoimaan niiden näkyvyys 
ja saavutettavuus.  Teollisuusalueiden laajentaminen metsään lopetetaan ja siihen rajautu-
vat osat nykyisistä teollisuusalueista muutetaan pääosiltaan asuinalueiksi. Toimitilatontti 
liitetään paremmin Koilliskeskuksen kokonaisuuteen. 
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Kallion
yritysalue

tarkastelualue
teollisuus- ja työpaikka-alueet

1/20 000

teollisuustontit yht. 60,5 ha (= 7,19%)
erityisalueet 4,1 ha (=0,49%)
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Olemassaolevat asuntoalueet on rajattu tarkastelualueelta pois. Tampere on vuosina 2008–
2009 kaavoittanut Risson alueelle Atalan itäpuolelle uuden pientaloalueen, jota ei oteta 
strategiasuunnitelmassa huomioon.

Suunnitelmassa pyritään hyödyntämään alueen potentiaalia monipuolisena kaupunkiseu-
dun rakennetta tiivistävänä alueena, jossa asuminen sekoittuu monipuolisesti kaupungin 
muihin toimintoihin.
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tarkastelualue
asuminen
1/20 000
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Tampereen puolella ympäröivät alueet noudattelevat tarkasti modernistisen asuinalueen 
ihanteita. Rakenne on luonteeltaan yksipuolinen eri toimintojen erottelun seurauksena. 
Kaupan ja työpaikkojen keskittymät muodostavat omat irralliset alueensa. Asuinalueilla 
keskeisinä julkisina rakennuksina toimivat koulut, joiden yhteydessä on usein kaupungin-
osan  keskeinen puisto sekä mahdollisesti muita paikallisia palveluita. Asuinalueet ovat 
kuitenkin suurelta osin vailla palveluja ja ympäristöä rikastavia toimintoja.

Kangasalan puolella kaupunkirakenne on jo lähtökohtaisesti sekoittuneempi johtuen pi-
demmästä rakentamishistoriasta. Historialliset kerrostumat ja kertasuunnittelua monipuo-
lisempi kaupunkikuva tarjoaa paikoitellen mahdollisuuksia toimintojen sekoittumiselle.

Tarkastelualueen kokonaisrakenteen kehittämisessä tulee lähtökohtana olla kestävämmän, 
toiminnoiltaan monipuolisemman kokoaisuuden synnyttäminen. Ajatus eri toimintojen ha-
jasijoittamisesta on energiankulutuksen vähentämisvaatimuksen näkökulmasta mahdoton. 
Asukkaiden arjessaan tarvitsemia palveluita tulisi enenevässä määrin tuoda heidän ulottu-
villeen, mutta myös yhtälailla uutta asutusta olisi keskitettävä olemassaolevien palveluiden 
läheisyyteen.
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tarkastelualue ja lähiympäristö 
rakeisuus ja käyttö

1/20 000

asuminen

teollisuus ja työpaikat

kauppa

julkiset toiminnot
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Useat liikenne- ja muut infrastruktuurirakenteet jakavat tarkastelualueen osiin. Valtatie 
12 muodostaa alueen voimakkaasti etelä- ja pohjoisosiin jakavan esteen. Tien pohjoispuo-
li onkin toistaiseksi jäänyt suurelta osin rakentamatta. Alueen läpi kulkee myös useita 
voimalinjoja ja yhtä sen kulmista rajaa suuri muuntoasema.  Itä–länsi suuntaisesti alueen 
poikki kulkee 110 kV:n sähkölinja, joka muuntoasemalla liittyy pohjois–etelä suuntaiseen 
voimalinjaan.

Kun alueen halki kulkee vielä diagonaalisti Tampere–Jyväskylä-rautatie, muodostuu alu-
een kehittäminen kokonaisuutena vaativaksi. Infrastruktuuriverkoston haittavaikutus on 
minimoitava ja tutkittava tapoja liittää alueen eri osat paremmin toisiinsa yhdeksi koko-
naisuudeksi.

Katujen ja teiden mitoituksessa pyritään suurempaan huolellisuuteen ja alueen sisäistä ja 
ulkoista liittyvyyttä parannetaan niin kevytliikenteen kuin ajoneuvoliikenteenkin reitistö-
jen osalta.
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sähkölinja

Karting-rata

tarkastelualue
katu- ja infrastruktuurialueet

1/20 000

Tiealueet yhteensä 88,1 ha (=10,47%)
sähkölinja  12,2 ha (= 1,45%)
Suoja-alueet 7,6 ha (=0,90%)
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Kaavoitetut puistoalueet liittyvät kiinteästi tarkastelualueen muuhun maankäyttöön. Puis-
toalueet ovat varsin pirstoutuneita ja monilla niistä onkin enemmän suoja-alueen kuin 
viheralueen luonne. Nykyisellään kaavoitetut puistot eivät muodosta minkäänlaista koko-
naisuutta eivätkä luo alueelle yhtenäisiä reitistöjä. Kaupunkirakenteen tiivistyessä viher-
alueiden määrän sijasta huomio tulisi kiinnittää niiden laatuun. Puistoista tulisi muokata 
aktiivisia osia kaupunkitilaa, ei rakentamisesta jääneitä sattumanvaraisia välialueita, joille 
rakentaminen kääntää selkänsä.

Suoja-alueet olisi pyrittävä saamaan hyötykäyttöön. Samalla alueelle olisi luotava toimiva 
ja tiheä kevyenliikenteenväylästö. Kevytliikennettä tulisi ajatella arjen liikkuumisemuoto-
na ei pelkästään ulkoiluna tai harrastuksena. Puistot otetaan osaksi kaupunkisuunnittelua. 
Kirkkoharjun ja Niihaman välille yhteyden muodostava laaja metsävyöhyke olisi rauhoitta-
va rakentamisen leviämiseltä ja suunniteltava yhtenäiseksi virkistysalueeksi. 
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tarkastelualue
viheralueet

1/20 000

Puistoalueita on 78,1 ha (=9,28 %)
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Suuri osa tarkastelualueesta on asemakaavoittamatonta. Tämä avaa suuren potentiaalin 
sen kehittämiselle. Aluetta tulisikin suunnitella kokonaisuutena eikä pieninä itsenäisinä 
paloina, jotta uudisrakentamisen ja täydennysrakentamisen potentiaali pystyttäisiin ka-
navoimaan niin, ettei lopputuloksena olisi ainoastaan lisää samankaltaista rakennetta. 
Alueen osien tulisi tukea toisiaan niin, että kokonaisuudesta muodostuisi enemmän kuin 
osiensa summa.

Sekä rakennetun ympäristön että viheralueiden tulisi muodostaa toimivat kokonaisuudet. 
Itä–länsisuuntaisen sähkölinjan pohjoispuolella alkaa koskematon metsä. Siitä tulisi rau-
hoittaa niin merkittävä viheraluekokonaisuuus, että se saisi seudullista merkitystä.

Alueelle pyritään strategiasuunnitelmassa luomaan kokonaisvisio, jonka pohjalta eri osa 
alueita voidaan suunnitella kulloisenkin ajankohdan tarpeisiin. Strategiasuunnitelmassa 
on tarkoitus esittää kokonaisnäkemys alueen tulevaisuudesta, painopistealueet ja suuret 
teemat, joihin yksityiskohtaisempi suunnittelu voi tukeutua. Erilaisille toiminnoille ja osa-
kokonaisuuksille pyritään samalla jättämään mahdollisimman väljät raamit.
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tarkastelualue
asemakaavoittamattomat alueet

1/20 000

Suuri osa tarkastelualueesta on asemakaavoittamatonta, 569 ha (=67,65%)
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6. 
Tarkastelualueen

kaavoitus

Tarkastelualueella ja sen lähiympäristössä 
voimassaolevat kaavat selittävät nykytilanteen 
taustaa uudesta näkökulmasta ja kertovat 
alueelle laadittuista tulevaisuudentavoitteista.
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Tampereen kantakaupungin osayleiskaava, 
1998
1/50 000
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Tampereen kantakaupungin yleiskaava 

Tarkastelualueen Tampereen puoleiselle osalle on laadittu kantakaupungin yleiskaava vuon-
na 1998. Kaava vahvistettiin kuitenkin valitusten jälkeen vasta yli viisi vuotta myöhemmin 
2003, jolloin se todettiin jo esipuheessa paikoitellen vanhentuneeksi. Kantakaupungin yleis-
kaavssa, samoin kuin Pirkanmaan kolmannessa seutukaavassa vuodelta 1997, Atalan itäpuo-
linen alue Lahdentien pohjoispuolella on vielä varattu teollisuusalueeksi. Seutukaavassa on 
varattu teollisuudelle ja työpaikoille koko valtatie 12 pohjoispuolinen alue Lentolaan saakka. 
Ajatus Risson ja Lamminrahkan alueiden kaavoittamisesta asuinalueiksi on siis melko tuore. 
Tämä suunnittelutavoitteiden vaihtuminen tekee osaltaan ymmärrettäväksi alueen jäämisen 
toistaiseksi rakentamatta ja sen suunnittelun hajaantumisen irrallisiksi osa-alueiksi. Yleis- ja 
seutukaavojen ratkaisut selittävät myös Atalan kaakkoiskulmassa sijaitsevan pienen, muusta 
maankäytöstä irrallisen teollisuusalueen, jonka oli alunperin tarkoitus olla osa laajempaa 
kokonaisuutta.

Kantakaupungin yleiskaavassa Atalan itäpuolinen alue ja Koilliskeskuksen alue jätettiin kui-
tenkin vahvistamatta odotettaessa alueiden omia osayleiskaavaprosesseja. Koilliskeskuk-
sen osayleiskaava vahvistuikin 2006. Ojalan osayleiskaavatyö on ollut käynnissä vuodesta 
1999 lähtien, mutta kaavaehdotus palautettiin uudelleen valmisteluun vuonna 2002. Ojalan 
käynnissä olevasta osayleiskaavaprosessista huolimatta Risson alue on kuitenkin irroitettu 
osayleiskaava-alueesta ja kaavoitettu erillisenä.

Ajatus Risson ja Lamminrahkan alueiden kaavoittamisesta asuinalueiksi sai alkunsa 2002, 
kun Ojalan alueen osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin uudestaan. Vuosina 2003–2004 
Ojalan ja Lamminrahkan maankäyttöä tutkittiin kuntien välisenä yhteistyönä. Työn tuot-
ti rakennemallivaihtoehtoja, jotka ovat nykytilanteessa vanhentuneita mm. muuttuneiden 
joukkoliikenneratkaisutavoitteiden vuoksi.

Kangasalan kaavoitus
Kangasalan puolella on voimassa yleiskaava vuodelta 1975, joka on tavoitteeltaan vanhentu-
nut. Hampun alueen osayleiskaava vuodelta 2005 osoittaa Lamminrahkan itäpuolella olevan 
alueen teollisuus- ja virkistyskäyttöihin. Vatialan osayleiskaavatyö on käynnistynyt 2009.

Koilliskeskuksen osayleiskaava

Koilliskeskuksen osayleiskaavassa vuodelta 2004 on tavoitteena vahvistaa Koilliskeskuksen 
asemaa yhtenä Tampereen aluekeskuksena. Kaavan tavoitteena on varata alueet aluekeskus-
tasoisille julkisille ja yksityisille palveluille sekä lisätä väestöpohjaa palveluiden läheisyydes-
sä. Osayleiskaavan mukainen maankäyttö on keskeisiltä osiltaan jo totetutunut.

Pirkanmaan 1. maakuntakaava
Pirkanmaan kolmannen seutukaavan korvannut maakuntakaava on vuodelta 2005. Lopul-
lisen vahvistuksen se sai 2008. Sen tavoitteissa toistuu korostetusti valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden linjauksen mukaisesti elinympäristön toimivuuden ja taloudellisuu-
den edistäminen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta eheyttämällä. Yhdyskuntarakenteen 
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▲ Koilliskeskuksen osayleiskaava. ▼ Hampun alueen osayleiskaava.
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▲ Ojalan ja Lamminrahkan yleissuunnitelma, rakennemallivaihtoehto 2. ▼ Ojalan osayleiskaava-alue.
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tiivistämisellä pyritään välttämään taajamarakenteen hajautuminen ja luonnonympäristön 
pirstoutuminen. Lisäksi Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vuodelta 2009 
nostaa tärkeään rooliin liikkumisen ohjaamisen ympäristöä säästävään suuntaan ja sitä 
kautta energian säästämisen. Huomiota tulee kiinnittää liikennetarpeen vähentämiseen, 
joukkoliikennemahdollisuuksien parantamiseen ja työssäkäyntialueiden sekä asuntoaluei-
den keskinäisiin suhteisiin.

Maakuntakaavassa Tampereen kaupunkiseudulla on päädytty monikeskusmallin mukaiseen 
tulevaisuuden rakenteeseen. Yhdyskuntarakenteellisesti ratkaisu ohjaa Tampereen kaupun-
kiseudun kehitystä verkostomaiseksi, monikeskuksiseksi kaupunkialueeksi. Tavoitteeksi on 
asetettu myös kaikkien kaupunkiseudun kuntien keskusten palvelu- ja työpaikkaomavarai-
suuden parantaminen.

Tarkastelualue on maakuntakaavassa merkitty suurimmaksi osaksi taajamatoimintojen alu-
eeksi (A). Koilliskeskuksessa on merkintä (ca) eli keskustatoimintojen alakeskus. Lentolaan 
on kaavassa sijoitettu  vähittäiskaupan suuryksiköt merkinnöillä (km1) ja (km2), joilla osoi-
tetaan niitä keskustatoimintojen ulkopuolisia alueita, joille saa sijoittaa seudullisesti mer-
kittäviä vähittäistavarakaupan suuryksiköitä. Merkinnöistä (km1) mahdollistaa päivittäis-
tavarakaupuan suuryksikön. Lentolan itäpuoli, Kallion yritysalue ja Lamminrahkan aluella 
valtatien 12 reuna on merkitty liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantokäyttöön varatuk-
si alueiksi (TP). Tarkastelualueen koillispuolelle on merkitty nykyisestä laajeneva Teollisuus- 
ja varastoalue (T) sekä muuntamokentälle energiahuollon alue, jotka pienentävät osaltaan 
metsän viheraluetta.

Valtatie 12 on merkitty merkittävästi parannettavaksi tieksi, mitä on selostuksessa tarken-
nettu tarkoittavan nykyisen tien rakentamista moottoritieksi välillä Alasjärven liittymä–
Suoraman liittymä.  Tielle on Lamminrahkan kohdalle merkitty uusi eritasoliittymä. Kehä 2 
Lentolasta Hervannan eteläpuolelle on merkitty tieliikenteen yhteystarve-merkinnällä.  

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030
Rakennesuunnitelma on Tampereen seudun kuntien yhteistyössä laatima strateginen suun-
nitelma kaupunkiseudun kasvun ylläpitämiseksi ja ohjaamiseksi. Tarkastelualueella ja sen 
ympäristössä rakennesuunnitelmassa ovat uudet asuntoalueet Ojala (15) ja Lamminrahka 
(38) sekä merkittävästi täydennettävä asuntoalue Vatiala (24).  Lähialueella Hankkio (47) 
on koko kaupunkiseudun suurin uusi asuntoaluevaraus. Uudet tai kehitettävät työpaikka-
alueet on sijoitettu Lamminrahkaan (37) ja Lentolaan (26).  Koilliskeskus on yksi Tampereen 
alakeskuksista, ja se on osoitettu kävelykeskustaksi kehitettäväksi alueeksi. Rakennesuunni-
telman joukkoliikenneratkaisuja käsitellään seuraavassa luvussa.
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Pikanmaan 1. maakuntakaava, 2005
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Tampereen kaupunkiseudun 
rakennesuunnitelma 2030
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ajantasa-asemakaavayhdistelmä
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Nykytilannetta ja historiaa kartoittaneiden 
analyysien pohjalta tarkastelualueen kehittä-
miselle on kirkastunut lähtökohdat. Kehitys-
teemat lähtevät liikkeelle alueen sijainnista, 
olemassaolevista rakenteista ja vahvuuksista. 
Teemojen pohjalta alueelle on laadittu tar-
kempia suunnitelmia eri osa-aluista sekä stra-
tegiasuunnitelma koko tarkastelualueen kehit-
tämisestä.

7.
Kaupunkivisio
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strategiasuunnitelma
lähtökohdat ja tavoitteet

Strategiasuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet

Tarkastelualueen strategisen suunnitelman lähtökohtina ovat alueen sijainti kaupunkiraken-
teessa, sen nykyinen käyttö ja vahvuudet. Lähtökohdat on valittu alueen nykytilanteen ja 
historian analyysien perusteella. Vallitsevasta tilanteesta pyritään saamaan mahdollisim-
man paljon aineksia alueen kehityksen pohjaksi. Strategiasuunnitelmassa ei tavoitella puh-
dasta pöytää eikä luoda ideaalikaupunkia vaan kehitystä nykytilanteen potentiaalin pohjal-
ta vaiheittaisesti useiden erilaisten teemojen ja osakokonaisuuksien kautta. 

Suunnitelmassa on hahmoteltu lähtökohtia tarkastelualueen kehitykselle; suuren mittakaa-
van ratkaisuja, yhdistäviä kaupunkisuunnittelullisia teemoja ja strategisia investointeja, jot-
ka voivat panna alulle alueen vaihettaiseen muuttumiseen ja kehittymiseen. Tavoitteena on 
ohjata kaupunkirakentamista aikaisempaa enemmän olemassaolevan rakenteen tiivistämi-
sen suuntaan, kestävämpänä vaihtoehtona sen laajenemiselle ja leviämiselle.

Rautatie on alueen suuri mahdollisuus ja etu moniin muihin kaupunkiseudun potentiaali-
siin kehitettäviin alueisiin verrattuna eikä sitä pidä jättää käyttämättä. Kaupunkiseudun 
rakennesuunnitelman uusista alueista suurin on Hankkio, joka yhdessä Lamminrahkan ym-
päristön kehittämisen kanssa antaa hyvät lähtökohdat lähijunaliikenteelle Tampereelta idän 
suuntaan. 

Asemasta muodostetaan uusi omaleimainen keskus. Hyvien liikenneyhteyksien varressa si-
jaitseva asema voisi tulevaisuudessa palvella laajemminkin koko Kangasalaa. Tätä mahdol-
lisuutta ei pidä mitätöidä lyhyemmän tähtäimen tavoitteilla.

Tarkastelualue sijaitsee yhden kaupunkiseudun sisääntuloväylän ympärillä. Valtatie 12 on 
tarkastelualueen kehitykselle välttämätön, samalla vahvuus ja haaste. Kaupunkimaisemmin 
käsiteltynä valtatie 12 takaa alueen hyvät yhteydet ja tien varrelle voidaan luoda näky-
vyydeltään ja saavutettavuudeltaan hyviä kaupunkisijainteja. Valtatien erottava vaikutus ja 
haitat käännetään voitoksi. Valtatie liitetään osaksi alueen identiteettiä ja siitä kehitetään 
itäisen kaupunkiseudun osalle uusi pääkatu. 

Valtatien 12 varrelta löytyy runsaasti nykyisin rakentamattomia ja vajaakäyttöisisiä alu-
eita, joista kehitetään muuntuvia sekoittuneiden toimintojen alueita, jotka tuovat alueelle 
toiminnallista rikkautta ja kehittyessään oman identiteetin omaavan keskeisalueen. Koko 
tarkastelualueella maankäytön suunnittelun tarkkuutta lisätään. Maalle annetaan sille kuu-
luva arvostus.

Tarkastelualueen päissä sijaitsee kaksi kasvavaa kaupallista keskusta. Keskuksia kehitetään 
edelleen, jotta ne yhdessä muuntuvan keskeisalueen kanssa kattaisivat kohtuullisten etäi-
syyksien päässä suurimman osan arjen tarpeista. Joukkoliikenneyhteyksiä keskuksiin pa-
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Nykyiset keskukset otetaan suunnittelun läh-
tökohdiksi ja niitä kehitetään ja vahvistetaan. 
Niiden liittyvyyttä ympäristöönsä sekä joukkolii-
kenneyhteyksiä niihin parannetaan.

Tarkastelualueen kehittymisen vaikutukset leviävät 
alueen ulkopuolelle. 

Joutomaana olevista valtatien 12 varsista 
kehitetään alueen ydin, elävä väliaikaisten 
toimintojen ja  palvelujen alue, joka yhdistää 
alueen eri osat.
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Metsäiselle viheralueelle määritellään 
selkeä raja, jonka yli kaupunkiraken-
netta ei kasvateta.

Kirkkoharjulta Niihamaan kulkevaa ulottuvaa 
laajaa viheraluetta vahvistetaan ja siitä kehi-
tetään seudullinen vetovoimatekijä.

Rautatie tarjoaa mahdollisuuden tehokkaan jouk-
koliikenteen järjestämiseen. Asemasta muodos-
tetaan uusi keskus, jonka rooli poikkeaa alueen 
kaupallisista keskittymistä.

Valtatiestä 12 kehitetään alueen houkut-
televa pääkatu, joka tarjoaa hyvin saavu-
tettavia tontteja ja jonka ilme ja liittyvyys 
ympäristöön luovat alueen identiteettiä.

Uusi rakentaminen liitetään olemassa-
olevaan rakenteeseen. Olemassaole-
vaa kaupunkirakennetta tiivistetään. 
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rannetaan, jotta ne palvelevat paremmin koko aluetta.

Metsäinen vihervyöhyke Kangasalan Kirkkoharjulta Tampereen Niihamaan kehitetään seu-
dullisesti merkittäväksi viheralueeksi. Se nostetaan alueen identiteettitekijänä järvimaise-
mien veroiseksi vetovoimatekijäksi asukkaista kilpailtaessa.

Nykyisellään tarkastelualueen jakautuminen kahden kunnan alueelle vaikeuttaa sen kehit-
tämistä kokonaisuutena. Aluetta on suunniteltava kuntarajoista välittämättä.

Tarkastelualueen muutoksen tulee heijaustua myös ympäristöönsä. Uusista ja vanhoista alu-
eista muodostetaan kokonaisuus.

Näiden teemojen pohjalle laaditaan koko tarkastelualueen ja lähiympäristön strategiasuun-
nitelma.

Uuden maankäytön tyypit

Kaupungin suunnittelussa tulisi päästä eroon liiasta yksipuolisuudesta. Yhdenmukaisiin lop-
putuloksiin ohjaavat niin vakiintuneet kaavoituskäytännöt ja kaavotustyökalut kuin lainsää-
däntökin. Yhtälainen vaikutus on ollut kaavoituksen ja tontinmuodostuksen muuttumisella 
entistä korostuneemmin kaupalliseksi toiminnaksi. Taloudellisten aspektien ratkaistessa on 
eduksi, että kaupunkiin syntyy vain priimatontteja ja niille vain ensiluokkaisia asuntoja 
ja houkuttelevia toimitiloja. Näin tonteista syntyy ilman suoranaista hankekaavoitustakin 
etukäteen suunnitelluille toiminnoille tyköistuvia muotteja. Parhaimmillaan näin syntyy 
ensiluokkaista ympäristöä, eikä tarkoitus ole ottaa kantaa kysymykseen kaavamääräys-
ten tiukkuudesta tai väljyydestä. Monissa tapauksissa tiukat kaavamääräykset ovat ainoa 
tie laadukkaaseen lopputulokseen. Kaupunkitasolla rakenteeseen pitäisi kuitenkin syntyä 
enemmän moninaisuutta, vaihtelevuutta ja hierarkiaa kaupunkisuunnittelun eikä ainoas-
taan mainoslauseiden keinoin.

Strategiasuunnitelmassa tavoitetta on lähestytty muodostamalla tarkastelualueelle kolmen-
laista kaupunkikudosta, joilla vastataan lähtökohdiltaan erilaisten alueiden kehitysmahdol-
lisuuksiin. Tarkastelualueen kehittämisessä eri tyypeillä on muutoksen eri vaiheissa eri-
lainen rooli. Kolmijako on suunnittelun avuksi luotu yksinkertaistetuista perustyypeistä. 
Todellisuudessa suunnittelutilanteet  ja ratkaisut ovat vaihtelevia ja eri määrin tyyppiratkai-
suja sekoittavia. Tasapainoisen kokonaisuuden muodostamiseksi kaikkien osuutta kuitenkin 
tarvitaan.

Tarkastelualueen ympäristössä nykytilanteen ongelmana on, että ympäröivä kaupunkira-
kenne on hajaantunut ja hierarkiton eri aikakausien erilaisten alueiden kollaasi. Alueet ovat 
suurelta osin yksipuolisia, työpaikat ja palvelut ovat hajaantuneet omiin keskittymiinsä ja 
vuorovaikutus puuttuu niin eri asuinaluiden kuin asuinaluiden ja palvelukeskittymien vä-
liltä. Risson alueen uudetkin suunnitelmat perustuvat nykyisen rakenteen toistoon. Saman 
perusratkaisun toistaminen yhä uudestaan ja uudestaan vieretysten tuottaa monotonisen ja 
hierarkittoman lopputuloksen. 
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A – uudet kaupunginosat 

- imagotekijöitä, huomionherättäjiä
- tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia
- muutoksen käynnistäjiä
- mitoitukseltaan suurimpia yksiköitä
- helppoja, sopivat nykyiseen suunnittelukäytäntöön
- eivät ratkaise kokonaisuuden ongelmia

B – eheytysrakentaminen

- luo yhteyksiä
- yhdistää ympäröivät alueet kokonaisuudeksi
- sisältää alueita yhdistävää infrastruktuuria sekä 
yhdistäviä kaupunkisuunnitelmallisia teemoja
- luo uusia mahdollisuuksia, eräänlainen uusimuotoi-
nen keskus
- toiminnoilataan monipuolisin, ympäristöään palve-
leva alue
- mahdollistaa väliaikaiset toiminnot, tapahtumat 
ym., jotka toimivat muutoksen käynnistäjinä
- tuo elämää alueelle
- vaatii uudenlaista kehittämistä ja koordinointia
- luo korvaavia tontteja luontoalueille raivattavalle 
maankäyttölle

C – täydennysrakentaminen

- olemassaolevien alueiden kehittäminen ja 
parantaminen
- mahdollistaa alueiden muuntumisen
- monipuolistaa asuntokantaa
- lähtee olemassaolevan tilanteen puutteista ja 
tarpeista
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Mielenkiinto kohdistuu kaupunkiverkon noodien välille, jonne muodostetaan myös 
uusi, luonteenltaan olemassaolevista poikkeava keskus.

Haaga-Vantaan kaupunkirakenteen kaavio. Eliel Saarisen Pro Helsingfors suunnitelman  hajakeskitysperiaat-
teen mukainen kaupunkirakenne.
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Toisaalta nykyisen kaupunkirakenteen hajanaisuudessa on enemmän muutosta mahdollis-
tavaa joustavuutta kuin rakenteeltaan kiteytyneillä vanhoilla kaupunkialueilla. Eri maan-
käytön tyyppejä hyödyntäen alue pyritään kokoamaan ehyeksi mutta samalla aikaisempaa 
monipuolisemmaksi ja toimivammaksi kokonaisuudeksi. Tarkastelualueelle sijoittuvista uu-
sista isoista kaupunginosista huolimatta kokonaisuuden tulisi keskittyä vähintään samalla 
panostuksella eheyttämiseen ja olemassaolevien alueiden täydennysrakentamiseen. 

Suurimmille vapaille alueille on strategiasuunnitelmassa hahmoteltu uusia kaupungin-
osia, joita voidaan suunnitella lähtökohdiltaan varsin itsenäisesti. Nämä alueet ovat 
rooliltaan nykyisen kaupunkisuunnittelun uusien projektialueiden kaltaisia kokonai-
suuksia. Tällaise useista erillistä osista koostuvan kaupunkirakententeen ongelmat nä-
kyvät selvänä tarkastelualueen ympäristössä. Lamminrahkan kehitys pitäisi ohjata eri 
suuntaan. Siitä ei saisi syntyä uutta erillistä metsän ympäröimää kaupunkiobjektia, 
vaan sen kehittymisestä välittyvä potentiaali tulisi suunnata myös olemassaolevan kaupun-
kirakenteen yhteenkuroomiseen. Uusien kaupunginosien toteuttamisesta syntyvän kehitys-
potentiaalin myötä koko tarkastelualueen pitäisi parantua. Positiivisen muutosvoiman tulisi 
säteillä ympäristöön. Laajemmalla positiivisellä kehitysvaikutuksella voidaan puolustella 
Lamminrahkan alueen toteuttamista viheralueelle. Strategiasuunnitelmassa olemassaolevi-
en alueiden täydennysrakentaminen nojautuu kunkin osa-alueen vahvuuksiin ja heikkouk-
siin. Tavoitteena on yksilöllinen, paikallisista tarpeista lähtevä muutos, joka tähtää kunkin 
osakokonaisuuden paranemiseen. Kaupunkirakennetta eheyttävän kudoksen ratkaisut pyr-
kivät liittämään nykyiset ja uudet kaupunginosat yhteen ja monipuolistamaan alueita luo-
malla niiden väliin uudenlaisen aluetyypin ja uudenlaista toimintaa. Tiiviimmän ja tarkem-
man maankäytön kautta entistä hukkatilaa voidaan hyödyntää eheytsrakentamisen alueena. 
Kokonaisuutena tarkastelualueesta pitäisi kehittyä toimivampi, kestävämpi, parempi.

Junalla töihin, junalla kotiin

Otsikon mukainen liikkumismalli vastaa nykyään huonosti useimpien ihmisten arjen liikku-
mistarpeita. Ihmisten elämä on jakaantunut kodin, harrastusten, kuluttamisen, työnteon ja 
vapaa-ajan vaihtelevasti kaupunkiseudulle levittäytyneeksi verkostoksi, mistä johtuen myös 
heidän matkustustarpeensa ovat entistä moninaisempia.

Rautateiden matkustajaliikenteen kehitys 1800- ja 1900-lukujen taitteessa mahdollisti esi-
kaupunkimaisen asutuksen synnyn kaupunkien ympärille. Rautateiden avaamaan mahdol-
lisuuteen perustui Ebenezer Howardin puutarhakaupunkimalli, jossa rautatieseisakkeiden 
ympärille hahmoteltiin itsenäisiä, viheraluiden toisistaan erottamia pikkukaupunkeja. Puu-
tarhakaupunkiyksiköt olivat tarkkaan harkittuja ja etukäteen suunniteltuja kokonaisuuksia, 
joissa asuminen oli nostettu kaupunkisuunnittelun keskiöön. Kokonaisuuden osina niillä 
kaikilla oli kuitenkin riippuvuussuhde yhteen kaupunkikeskukseen. Mallin taustalla olivat 
teollisuuskaupunkien voimakas kasvu ja kurjistuneet asuinolot, joiden parantamiseen mo-
dernistiset kaupunkisuunnitteluideat tähtäsivät. Kokonaisuuden hallinnan myötä puutarha-
kaupunkien tuli alun alkaenkin sisältää vain tarkasti säännelty osa kaupunkielämän kirjosta 
ja sitä kautta luoda terveellinen ja turvallinen asuinympäristö.

Suomessa puutarhakaupungit jäivät vaatimattomiksi ja usein keskeneräisiksi, mutta muo-
dostivat pohjan Helsingin lähijunaliikenteen asemapaikoille, joiden ympärillä liikenne edel-
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Perinteinen kaupunkimalli nykyajan tiesuunnittelun pohjana. Tarkastelualue sijoittuu 
esikaupunkivyöhykkeelle, joten kaavion mukaan moottoritie lienee oikea tiesuunnittelu-
ratkaisu.

”Väylä sijoitetaan maaston mukaan eri maankäyttömuotojen välisiin rajakohtiin.”

Tielaitos, Pääväylät kaupunkialueella.
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leen toimii. Vastaava kehitys näkyi Messukylän ja Vehmaisten asemien ympärillä, mutta 
Tampereella lähijunaliikenne hiipui 1950-luvulta alkaen linja-autoliikenteen ja henkilöau-
tokannan kasvun myötä. Ihmisten liikkuvuuden kasvu johti eri toimintojen hajautumiseen 
kaupunkiseudulla niiden omista lähtökohdista suotuisimpiin sijainteihin. Puutarhakaupun-
kimainen hajakeskityksen malli onkin nykyisessä  seudullisessa kaupunkiympäristössä vai-
keasti toteutettavissa.

Ainoa Suomessa toteutettu kokonaissuunnitteluun pohjautuva paikallisjunaliikenteen ja 
maankäytön kokonaisuus on 1960-luvun puolivälissä suunniteltu Martinlaakson rata. Suun-
nitelmassa nojaudutaan voimakkaasti puutarhakaupunkimaiseen perusratkaisuun, jossa it-
senäiset aseman ympärillä olevat yksiköt yhdistyivät radan välityksellä keskustaan. Yhä 
edelleenkin tuntuu, että rautatieliikenteen visiot nojautuvat tähän malliin turhankin uskolli-
sesti. Viime vuosina kaupunkiseutujen laajenemisen ratkaisumallin metaforana on käytetty 
helminauhaa, jonka yksinkertaistetussa konseptissa tuntuu vahvana puutarhakaupunkiuto-
pian henki. 

Nykyisessä tilanteessa perinteisen mallin sijaan paikallisjunaliikenne tulisi aktiivisemmin 
ajatella osaksi moninaista liikkumisvälineiden kokonaisuutta.  Se tulisi linkittää tehokkaasti 
muiden joukkoliikennevälineiden, kevyen liikenteen yhteyksien sekä myös yksityisautoilun 
kanssa. Aseman tulisi toimia sujuvana eri liikennevälineiden vaihtopaikkana. Lamminrahka 
ympäristöineen ei voi nojautua joukkoliikenteeltään ainoastaan lähijuna-asemaan. Ei ole 
realistista ajatella, että se palvelisi yksinään lähiasukkaiden liikkumistarpeita, riippumatta 
kuinka paljon siihen panostetaan ja kuinka hyvin se suunnitellaan, etenkin kun lähipalve-
lut eivät sijoitu sen reitin varrelle. Tällaiseen monipuolisen vaihtopaikan tähtäävään ja sen 
tarjoaman kehityspotentiaalin vuoksi Lamminrahkan paikallisliikenneasema on siirretty 
kilpailuohjelmassa esitetystä etelämmäksi rautatien ja valtatien 12 risteykseen. Helsingissä, 
suuremmasta käyttäjämääristä huolimatta, paikallisen raideliikenteen asemaseutujen po-
tentiaali on pystytty täysipainoisesti hyödyntämään ainoastaan paikoissa, joissa rata kohtaa 
autoliikenteen pääväylän. Pelkän aseman ohella tarvitaan aktiivista kaupunkisuunnittelua. 
Voimakkaampana keskuksena asema pystyy palvelemaan lähiseudun asukkaiden lisäksi 
myös muita alueelle saapuvia, alueella töissäkäyviä ja myös virkistyalueelle suuntaavia ul-
koilijoita.

Vaikka joukkoliikennettä pitää kehittää ja siitä puhutaan paljon on myös autoliikenne otet-
tava huomioon. Sillä, että autot piilotetaan pusikkoihin ja maanalaisiin halleihin ja liikenne 
pyritään siitämään suunnittelualuiden välisille joutomaille ei ratkaise ongelmia.

Myös valtatietä tarvitaan

Analyyseistä ilmenee valtatien 12 välttämättömyys tarkastelualueen kehitykselle. Tarkaste-
lualueen kehittämisessä liikenne tulee ottaa keskeisesti huomioon. Sille ei kuitenkaan saa 
antaa yksinvaltiaan oikeuksia, vaan sen tulisi toimia yhdessä muun maankäytön kanssa. 
Tiehallinnon suunnitelma nykyisen väylän kehittämisestä kaupunkimoottoritieksi toki pois-
taisi ajoittaiset ruuhkautumiset, mutta monilta osin muutoksen vaikutus ympäristöön olisi 
negatiivinen.
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Kuvia kaupungin väistyvistä toimminnoista ja katoavasta elävyydestä.
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Moottoritieratkaisu tuottaa ison joukon seurannaisvaikutuksia. Suorin vaikutus on mootto-
ritien tilavaraus, joka suoja-alueineen kuluttaisi kaiken saatavillaan olevan maa-alan. Valta-
tiestä ei saisi kuitenkaan tulla aluetta entistä pahemmin hajalle repivää elementtiä. Moot-
toritieluokkaisena myös sen liittyvyys ympäröivään maankäyttöön heikkenisi. Moottoritien 
korkeammat liikennöitävyysstandardit johtaisi harvempiin liittymämahdollisuuksiin. Moot-
toritieluokkaisen kadun sijoittaminen kaupunkiseudun rakenteen sisään tuntuukin väärältä. 
Valtatie 12 muuntuisi entistä enemmän itsenäiseksi elementiksi vailla yhteyttä ympäristöön, 
vaikka sen liittyvyyttä ympäröivän maankäytön kanssa tulisi päinvastoin nykyisestä paran-
taa.

Strategiasuunnitelmassa on pyritty hahmottelemaan, millainen olisi tulevaisuuden kaupun-
kiseudun sisäinen tie. Reuna-alueiden merkityksen kasvua voisi heijastella myös se, etteivät 
reuna-alueet kasva yksisuuntaisesti liikennestruktuurin ympärille sen ehdoilla, vaan esite-
tään kysymykset: Kuinka suuren tien lähiympäristölleen aiheuttamat haitat minimoidaan? 
Voiko tie olla muutakin kuin haitta? Mitä tie voisi tarjota ympäristölleen? Voiko keskeinen 
liikkumisväylä olla olennainen osa alueen identiteettiä  ja strategiaa? Voiko tie luoda ympä-
rilleen keskuksen? Myös kaupunkisuunnittelun tarkkuuden tulisi olla reuna-alueilla lähem-
pänä keskustojen tasoa.

Pelkkä tien reunustaminen huomiorakennuksilla kohentaisi liikkumisympäristöä mutta jät-
täisi lähialueet entiseen asemaansa. Tällaisen lähestymistavan onnistuminen vaatii yksit-
täisten rakennusten suunnittelijoilta poikkeukselllista taitoa ja rakennuttajilta panostusta, 
ja silloinkin tienvarresta uhkaa tulla kirjava arkkitehtuurieläintarha. Suomessa tievarsien 
huomioarvoa ovat toistaiseksi hyödyntäneet lähinnä kauppaliikkeiden mainospylonit ja joi-
denkin kuntien valaistut kiviröykkiöt teiden varsien huomiomerkkeinä. Tällähän on tosin 
pitkät historialliset juurensa: erilaiset kivikasat ja -ladelmat ovat vuosituhansien ajan toimi-
neet kulkijoille merkkeinä sivistyksen läheisyydestä. 

Maankäytön suunnittelun keinoin valtatie 12 ja sen ympäristö tulisi liittää elimelliseksi ko-
konaisuudeksi, ja tieympäristön tulisi olla tilankäytöltään hallitumpi. Yhtälailla kuin raken-
nuksista on monet kaupungit tai kaupunginosat ovat kuuluisia kaduistaan. Tätä voisi vielä 
yrittää, vaikka nykyaikana kadut ja tiet ovatkin äärimmilleen standardisoituja. Tiesuunni-
telmassa tarvitaan voimaa, joka kuroo ja pitää hajaantuneen kaupunkirakenteen kasassa.

Keskusvyöhyke

Kiinteästi valtatien 12 muutokseen liittyy sen huolellisemman mitoituksen mahdollistama 
tien reuna-aluiden hyödyntäminen. Nykyisin tien reuna-alueet ovat tyhjiä, vajaakäytössä tai 
hajanaisia suojaviheralueita. Yhdessä uuden tiesuunnitelman kanssa näistä alueista kehite-
tään tarkastelualueen uusi sydän, joka sitoo yhteen liikenneväylän ja ympäröivän maankäy-
tön. 

Uuden vyöhykkeen ensisijaisena tehtävänä on hyödyntää joutomaata, jotta vältetään kau-
punkirakenteen leviäminen uusien käyttötarpeiden myötä toisaalla. Lopullisena tarkoituk-
sena on luoda alueelle keskeinen palveluvyöhyke, jonka tarkoitus on muuttaa ympäröivä 
asutus vähemmän riippuvaiseksi ympäri kaupunkiseutua levinneistä toiminnoista. Asumi-
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▲ Pilakuva vaiheittain muuttuvasta (kaoottisesta) kaupunkikuvasta. Piirros Vaasan keskustan suurkorttelia esittelevästä kirjasta.

▲ Laajennettu pientalo. ▲ Korvaavaa saneerausta 1970-luvulta.▼ Matti Vesikansan piirroksia kaupunkikuvan muutoksista.



137

sesta alueella voisi tulla hieman aikaisempaa enemmän lähielämää. 

Moderni asuinympäristö tuntuu varsin heikosti sietävän keskuudessaan suurta osaa perin-
teisen kaupungin toiminnoista. Tätä tilannetta keskeisvyöhyke pyrkii paikkaamaan tarjo-
amalla tilaa kaupungin toissijaisille toiminnoille. Kaavoitusmerkintöjen perinteisten moder-
nismin erottelemien päätoimintojen ulkopuolelle jääviä muita käyttöjä varten muodostettu 
vyöhyke lisäisi tarkastelualueen toiminnallista joustavuutta. Yhdessä joukkoliikenneratkai-
sun kanssa vyöhykkeestä muodostuisi kokonaisuus, johon voisivat sijoittua maan ja kiinteis-
töjen arvonnousun myötä sivummalle ja sivummalle pois ihmiseten ulottuvilta työnnettävät 
autokorjaamot, erilaiset erikoisliikkeet, lähileipomot tai vaikkapa viereisten taloyhtiöiden 
autonhuoltotalli tai lähistön asukkaiden osallistumisen kautta syntynyt skeittipuisto. Missä 
perinteisissä kaavoitusmerkinnöissä ei ole tilaa epävarmalle joustavuudelle ja moninaisuu-
delle, voisi keskeisvyöhykkeen toimijoiden joukossa olla tilapäisiä toimintoja tai lyhytaikai-
sia tapahtumia. Palveluvyöhyke voisi toimia myös alueen tapahtumavyöhykkeenä, ”jottei 
kaikki olisi aina muualla”, mikä vaivaa usein toiminnallisesti yksipuolisia asuntoalueita.

Väliaikaisista toiminnoista voi löytyä myös pioneereja, joista laajempi ja pysyvämpi muutos 
lähtee liikkeelle. Pioneerit luovat uusia käyttöjä ja avaavat silmiä näkemään alueen potenti-
aalia. Täytyisi luopua myös keskustahakuisuudesta. Kaikki tapahtumat haluavat Tampereen 
keskustaan. muuteivat mahdu tai sovi. Erilaisuuskin voi tapahtuman järjestyspaikassa olla 
etu ja lyhytaikaiset tapahtumat ovat tärkeässä roolissa alueen elävyyden synnyttämisessä.

Perinteisesti vanhat tyhjiksi jääneet tilat ovat toimineet alueen kehityksen innoittajina. Myös 
”tyhjää” kaupunkitilaa voisi ajatella samanlaisena voimavarana: kaupunki loftina,  jonka voi 
tietyn kuoren sisällä täyttää vapaasti, muodostaa tilaa tekemiselle ja olemiselle kaupungis-
sa. Ensimmäisen rakentamisen ja käytön sukupolven ei ole tarkoitus olla viimeinen. Koko-
naisuus voi lopulta syntyä pienistä keskenäänkin ristiriitaisista paloista.

Koska tämänlaista kaupunkikehitystä ei juurikaan ole, tarkastelualueen muutoksen käyn-
nistäminen vaatii aktiivisia toimia, esimekiksi rakentamisen tukemista ja maan vuokrausta 
edullisesti tai modulaarista tyyppitilamallistoa. Tyyppitilamallisto sisältäisi geneeristä tilaa 
eri mittakaavoissa autotallista keskikokoiseen teollisuushalliin. Rakennusosat ja -ratkaisut 
voisi olla etukäteen kilpailutettuja ja tyyppitiloille voitaisiin tarjota kevennettyä ja nopeaata 
lupaprosessia. Erilaisille toimijoille löytyisi sopivan kokoisia tontinpaloja ja sopivan pituista 
vuokra-aikaa. Kaupunkitilalle tarvitaan oma koordinaattori, joka organisoi tilan vuokrausta 
ja kehitystä sekä koordinoi kokonaisuutta. Hienokin kehitys voi lähteä liikeelle hyvin vaa-
timattomista osasista. Laajalle alueelle tarvitaan sekä lyhyen, että pitkän tähtäimen muu-
tosta, jonka tulisi lähteä liikkeelle lukuisista eri paikoista toisistaan riippumatta.Nykyisessä 
joutomaassa tulisi pystyä näkemään sen potentiaali ja mahdollisuudet.

Muuttumattomuus vs. täydennysrakentaminen

Jatkuva muuntuminen oli vielä 1960-luvlle tultaessa kaupunkien tapa kasvaa ja sopeuttaa 
itseensä uuden toiminnot. Sitten saavutettiin piste, jossa muutos ei ollut enää tarpeeksi. 
Mittakaavaltaan ja luonteeltaan suuriksi kokonaisuuksiksi kasvaneet hankkeet vaativat puh-
taalta pöydältä lähtevää kokonaisuuksisen poistamista ja korvaamista uudella. Asuntoalu-
eilla lähtökohta tarkoitti yleensä korvaavaa saneerausta, missä vanha kaupunkirakenne sai 
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▼ Helsinki, Kuninkaantammen osayleiskaava.▲ Kaupunki strategisten suunnittelualueiden kenttänä. Rotterdam 2030 kaupunkivisio.



139

kokonaisuutena väistyä uuden tieltä. Vastareaktiona 1960- ja 70-lukujen korvaavan saneera-
uksen aihuttamien voimakkaiden kaupunkikuvallisten muutosten jälkeen on menty toiseen 
ääripäähän. Rakennussuojelun näkökulman korostumisen kautta on korostunut ympäris-
tön pysyvyys. Muutoksesta on ympäristössä tullut paha häirikkö, jota vastustetaan laajalti. 
Kaupunkisuunnittelu on reagoinut muutosvastaisuuteen tarkentamalla kaavoitusta yhden 
mahdollisen lopputuloksen kaavoiksi, joissa muutoksen pelossa rakennetaan ja suunnitel-
laan ikuista kaupunkia. Jokaiseen suurtakin kaupunginosaa koskevassa kaavassa on esitetty 
tavoite milloin kaupunginosa on valmis. 

Olemassaolevillakin alueilla kehitys on pysähtynyt. Kaavoituksen tarkoituksena on useim-
miten nykyisen tilanteen vahvistaminen ja jokaisen muutoshankkeen käsittelemiseen kaava-
muutoprosessin kautta. Ongelmallisiksi koetuilla alueilla tilannetta voidaan muuttaa hyvin 
tarkkaan säännellyllä ja etukäteen suunnitellulla täydennysrakentamisella. Täydennysraken-
tamiselle on annettu oma nimi ja siitä on muodostunut kokonaan oma lajinsa rakentamiseen 
ja kaavoitukseen. Kuitenkin suuressa osassa tapauksista kyse on ainoastaan rakentamisesta 
olemassaolevan rakennetun ympäristön yhteyteen. Pitkän aikaa kaikki kaupunkien rakenta-
minen oli nykyistä täydennysrakentamista.Yhä edelleenkin myös korvaava saneeraaminen 
elää. Näissä lähtökohtana on raadollinen alueen rapauttaminen ja sitten pyykiminen ker-
ralla kokonaan puhtaaksi vaikka pakkolunastuksen keinoin ja olemassaolevan rakenteen 
korvaaminen uudella. Näin vältetään tehokkaasti kaupunkirakenteeseen hiljalleen kertyvä 
ajallinen rikkaus.

Kaupunkirakenne säilyy vuosikymmeniä tai -satoja. Se olisi suunniteltava sellaiseksi, että 
se voi elää, sillä säilyisi kyky sopeutua muuttuneisiin arvoihin ja vaatimuksiin, sulauttaa 
sisäänsä uusia tarpeita ja käyttöjä ja reagoida myös lähiympäristössä tapahtuneisiin muutok-
siin. Kaikkiaan olla muovattavissa vuosikymmenten kuluessa. Kaikista alueista tulee ajan 
kuluessa historiallisesti arvokkaita mutta tällaisen antiikkiobjektikokoelman muodostumi-
nen eläväksi kaupungiksi on kyseenalaista. Jos jostain olemassaolevasta alueesta on kehit-
tynyt hyvä ei lopputulosta voida suoraan kopioida uuden alueen tavoitteeksi ja esikuvaksi ja 
toteuttamalla se hypätä suoraan maaliin. Jokainen onnistunut kaupunginosa on kuitenkin 
syntyaikansa ja käyttöaikansa arvoista ja tarpeista prosessoitunut lopputulos.

Luvussa kahdeksan on kevyesti käyty läpi ympäröivät alueet ja esitetty strategiasuunnitel-
man mukaisia mahdollisia kehityspolkuja, joiden pohjalta voisi syntyä väljä kaupunginosa-
kohtainen yleissuunnitelma, joka nojautuisi varsinaisten sisältäpäin lähtevien hankkeiden to-
teutukseen, kukin ajallaan. Strategiasuunnitelman on tarkoitus tehdä muutos mahdolliseksi 
ja houkuttelevaksi. Avata näkemään muutoksen mahdollisuuksia myös olemassaolevilla alu-
eilla. Uudisalueella, kuten Lamminrahkassa muutoksen ja avoimuuden, kaupunkirakenteen 
joustavuuden tavoitetta on lähestytty maisemaurbanismin keinoin. Puistokatukehä laajenee 
Lamminrahkan kohdalla keskeiseksi kaupunkipuistoksi, joka yhdistää kaupunginosan ra-
kentamisen keskeisen avoimen julkisen tilan ympärille. Voimakkaan keskeisen puiston ym-
pärillä asuntorakentamiselle voi antaa joustavammat puitteent toteutuksen ja talotyyppien 
suhteen. Lamminrahkan kaupunginosan tarkempi suunnitelma on luvussa kymmenen.

Punainen viiva

Toisin kuin nykyisin pitäisi päästä tilanteesen, jossa kaava ja sen vaikutukset eivät lopu 
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punaiseen viivaan. Jopa osayleiskaavallisella tasolla kaavojen esitystavat johtavat siihen, 
että alueita esitetään ympäristöstään irrallisina kappaleina ja väistetään kysymys ulkoisista 
yhteyksistä. Olisi kuitenkin suotavaa että muutos kaupungissa johtaa mahdollisesti uusiin 
vaikutuksiin lähialueilla. Oheisena esimerkkinä on Helsingistä Kuninkaantammen osayleis-
kaava, jossa uusi kaupunkikokonaisuus sijoitetaan tiiviisti olemassaolevan kaupunkiraken-
teen keskelle. Tästä huolimatta tai ehkä siitä johtuen uusi maankäyttö on tiukasti ympäröity  
ensin vihreällä ja sitten punaisella. 

Strategiasuunnitelma

Stratgiasuunnitelmassa on hahmoteltu uudenlaista työkalua ja esitystapaa kaupungin muu-
toksen esittämiseen. Nykyisistä tilavarauskaavoista poiketen pääpaino on asetettu prosessi-
maiseen kaupungin kehittymiseen. Suunnitelmassa on jaettu tarkastelualue ja sen lähiym-
päristö suunnitellun muutoksen voimakkuuden mukaisesti eri vyöhykkeisiin. Voimakkain 
muutos tapahtuu luonnollisesti uusien kaupunginosien ja keskusvyöhykkeen painopistealu-
eiden kohdalla mutta näiden kehittymisestä leviävät mahdollisuudet tulisi pystyä hyödyn-
tämään myös olemassaolevilla ”valmiilla” alueilla. Strategiasuunnitelma esittää aluiden 
muutoksen määrää ei suoraan määrittele haluttua lopputulosta. Strategiasuunnitelma on 
luonteeltaan olemassaolevan kaupunkirakenteen päälle asettuva harsomainen taso, jonka 
läpinäkyvyys vaihtelee tarpeen mukaan. Läpinäkyvämpi harso on alueilla, joiden kehittämi-
nen vaatii pieniä ja hienovaraisia toimenpiteitä, voimmakkaampi taas alueilla, joille suunni-
teltu muutos on suurempi. Rasterin riittävä hienojakoisuus mahdollistaa sen sopeutumisen 
vaihteleviin tavoitteisiin ja suunnittelutilanteisiin.

Muutoksen lisäksi suunnitelmassa on esitetty olemassaolevat ja uudet yhteydet, jotka ke-
räävät alueen kokonaisuudeksi sekä rajoja, jotka määrittävät tarpeellisia eri osa-alueiden 
rajoja. Diplomityöni osana olevan strategiasuunnitelman on tarkoitus olla yhden kaupungin 
osa-alueen visio, yksi suunnitelma kaupungin strategisten aluesuunnitelmien verkossa. Stra-
tegiasuunnitelma on esitelty kappaleessa yhdeksän.
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B – Eheytysrakentaminen
valtatie 12 ja katuverkko

Tie vailla historiaa

Valtatie 12 on Lamminrahkan ja sitä ympäröivien alueiden kehittämiselle välttämätön, mut-
ta samalla suurin yksittäinen haaste. Vaikka otsikko liioitteleekin, korostuu tien historiatto-
muus, jos sitä vertaa menneisyydeltään rikkaaseen Kangasalantiehen. Suunnitelmissa val-
tatien 12 nykyinen linjaus ja sen eri variaatiot ovat esiintyneet 1960-luvun lopulta alkaen. 
Tien toteutus sen sijaan on vasta 1990-luvulta. 

Vaikka nykyinen Kangasalantie on linjaukseltaan osittain uusi, noudattelee se historiallista 
reittiä harjun eteläpuolella Messukylän ja Kangasalan välillä. Tien ympärille vähitellen syn-
tynyt nauhamainen rakenne on elänyt historian myötä, ja tien varrella näkyykin voimak-
kaasti historiallinen kerrostuneisuus. 1960-luvun lopulle asti liikenne kulki nauhataajaman 
kautta, Messukylän ja Kangasalan kirkonkylien läpi Tampereelta niin Helsinkiin, Jyväsky-
lään kuin Lahteenkin, ennen kuin uudet suorat tieyhteydet Tampereelta eri suuntiin valmis-
tuivat.

1960- ja 1970-lukujen taitteessa laadittiin Tampereen ympäristön päätieverkon suunnittelun 
osana suunnitelma valtatien 12 uudesta keskustan ohittavasta linjauksesta Kangasalan kir-
konkylän ja Kirkkojärven välistä. Tampereen ympäristön tielinjauksia hahmoteltiin vuonna 
1969 Tampereen seutukaavaliiton runkokaavassa. Lopullisen linjauksensa valtatie 12 sai 
Tampereen kaupunkiseudun liikennesuunnitelmassa vuodelta 1972. Kangasalan kirkonky-
län ohitustie valmistui 1970-luvulla, mutta Alasjärven ja Lentolan liittymien välinen osuus 
rakennettiin vasta 1990-luvulla.

Toteuduttuaan Linnainmaalta Lentolaan valtatie 12 toi kokonaan uuden maa-alueen hyvän 
saavutettavuuden piiriin. Luvun 3 kartoista sekä seuraavien aukeamien Tampereen asema-
kaavaotteista näkyy, kuinka valtatien rakentamiseen saakka alue sen ympärillä oli vain 
muutaman pellon laikuttamaa koskematonta metsää. Nauhataajaman pohjoispuolella asu-
tusta oli sijoittunut ainoastaan Aitolahdentien varrella sekä Kangasalan aseman itäpuolella. 
Nykyään Lamminrahkan alueella tilanne on oikeastaan edelleen sama. Atalan ja Lentolan 
välillä valtatien 12 pohjoispuoli on metsää, ja tie katkaisee voimakkaasti koko alueen rajaten 
rakennetut alueet tiukasti eteläpuolelleen. Paitsi rakentamisen vähyys, myös pitkäaikainen 
varautuminen valtatien 12 rakentamiseen näkyy siinä, että vielä 1990-luvulla se pystyttiin 
rakentamaan kaavoittamattomaan ja suurelta osin käyttämättömään ympäristöön hyvin va-
paasti, omien reunaehtojensa mukaisesti. Tämä näkyy sen linjauksessa ja erityisesti niukas-
sa liittymisessä ympäröivään rakenteeseen.

Suuret liikennehankkeet määräävät kaupunkirakenteen kehittymisen usein vuosikymmeni-
en päähän. Koillis-Tampereella kaupunkirakenne tukeutui pitkään Sammon valtatiehen ja 
Kangasalantiehen. Valtatien 12 rakentaminen mahdollisti aikaisempaa laajemman maan-
käytön Linnainmaan, Leinolan ja Atalan alueilla. Lamminrahkan ja sitä ympäröivien kau-
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▼ Tampereen kaupunkiseudun liikennesuunnitelma 1972, runkosuunnitelma 2000 (osa).▲ Runkokaava 1969.
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▲ Tampereen osayleiskaava 1972, asemakaavoitetut tontit (ote). ▼ Kangasalan yleiskaava 1975.
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Tampere, asemakaavayhdistelmä 1976
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 Tampere, asemakaavayhdistelmä 1982

1980-luvun alussa Aitolahdentien varressa Atalan ensimmäiset osat on asemakaavoitettu. Hankkion ja 
Linnainmaan välille on linjattu Sammon valtatien jatke.
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Tampere, asemakaavayhdistelmä 1986

Olemassaolevat alueet ovat täydentyneet, mutta tarkastelualueen ympäristön maankäyttö odottaa yhä 
valtatien 12 linjausta ja rakentamista.
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Valtatien 12 rakentaminen on mahdollistanut siihen tukeutuvan maankäytön. Alueiden kaavoitusta on 
jatkettu pieninä paloina. Tuloksena on palapeli, jossa eri osien kaupunkikuvalliset tavoitteet eivät tunnu 
muodostavan selkeää kokonaisuutta, vaikka sinänsä ihan kiinnostavia asioita sisältävätkin. Paikalla 
tarkasteltuna hajanaisuuden vaikutelma korostuu edelleen.

 Tampere, asemakaavayhdistelmä 1992
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▲ Valtakunnallisesti merkittävät liikenteen runkoverkot.

Paasikiven-Kekkosentie, 
60–70 km/h, 4 kaistaa

Teiskontie, TAYS–Alasjärven liittymä, 60–70 
km/h (4 kaistaa)

Teiskontie,
Paasikiven-Kekkosentie – TAYS, 
50 km/h 
(4 kaistaa)



149

punginosien suunnittelun myötä tien Kangasalla avaamat maankäyttömahdollisuudet al-
kavat tulla hyödynnettäviksi. Tulevaisuudessa Lahdentien aiheuttamaa kaupunkirakenteen 
muutosta vastaava mullistus tapahtuu, kun Kehä 2 Lentolasta Hervannan eteläpuolelle ja 
edelleen lentoasemalle toteutuu.

Nykyään valtatie 12 on Tiehallinnon ylläpitämä ja osa valtatieverkostoa. Tampereen itä-
puoliselta osuudeltaan tie ei kuitenkaan kuulu valtakunnallisesti merkittäviin liikenteen 
runkoverkkoihin. Toisin kuin muut Tampereen kautta kulkevat valtatiet (3 ja 9), jotka on 
nykyään viitoitettu kulkemaan kehätien kautta, kulkee valtatien 12 reitti Tampereen keskus-
tan sivuitse Paasikiven-Kekkosentietä pitkin. Tien linjaukseen vaikuttavista suunnitelmista 
parhaillaan on käynnissä Rantaväylän tunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Ny-
kyisin valtatie 12 on Alasjärven liittymään saakka maantietyyppinen 2-kaistainen tie, jossa 
nopeusrajoitus vaihtelee välillä 80–100 km/h. Alasjärven liittymästä Tampereelle päin se 
muuttuu 2+2 kaistaiseksi kaupunkikaduksi, jonka nopeusrajoitus vaihtelee välillä 50–70 
km/h. Lisäksi ennen Paasikiven-Kekkosentien risteystä liikennevirtaa rajoittaa kahdeksan 
valo-ohjattua risteystä.

Suunnitelma kaupunkimoottoritieksi

Valtatien 12 muiden kaupunkiseudun osuuksien katumaisesta luonteesta huolimatta tien 
Alasjärven liittymä–Huutojärven liittymä (Kangasala) välistä osuutta on suunniteltu leven-
nettäväksi kaupunkimoottoritieksi. Kun kaupunkimoottoritiellä Tiehallinnon määritelmän 
mukaan tarkoitetaan ainoastaan moottoritietä, joka on jouduttu suunnittelemaan tavan-

▼ Valtatie 12 Tampereen itäpuolella.

Valtatie 12, Alasjärven liittymä–Huutojärven 
liittymä (Kangasala), 80–100 km/h (2 kaistaa)
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▲ Helsingin tiet ja kadut, joiden nopeusrajoitus on yli 50 km/h. ▼ Koivusaari.▼ Helsinki, koillinen kehityskäytävä.
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omaista ahtaampaan liikennekäytävään, herää kysymys tällaisen irrallisen moottoritiepät-
kän tarpeellisuudesta. 

Tiehallinnon hankekortin mukaan tie ruuhkautuu erityisesti työmatkaliikenteen ja viikon-
loppuliikenteen vaikutuksesta. Toteutuessaan moottoritie parantaisi Kangasalan keskustan 
ja kehätien välistä yhteyttä, mutta Tampereelle kulkevalle liikenteelle siitä olisi lähinnä 
teoreettista hyötyä. Kuinka pitkälle kaupunkirakenteen sisään moottoriteiden tulisi ulot-
tua? Tällaisena lyhyenä, irrallisena katkelmana moottoritiesuunnitelma palvelisi ainoastaan 
kaupunkiseudun sisäistä liikennettä. Korkeammasta nopeudesta ei hyötyisi edes paikallinen 
joukkoliikenne, vaan sen edut kohdistuvat yksinomaan yksityisautoiluun. Tämä heikentäisi 
joukkoliikenteen kilpailukykyä ja olisi omiaan lisäämään henkilöautoliikennettä. Tampe-
reen kaupunkiseudun liikennesuunnitelma 2025 (Tase2025) mukaan liikenteen kasvu ja 
erityisesti henkilöautoliikenteen kasvu on ollut viime vuosikymmeninä Tampereen seudulla 
huomattavasti muita kaupunkiseutuja voimakkaampaa, mikä lisää erityistä tarvetta seu-
dullisen joukkoliikenteen kehittämiseen. Myös valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa 
korostetaan kaupunkiseutujen sisäisessä liikenteessä joukkoliikenteen suosimista. Moottori-
tiesuunnitelma on näiden tavoitteiden vastainen kannustaessaan yksityisautoiluun.

Liikenteellisen näkökulman lisäksi moottoritieratkaisulla on suuria vaikutuksia ympäröi-
vään maankäyttöön. Moottoritieratkaisussa lisääntyvä melu ja tilantarve vaikeuttavat huo-
mattavasti lähialueiden maankäyttöä. Lisäksi niiden liittyminen tiehen heikkenee. Loppu-
tuloksena olisi kaupunkiseudun sisäisenä kulkuväylänä tie, joka kaikkien ominaisuuksiensa 
perusteella sopisi paremmin yhdistämään kaupunkiseutuja toisiinsa. Moottoritiehankkeen 
viivästyttyä luonnonsuojelulliseten ristiriitojen vuoksi on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisu-
lähtökohtia, joissa tie perustuisi normaalia moottoritieratkaisua kapeampaan poikkileikka-
ukseen. Näissäkään tapauksissa tien aluevarauksesta tai liittymien suunnitteluperiaatteista 
ei kuitenkaan ole oltu valmiita joustamaan, joten lähiympäristön kannalta muutoksilla ei 
olisi vaikutuksia. 

Tien parantaminen tulisi suunnitella tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän maankäytön 
kanssa, ei siitä irrallisena itsenäisenä infrastruktuurina. Näkemyksiä uudenlaisesta ajatte-
lusta liikennesuunnittelussa on avannut Liikenneministeriön raportti ”Bitumista bitteihin”, 
jossa pääpaino on teiden käytön tehostamisella, ei niiden määrän jatkuvalla lisäämisellä.

Valtatie 12 tarvitsee toisenlaisen ratkaisun

Helsingissä on havahduttu kasvavan kaupunkiseudun vaikeuksiin sovittautua yhteen edel-
listä sukupolvea edustavien liikenneratkaisujen kanssa. Helsingin ympäristön liikenneverk-
ko noudattaa suurelta osin 1960-luvun lopulla laadittuja suunnitelmia. Keskeisten liikenne-
väylien osalta se on rakennettu jo vuosikymmeniä sitten, ja viime vuosina on tehty useita 
kaupunkiseudun sisäisten moottoritie-luokkaisten väylien aiheuttamia ongelmia paikkaa-
maan pyrkiviä suunnitelmia.

Helsingin Koillisen kehityskäytävän maankäytön visiossa 2040 on tutkittu, millaisia mah-
dollisuuksia Lahdenväylän moottoritien Helsingin sisäisen osuuden muuttaminen puistoka-
duksi avaisi kaupungin kehittämiselle. Visiossa jättömaalle on hahmoteltu asunnot 53 500 
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Tarkastelualueen ja lähiympäristön nykyinen katuverkko, jossa tarkastelualueen osalta 
verkko on korostettu punaisella. Valtatie 12 jakaa alueen kahteen osaan. Eri kaupungin-
osien katuverkot ovat irralliset. Hierarkkiset katuverkostot, joissa kaupunginosien kadut 
yhdistyvät ainoastaan hierarkialtaan korkeampien katujen kautta pahimmillaan moninker-
taistavat kuljettavien matkojen pituudet. 

Myös kevyenliikenteen verkostot alueella ovat luonteeltaan paikoitellen enemmän ulkoilu- 
kuin kulkuväyliä. Kevytliikenne olisi otettava alueen suunnitteluun mukaan arjen liikku-
mismuotona eikä ainoastaan harrastuksena ja ulkoiluna.

Kevyenliikenteen väyläverkosto on esitetty vain Tampereen puolelta. Kangasalan puolella 
erillisiä kevyenliikenteenväyliä on Tamperetta vähemmän.
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nykyinen tie- ja katuverkko



154

Moottoritien tilavaraus vie liittymineen tarkastelualueelta toista sataa hehtaaria maata, 13 
prosenttia koko alueen pinta-alasta. Nopeuden laskeminen moottoritien 100:sta km/h uu-
den suunnitelman 60:een km/h lisää matka-aikaa alueen halki 2 min 26 sek. Osuudella las-
kennallinen matka-aika lisääntyy 66 prosenttia mutta esimerkiksi osana reittiä Tampereelle 
ajanlisäys on merkityksettömän pieni.

Suunnitteluponnistukset tonttien pienentämiseksi ympäröivillä omakotialueilla tai maan-
käytön tehostamiseen täydennysrakentamisella tuntuvat näpertelyltä, jos samanaikaisesti 
naapurissa valtatien aluevarausten tarkkuus liikkuu kymmenissä metreissä ja hehtaareissa 
ilman että teille varatulle maa-alueille lasketaan minkäänlaista rahallista arvoa. Valtatien 
vaihtoehtosuunnitelman tulee olla sellainen, että liikenteen sujuvuuden lisäksi se avaa uu-
sia mahdollisuuksia ympäröivälle maankäytölle. Myös tiesuunnittelun tarkkuuden tulee 
olla ympäröivän maankäytön tasolla.
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Alasjärven liittymä – Lentolan liittymä
matka-aika eri nopeuksilla

100 km/h 
1 km = 36 sek  3 min 40 sek

80 km/h
1 km = 45 sek  4 min 35 sek

60 km/h
1 km = 60 sek  6 min 6 sek

ero 100 - 60 km/h = 2 min 26 sek

= 1800 x

valtatien tilavaraus

Kilpailualue 270 ha
Tarkastelualue 840 ha

Valtatien 12 moottoritien tilavaraus
välillä Alasjärven liittymä – Lentolan liittymä

pituus  6.1 km
pinta-ala  noin 725 152 m²

= 72,5 ha + liittymät =108 ha

600 m²:n omakotitalotontti
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▼ Seudun tärkeimpiä tulevia tiehankkeita.▲ Liikennemäärät Tampereen seudun päätieverkolla 2004.

ennuste (2040) 40600 
/vrk
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asukkaalle ja työpaikkoja 16 500 hengelle. Helsingin länsipuolella Koivusaaressa tutkitaan 
Länsiväylän kattamista ja sen tarjoamia mahdollisuuksia maankäytön parantamiseen. Mo-
lemmat ratkaisut ovat kuitenkin raskaita Tampereen ja erityisesti Lamminrahkan ympäris-
tön olosuhteisiin, joissa rakennusmaasta ei ole pulaa vastaavassa mitassa ja joissa ei tavoitel-
la Helsingin kantakaupungin lähellä olevien suunnittelukohteiden urbanisuutta ja tiiviyttä.  
Esimerkit kuitenkin osoittavat, millaisiin ongelmiin raskas ja ympäristön kanssa ristiriidassa 
oleva tieverkko johtaa kaupunkiseudun kasvaessa. Kaupunkiseudun sisäisen liikenteen hoi-
tamiseen tarvitaan standardimalleja parempia ratkaisuja.

Vt12 = kaupunkikatu

Liikenne  valtatien 12 tarkastelualueen osuudella on lisääntymässä jo ympäristöön tulevan 
uuden maankäytön vuoksi. Ennusteiden mukaan liikennemäärä on kasvamassa nykyisestä 
noin 14 000 ajoneuvosta vuorokaudessa  vuoteen 2040 mennessä 40 600 ajoneuvoon (TALLI 
2005–17 400 ja 2030-35 200). Vaikka tähän on tarpeen varautua, olisi syytä irrottautua 
ajatuksesta, että ruuhka on automaattisesti liikennesuunnitelun virhe, joka pitää korjata. 

Tien leventäminen nelikaistaiseksi on perusteltu ajatus, mutta samalla tulisi välttää väylä-
hierarkian nostamisesta aiheutuvat rajoitukset. Vt12:n suunnitelmassa läpikulkuliikennettä 
palvelevien kaistojen molemmille laidoille on lisätty lähinnä paikallista liikennettä ja liitty-
mistä palvelevat nopeusrajoitukseltaan alemmat kaistat. Suunnitelman mukainen uusi ka-
tupoikkileikkaus vähentää tiealueen maankäytön neljännekseen moottoritiehen verrattuna 
lisäten samalla tien välityskykyä. Liikennejärjestelmäkokonaisuutta täydentävät valtatien 
molemmille puolille tulevat puistokatumaiset rinnakkaiskadut.

Tien nopeusrajoitus asetetaan samalle tasolle kuin Alasjärven länsipuolisella osuudella eli 
völille 60–70 km/h. Nopeuden laskeminen vähentää melua 5,5 dB, mikä kompensoi liiken-
teen määrän kasvusta johtuvan melun nousun. Jos liikenne ennusteiden mukaisesti kolmin-
kertaistuu, se tarkoittaa 4.5 dB melutason nousua. Nopeuden alentaminen myös parantaa 
tien välityskykyä.  

Eritasoliittymät mahdollistavat läpikulkuliikenteen sujumisen tasaisesti. Tieluokituksen 
alentaminen mahdollistaa liittymien sijoittamisen tiheämmin, ympäröivän maankäytön 
kytkemisen paremmin tiehen ja uusien ”eturivissä” olevien tonttien luomisen. Samalla mah-
dollistuu myös tiiviimpi tien mitoitus, joka luo uusia mahdollisuuksia näyttäville tonteille tie 
varrella: tien varren vajaasti käytetyt alueet saadaan hyötykäyttöön. Myös liittymät suunni-
tellaan alemman nopeusrajoituksen mahdollistamana maankäytöltään taloudellisemmiksi.

Suunnitelman johtaa tehokkaampaan maankäyttöön tien välityskyvystä tinkimättä. Ennen-
kaikkea ympäröiviä alueita tie palvelisi muita suunnitelmia paremmin useampien liittymien 
kautta. Tie myös loisi yhdessä ympäröivän maankäytön kanssa voimakkaammin identiteet-
tiä koko tarkastelualueelle.
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Suunnitelman katupoikkileikkaus. 
Ratkaisussa on käytetty seuraavia mitoitusohjeita:
-Tiehallinto S12, uusien tietyyppien kehittäminen / kapea nelikaistainen tie keskikaiteella
-Helsingin kaupunki, Katupoikkileikkausten suunnitteluohjeet, 2.11.2001

Moottoritien tyyppipoikkileikkaus asemakaavoitetussa, rakentamattomassa ympäristössä.

60–70 km/h

40–50 km/h 40–50 km/h



O-I. Meurmanin Asemakaavaopin esimerkkikuva pikatien linjauksesta 
asutuksen välisessä puistomaisessa vyöhykkeessä. Ratkaisuperiaate on 
säilynyt vaikka tiesuunnittelun mitoitus on kasvanut huomattavasti. 
Tietä ympäröivien puistoalueiden määrä on ylittää ympäristönhoidon 
resurssit.
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Matalammat nopeusrajoitukset mahdollistavat tilaa säästävien rombisten liittymien käyt-
tämisen. Toisaalta oleellinen osa suunnitelmassa ovat nykyistä suuremmat liittymät, joiden 
sisään voidaan sijoittaa hyvästä saavutettavuudesta hyötyvää maankäyttöä.

Tarkastelualueen nykyiset liittymät:
1/7500

Suunnitelmassa käytetyt liittymätyypit:
1/7500
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Leinola, Atala.

Kulju.Linnainmaa, Ristinarkku.

Lentola, Vatiala.Suorama.

Uusi liikenneratkaisu auttaa alueen identiteetin luomisessa – Lamminrahka ei olisi aino-
astaan nimi moottoritien kyltissä. Katujen ja teiden käyttäminen kaupunginosan identi-
teettitekijänä ei ole ajatuksena uusi, vaikka se viime vuosikymmeninä on ollut kadoksissa. 
Tiukasti säännelty ja äärimmilleen standardoitu liikenneympäristö tuottaa standardiym-
päristöä.

Hervanta, Sääksjärvi.
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Ranta-koivisto.

Kulju. Hervanta, Kaleva.

Lamminrahka?

Hervanta, Sääksjärvi.
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Valtatie 12 säilyttää läpiajotieluonteensa ja on jatkossakin osa Tampereen seudun ympäris-
töönsä liittävää valtakunnallista tieverkkoa. Tien linjaus pysyy suunnilleen ennallaan mut-
ta sen luonne muuttuu pitkälti samanlaiseksi kuin Valtatiellä 12 on Alasjärven liittymästä 
Tampereelle päin. Valtatien uudessa poikkileikkauksessa on läpiajoliikennettä palvelevi-
en neljän kaistan ulkopuolilla lähinnä paikallista liikennettä ja liittymistä palvelevat, no-
peusrajoitukseltaan alemmat kaistat. Kaikkien risteyksien eritasoliittymät mahdollistavat 
liikennevalottomuuden ja läpikulkuliikenteen katkottoman sujumisen. Luopuminen moot-
toritiestatuksesta mahdollistaa tiheämmin sijoitetut liittymät ja ympäröivän alueen kyt-
kemisen tiiviimmin väylään. Liittymiä toteutetaan ympäröivän maankäytön kehittymisen 
tahdissa. Valtatiesta 12 tehdään koillisen Tampereen uusi pääkatu.

Lahdentien molemmin puolin kulkevat rinnakkaiskadut muodostavat puistokatumaiset yh-
teydet Koilliskeskuksen ja Lentolan välille. Rinnakkaiskadut muodostetaan yhdistämällä 
olemassolevia katuja ja rakentamalla uusia. Puistokatu-lähtökohta saa eri alueilla erilaisia 
tulkintoja riippuen alueiden maankäytöstä. Puistokadun poikkileikkaus ja luonne vaihte-
levat sen eri osilla mutta kokonaisuutena se muodostaa kehän, joka yhdistää nykyiset ja 
uudet kaupunginosat toisiinsa ja keskuksiin. Alueen sisäinen liikenne tukeutuu pääosin 
näihin rinnakkaiskatuihin.
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suunnitelman päätieverkko
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suunnitelman tieverkko ja 
maankäyttövyöhykkeet

1/ 15 000

Tiesuunnitelma on vuorovaikutuksessa ympäröivän maankäytön kanssa. Moottoritieltä va-
pautuva tyhjä tai vajaasti hyödynnetty tila muuntuu suunnitelman keskeiseksi maankäyttö-
vyöhykkeeksi. Entisestä hukkamaasta saadaan maankäytön tehostuessa jalostettua houkut-
televia tontteja. Monipuolisempi liikenneverkko mahdollistaa myös ympäröivien alueiden 
tehokkaamman ja monipuolisemman käytön. Valtatien molemmin puolin kulkeva rinnak-
kaiskatu yhdistää uudet ja vanhat alueet keskuksiin ja toisiinsa. Liikenneväylien ympärillä 
tarkastelualue jakautuu saavutettavuudeltaan ja ominaisuuksiltaan kolmeen eriluonteiseen 
vyöhykkeeseen.

1. Alueen tontit sijaitsevat valtatien välittömässä yhteydessä, liittymien ”sisällä”. Suora 
liittymä tieltä mahdollistaa ensiluokkaisen saavutettavuuden. Liittymien sisällä olevilla-
tonteilla on ”osoite valtatiellä”. Valtatien varrella toiminnoilla on myös näkyvyydeltään 
eturivin paikka. Näihin paikkoihin sijoittuvat kaupunginosan seudullisessa mittakaavassa 
”merkittävimmät” paikat olemassaolevien keskusten lisäksi.

2. Puistokatujen ja valtatien välissä sijaitsevalla vyöhykkeellä sijaitsee suunnitelman toi-
minnoiltaan sekoittunut palveluvyöhyke, jossa toimintojen kirjo on laajimmillaan. Koko 
mitassaan vyöhyke yhdistää tarkastelualueen päissä sijaitsevat keskukset. Sopivin paikoin 
tälle joustovyöhykkeelle laajentuvat myös muiden alueiden maankäyttö. Omimmillaan vyö-
hyke toimii lähialueitaan palvelevien toimintojen alueena, jonne toiminnot voivat laajentua 
nykyisiltä ja tulevilta asuntoalueilta. Tämä vyöhyke toimii myös väliaikaisten toimintojen 
sijaintipaikkana.

3. Puistokatujen ulkopuolella sijaitsee tarkastelualueen asumispainotteinen vyöhyke, joka 
ulkoreunoiltaan rajautuu olemassaolevaan kaupunkirakenteeseen tai metsävyöhykkeeseen. 
Olemassaolevilla alueilla Lentolassa ja Koilliskeskuksessa alueiden nykyiset teollisuus- ja 
kauppatoiminnot säilyvät ja kehittyvät.

2
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suunnitelman tieverkko ja 
maankäyttövyöhykkeet

1/ 15 000

13

3

3

Eri vyöhykkeiden osuudet tarkastelualueen kokonaispinta-alasta muuttuvat tarpeen mu-
kaan. 1- ja 2-alueet luovat myös mahdollisuuden muuttaa valtatien 12 luonnetta. Nykyisel-
lään tie kulkee metsässä Prismalta Prismalle, visuaalinenkin vuorovaikutus ympäröivän 
maankäytön kanssa puuttuu.
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B – Eheytysrakentaminen
rautatie ja joukkoliikenne

Lamminrahkan ideakilpailun ohjelmassa raideliikenne esitettiin mahdollisena tulevaisuu-
den vaihtoehtona Lamminrahkan joukkoliikenteen järjestämiseksi. Kilpailuehdotuksessa 
tuli varautua alueen kytkemiseen raideliikenteeseen vuoden 2020 jälkeen. Suunnitelman 
tuli kuitenkin olla ratkaisuiltaan toimiva, vaikka raideliikennevaihtoehto ei toteutuisi. Eh-
dotuksen kaupunkirakenteen tuli olla maankäytöltään tehokas siten, että linja-auto- ja tule-
vaisuudessa raideliikenteeseen tukeutuminen on mahdollista. Henkilöauton käytön tarvetta 
tuli pyrkiä vähentämään ja aseman ympäristöstä tuli muodostaa houkutteleva ja liityntälii-
kenteen kannalta toimiva kokonaisuus.

Diplomityössäni olen muokannut kilpailun lähtökohtia ja kilpailuehdotukseni ratkaisuja 
niin, että joukkoliikenteellä on entistä tärkeämpi rooli. Lamminrahkan asemalle tulevan 
raideliikenteen lisäksi suunnitelmaan on hahmoteltu rengasmainen joukkoliikenneyhteys 
alueen keskusten välille. Tavoitteena on muodostaa Lamminrahkasta ympäristöineen kau-
punginosien verkko, jossa joukkoliikenne toimii niin, että arkipäivän elämässä on mahdol-
lista selvitä ilman omaa autoa. Tämä koskee paitsi joukkoliikenteen palvelutasoa myös pal-
velujen, työpaikkojen ja asumisen sijoittelua joukkoliikennettä tukevasti. Tavoite on tyystin 
erilaisesta kaupunkirakenteesta huolimatta muodostaa toiminnallisesti/ sisällöllisesti ”sa-
manlainen” sekoittunut asiointi- ja elinympäristö kuin vanhoissa kaupunkikeskustoissa.

Tarve toimivalle seudulliselle joukkoliikennejärjestelmälle on suuri, sillä Tampereen seudul-
la liikenteen ja erityisesti henkilöautoliikenteen kasvu on ollut huomattavasti muita kaupun-
kiseutuja voimakkaampaa. Järjestelmää on tutkittu useiden erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen 
kautta, mutta yhteistä näkemystä asiasta ei ole löytynyt. Viimeisimmät suunnitelmat ovat  
Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2025 (TASE 2025) sekä sen jat-
koksi tehdyssä kaupunkiseudun rakennemallisuunnitelmassa esitetyt joukkoliikenneratkai-
sut. Tampereen seudun raidelähiliikenteen järjestelyt ovat valtioneuvoston liikennepoliitti-
sen selonteon vuoden 2011 jälkeen alkavien hankkeiden listassa.

TASE2025

Joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailussa 2007 on tutkittu neljää eri liikenne-
muotoihin perustuvaa järjestelmää, joiden yhdistelmään raportin suosituksessa päädyttiin. 
TASE2025:n suosittelema suunnitelma jakautuu kahteen toteutuskauteen (2007–2015 ja 
2015–2025) sekä niiden jälkeen aloitettaviin hankkeisiin. Itäisen Tampereen ja Kangasalan 
tilannetta kehittävinä ratkaisuina ovat linja-autoliikenteen laatukäytävät valtatiellä 12 ja 
Kangasalantiellä. Vuoden 2025 jälkeisenä visiona on esitetty katuraitiotieyhteyttä Koillis-
keskuksen ja Ojalan kautta Nurmi-Sorilaan. Atalan sivuitse kulkeva linjaus ei kuitenkaan 
palvelisi Lamminrahkaa eikä muita Kangasalan puoleisia alueita. Suunnitelmassa lähijuna-
liikenne palvelisi Tampereelta Nokian ja Lempäälään suuntiin. Joukkoliikennejärjestelmä-
suosituksesta annetuissa lausunnoissaan kunnat ja Pirkanmaan ympäristökeskus tähdensi-
vät lähijunaliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä laajemmin koko seudulla.
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Orivesi

5 km

Uusi/merkittävästi täydennettävä asuinalue

Uusi tai merkittävästi kehitettävä työpaikka-alue

Kävelykeskusta/kävelykeskustaksi kehitettävä alue.
Merkinnällä on osoitettu nykyiset ja uudet keskusta-alueet, joille 
sijoitetaan monipuolisesti keskustahakuisia julkisia ja kaupallisia 
palveluja, työpaikkoja sekä asumista ja joilla kehitetään kevyen
liikenteen käyttöedellytyksiä.

Tampereen läntinen oikorata 
(sijainti epätarkka)

Kehä 2 Kangasala-Sääksjärvi-lentoasema (ml. vaihtoehtoiset tielinjaukset), 
valtatien 3 oikaisu Lempäälä-Pirkkala (ns. Puskiaisten oikaisu) ja 
uusi linjaus Ylöjärvi-Hämeenkyrö

Lähijunaverkko ja asema/seisake

Raitiotieverkko

Maankäytön kehittämisen kannalta tärkeä bussiliikenteen laatukäytävä222222222
333333333

444444444

Vesilahti

Kehän suuntainen joukkoliikenneyhteys

Alueen numero (kuvaus selostuksessa)

Lähijunaliikenteen kävelyvyöhyke (etäisyys asemasta alle 1 km)

Joukkoliikenteen laatukäytävä

Kehitettävä viheryhteys.

AkaaseenAkaaseenAkaaseenAkaaseenAkaaseenAkaaseenAkaaseenAkaaseenAkaaseen
HämeenlinnaanHämeenlinnaanHämeenlinnaanHämeenlinnaanHämeenlinnaanHämeenlinnaanHämeenlinnaanHämeenlinnaanHämeenlinnaan
HelsinkiinHelsinkiinHelsinkiinHelsinkiinHelsinkiinHelsinkiinHelsinkiinHelsinkiinHelsinkiin

Orivedelle
Jyväskylään

Poriin

VammalaanVammalaanVammalaanVammalaanVammalaanVammalaanVammalaanVammalaanVammalaan
RaumalleRaumalleRaumalleRaumalleRaumalleRaumalleRaumalleRaumalleRaumalle
TurkuunTurkuunTurkuunTurkuunTurkuunTurkuunTurkuunTurkuunTurkuun

Vaasaan

Jyväskylään

Tampereelle

ValkeakoskelleValkeakoskelleValkeakoskelleValkeakoskelleValkeakoskelleValkeakoskelleValkeakoskelleValkeakoskelleValkeakoskelle

LempääläLempääläLempääläLempääläLempääläLempääläLempääläLempääläLempäälä

NokiaNokiaNokiaNokiaNokiaNokiaNokiaNokiaNokia

YlöjärviYlöjärviYlöjärviYlöjärviYlöjärviYlöjärviYlöjärviYlöjärviYlöjärvi

TampereTampereTampereTampereTampereTampereTampereTampereTampere

PirkkalaPirkkalaPirkkalaPirkkalaPirkkalaPirkkalaPirkkalaPirkkalaPirkkala
KangasalaKangasalaKangasalaKangasalaKangasalaKangasalaKangasalaKangasalaKangasala

Lahteen

Lempäälään
Vuoden 2030 jälkeen mahdollisesti toteutuvat merkittävät hankkeet

Raideyhteys lentoasemalle

141414141414141414
Kaupunkiseudun virkistyksen, ekologian ja/tai maisemarakenteen
kannalta merkittävä kehitettävä vihervyöhyke.

Uusi kaupunginosa.

Ehdotus 7.1.2010

Merkinnät

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030
▲ tase 2025, joukkoliikenneratkaisu. ▼ kaupunkiseudun rakennemalli, joukkoliikenneratkaisu.
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Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030.

Tammikuussa 2010  valmmistuneessa rakennesuunnitelmassa kaupunkiseudun joukkolii-
kennejärjestelmäehdotus on katuraitiotien, lähijunaliikenteen ja linja-autoliikenteen yhdis-
telmä.  Lähijunaliikennettä on suunnitelmassa ehdotettu Tampereelta Ylöjärven, Nokian ja 
Lempäälän suuntiin.  Vuotta 2020 edeltävänä jaksona Kangasalan suunnan parannustoi-
menpiteet ovat linja-autoliikenteen laatukäytävien kehittäminen. Ajanjaksolla 2020–2030 
katuraitiotieverkko laajenisi Kangasalan suuntaan. Suunnitelmassa Kangasalan suuntaan 
kulkeva raitiotielinjaus erkanee Hervantaan menevästä linjasta Sammonkadun päässä. Siel-
tä se on linjattu hieman nykyisen junaradan pohjoispuolella Sammon valtatietä Hankkion 
sivuitse Holvastiin ja siitä pohjoiseen. Valtatien 12 rata ylittäisi suunnilleen Tampereen ja 
Kangasalan rajan tuntumassa, kohdassa, jossa asemakaavoissa on varaus maantieliittymäl-
le. Radan linjaus on kuitenkin sivussa niin Hankkion, joka on rakennesuunnitelman suurin 
tulevaisuuden rakentamisalue, kuin Lamminrahkankin painopisteestä. Myös Koilliskeskuk-
sen rengas, jonka läpi ratalinjaus kulkee, on sijoitettu huomattavasti keskuksen nykyistä 
sijaintia etelämmäksi.

Molemmissa suunnitelmissa raitiotieverkko sijoittuisi kokonaan Tampereen puolelle rajaa, 
joten Lamminrahkan tai laajemmin Kangasalan joukkoliikenteen ratkaisemiseksi esitetään 
yksinomaan linja-autoliikenteen kehittämistä. Myöskään Tampereen omat suunnitelmat ei-
vät tue ajatusta Rissosta raitiotielinjaan tukeutuvana alueena.

Paikallisjunaliikenteen hylkäämiseen Kangasalan suunnalla on vaikuttanut todennäköisesti 
kahden lisäraiteen tarve sekä ratahallinnon haluttomuus osallistua Tampeen seudun pai-
kallisliikennöintiin. Lisäraiteiden tilantarpeesta Jyväskylän radan varteen on tehty selvitys, 
jossa on listattu ratakäytävän ahtaimmat paikat. Suunnitelman kannalta paikallisjunalii-
kenteen vaihtoehtona voisi toimia raitiovaunulinjan sijoittaminen samaan käytävään nykyi-
sen rautatien kanssa. Jos raitiotie yhdistetään junaradan linjaukseen vasta Sammonkadun 
päästä alkaen vältettäisiin lisäraiteiden rakentamisen kannalta hankalimmat paikat Järven-
sivulla ja Tampereen aseman etäpuolella. Toisena ahtaana paikkana jäljelle jää Vehmaisten 
ja Vatialan alue. Junaradan linjausta seuraava raitiotie tavoittaisi paremmin niin Hankkion 
kuin Lamminrahkankin ympäristön matkustajat.

Tampereen seudun uusia suuria pitkän tähtäimen ratahankkeita on Tampereen läntinen 
ohitusrata,  joka ohjaisi pääasiassa tavaraliikenteen Tampereen ohitse. Samalla Tampereen 
järjestelyratapiha siirrettäisiin Viinikasta oikoradan yhteyteen Lempäälän ja Pirkkalan kun-
tien alueelle. Järjestelyratapihan ja Tampere–Pirkkalan lentoaseman yhteyteen on suunni-
teltu logistiikkakeskusta. Yhdessä nämä hankkeet voivat tulevaisuudessa luoda voimakkaan 
työpaikkojen painopisteen Tampereen eteläpuolelle. Järjestelyratapihan uusi sijoitus voisi 
vapauttaa  Tampereen nykyisen rataverkon kapasiteettia, joka mahdollistaisi paikallisliiken-
teen kehittämisen.
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▲ Uuden aseman ympäristöä. ▼ Kangasalan asema.
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▼ Läntisen oikoradan ja logistiikkakeskuksen suunnitelma.
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Suunnitelmassa lähtökohdaksi on otettu paikallisjunaliikenne. Raideliikenteen aseman si-
joitus on siirretty kilpailuohjelmassa esitetystä hieman etelään radan ja valtatien 12 ris-
teykseen. Tämä mahdollistaa pelkkää paikallisasemaa voimakkaamman asemanseudun 
kehittämisen. Risteyksessä aseman on mahdollista yhdistää kaikki neljä liikenneväylien 
erottamaa kaupunginosaa. Asema ei leimaudu ainoastaan ”Lamminrahkan asemaksi”, 
vaan siitä muodostuu eri alueita yhdistävä kaupunkirakenteen solmu. Rautatien ja valtatien 
risteys on ympäristönä asemalle rujo ja haastava, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuksia 
ja vapauksia tehdä raskaitakin ratkaisuja. Hyvin saavutettavana asemasta voisi kehittyä 
Kangasalan junaliikenteen pääasema. 

Risteykseen siirrettynä aseman ympäristö tarjoaa laajat kehitysmahdollisuudet. 600 met-
rin säteellä asemasta ei ole juurikaan olemassaolevaa rakentamista missään suunnassa. 
Myöskin asemalta koilliseen radan molemmin puolin olevat luonnonarvoiltaan säilytettä-
vät alueet rajoittavat tässä aseman kehittämistä vähemmän.

aktiivista maankäyttöä aseman ympäristössä tarvitaankin sillä pelkkä rautatieseisake ei 
vielä riitä toimivan noodin muodostamiseen. Myös junaliikennettä täydentävää joukkolii-
kennettä alueella tarvitaan sillä juna ei vie Koilliskeskukseen eikä Lentolaan. Junaliiken-
nettä onkin suunniteltu täydennettäväksi kehämäisellä linja-autoreitillä.

uuden aseman ympäristö 
1/ 15 000
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uuden aseman ympäristö 
1/ 15 000
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Rautatieasema tähtää uuden potentiaalin ja painopisteen luomiseen lähiympäristöönsä ja 
toimii pääasiallisena linkkinä koko tarkastelualueen ja ympäröivät kaupunkiseudun välil-
lä. Tarkastelualueen kehitykselle vielä tärkeämpi merkitys on rengasmaisella joukkoliiken-
nereitillä, joka yhdistää alueen kaikki uudet ja olemassaolevat kaupunginosat keskuksiin, 
niin Koilliskeskukseen, Lentolaan kuin asemaankin. 

Linja-autoreitti kiertää alueen uusia puistokatuja pitkin. Kehäreitti korostaa alueen roolia 
yhtenä kokonaisuutena ja luo osaltaan yhtenäistä imagoa koko tarkastelualueelle. Kun koko 
alueen potentiaali kerätään kehän avulla yhteen voidaan saavuttaa riittävä kriittinen mas-
sa, joka sysää liikkeelle alueen kehittymisen edelleen. Linja-autoreitti kiertää koko matkan 
keskeisvyöhykkeen ympärillä, joten samalla se palvelee kaikkia vyöhykkeen toimijoita. 
Tavoitteena on yhtälö: keskeisvyöhyke + keskukset = lähes kaikki löytyy lenkin varrelta. 

Alle 600 metrin etäisyydellä linja-autoreitistä sijoittuu jo nykyisellään huomattavasti asu-
mista. Kangasalan puolella asuu noin 2000 asukasta ja Tampereella noin 8000 asukasta. 
Lisäksi rakentamatonta maata on alueen sisällä valtavasti. Kehän eri puolia yhdistävät 
säännöllisesti valtatien 12 yli kevyenliikenteen reitit. Näistä ja muista valtatien 12 ylittävis-
tä silloista muodostetaan yhtenäisen visuaalisen teeman avulla näyttävät maamerkit. 

joukkoliikennekehä
1/ 15 000
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joukkoliikennekehä
1/ 15 000
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Kirkkoharju–Niihama vihervyöhyke

Tarkastelualueen läpi kulkeva seudullinen metsävyöhyke ja ulkoilureitti, joka yhdistää 
Kirkkoharjun Niihaman laajoihin ulkoilumaastoihin, on alueen valtti. Metsäalue on koko 
kaupunkiseudunkin mittakaavassa merkittävä.  Yleiskaavoihin varattujen viheralueiden 
joukossa se on poikkeukellisen laaja ja yhtenäinen kokonaisuus. Lisäksi sen yhdistää 
olemassaolevat arvokkaat virkistysalueet, Kangasalan kirkkoharjun ja Tampereen laajan 
Kauppi-Niihaman ulkoilualueen. Kangasalle tarkastelualueen liittäminen Kirkkoharjuun 
viheralueella kytkisi sen ajatuksellisesti Kangasalan keskustaan. Metsävyöhyke on jo nyt 
monipuolisesssa virkistyskäytössä, mikä on hyvä lähtökohta sen kehittämiselle. Siitä tulisi 
luoda mainetekijä ja luonteenantaja ympäröiville kaupunkialueille. Metsäalueesta voidaan 
muodostaa ympäröivien alueiden keskuspuisto, joka kelpaisi asuntojen myyntivaltiksi.  

Metsämaisema on ollut viime vuosikymmenet auttamattomasti rantanäkymien varjossa. 
Myöskään tarkastelualuetta sivuavan metsäalueen arvoa ei ole ymmärretty, vaan sitä on 
nakerrettu pala palalta ympäröivän maankäytön tarpeisiin. Kaupunkirakenteen leviämistä 
vastaan on piirrettävä ehdottomat rajat, joiden sisään jäävää aluetta ryhdytään aktiivises-
ti kehittää seudullisena virkistysalueena. Samalla virkistysalue tarjoaa siihen rajautuville 
asunnoille eturivin paikan, eräänlaisen ”forest frontin”, johon pitäisi suhtautua samanlaise-
na ainutlaatuisena paikkana kuin vedenrajaan. Metsän reunaan on strategiasuunnitelmassa 
sijoitettu madollisimman laajasti asumista, joka pystyy siitä parhaiten hyötymään. Välitön 
yhteys virkistyalueeseen on tuotava mahdollisimman monen  asukkaan ulottuville. Luon-
nonarvojen äärelle ei kannata sijoittaa teollisuusrakentamista.

Strategiasuunnitelmassa metsäalueelle on piirrettty yleispiirteinen rajaus, jonka sisään jää-
vät arvoikkaimmat luontokohteet. Rakentaminen on tiivistetty tämän rajauksen ulkopuolel-
le. Myös joitakin maakuntakaavan kaupunkirakennetta levittäviä tilavarauksia on muutettu 
virkistysalueeksi. Tiivistämällä ympäröivien aluiden tilankäyttöä on metsäaluetta  pyritty 
säilyttämään mahdollisimman paljon ja mahdollisimman laajana yhtenäisenä kokonaisuute-
na. On pyrittävä estämään metsäalueen pirstoutuminen pieniksi viherlämpäreiksi kuten on 
käynyt monille viheraluekokonaisuuksille Tampereen seudulla (ks. yleiskaavayhdistelmän 
viheralueet teemakartta). Metsää on kehitettävä olemassaolevista luontoarvoista. Myös jot-
kut jo tuhoutuneet alueet liitetään kokonaisuuteen ja niiden kohdalla luontoa palautetaan.

Laaja alue tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan. Retkeily- tai hiihtoreitti voi 
lähteä suoraan asemalaiturilta. Asema palvelisi näin toimivana joukkoliikenneyhteytenä 
suoraan virkistysalueelle. Metsään tehdään polkuverkosto, kyltitys, opastus, Metsäkeskus, 
ulkoilutukikohta, nuotiopaikkoja, ehkä  myös ryhmäpuutarhamökkejä tai pienviljelypalstoja 
alueille, joissa alkuperäistä luontoa on vähän jäljellä. Alueelta löytyy niin arvokkaita luon-
tokohteita kuin tehokkaasti käsiteltyjä talousmetsiä sekä avohakkuualueitakin. 

Rakentamisen painopisteen tulisi siirtyä yhä enemmän olemassaolevasta käytöstä vapautu-
ville vanhoille teollisuus- ym. maille. Lamminrahka on esimerkki Tampereen ympäristössä  
yhä jatkuvasta greenfield rakentamisesta. Strategiasuunnitelmassa on pyritty siihen, että 
vaikka Lamminrahka rakennetaan nykyiselle viheralueelle, se on vain osa tarkastelualueella 
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tapahtuvaa rakentamista, joka on suurelta osin olemassaolevan rakenteen tiivistämistä, joka 
mahdollistaa mahdollisimman laajan viheralueen säilymisen. Strategiasuunnitelma pyrkii 
myös asettamaan rajoja rakentamisen leviämiselle, ja ohjata järkevään kasvuun. 

Lamminrahkan rakentaminen on sijoitettu mahdollisimman tiiviiksi kokonaisuudeksi. Pien-
talorakentaminenkin on nykyään niin raskasta toimintaa, ettei voida haaveilla olemassa-
olevan puuston ja maiseman lomaan sovittautuvasta rakentamisesta. Siksi omakotitontit on 
suunniteltu mahdollisimman ehjäksi  ilman väliin jääviä hukkasaarekkeita. Vastaavasti met-
sää pystytään säilyttämään mahdollisimman paljon.

Pientalojakaan rakennettaessa ei alkuperäistä luontoa säily. Vuores / Mäyränmäki, syyskuu 2009
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Paljon uusia ”eturivin”
 asuinpaikkoja
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keskeinen vihervyöhyke

Asema sijaitsee välittömästi 
metsävyöhykkeen reunalla.
Joukkoliikenteen välityksellä
alue palvelee koko seutua.

Rautatie ja kadut ylitetään
vihersilloilla.

Yhtenäinen vihervyöhyke ulot-
tuu Kangaslan Kirkkoharjulta 
Tampereen Niihamaan.

Arvokkaimmat luontoalueet si-
sällytetään vyöhykerajaukseen.

Maisemavaurioita 
korjataan
maisemoinnilla.
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Urbaania metsäluontoa ...
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... vai rantatontti kaikille 
Lamminrahkalaisille?
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8. 
Ympäröivät alueet

Toinen strategiasuunnitelman maankäyttötyy-
peistä on olemassaolevien alueiden täydennys-
rakentaminen ja niiden liittäminen kiinteäm-
min kehittyvän kokonaisuuden osiksi. Alueista 
on pyritty löytämään niiden nykyisen raken-
teen ominaisluonne ja siitä kasvava mahdolli-
nen kehityssuunta täydentämiselle. Eri alueille 
kehitetyt teemat kootaan yhteen seuraavan lu-
vun strategiasuunnitelmassa.
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2

3

4

Edellä on käyty läpi suurimittakaavaisia, pääosin välitilaan tai eheyttävän rakentamisen 
osaan kohdistuvia keinoja, joiden avulla kurotaan kymmenen olemassaolevaa ja uutta kau-
punginosaa kokonaisuudeksi sekä luodaan tarkastelualueelle uusia kehitysmahdollisuuk-
sia. Nykyisellään ympäröivät kaupunginosat tuntuvat ennemminkin hylkivän toisiaan. Ne 
eivät liity toisiinsa ja niiden väliltä puuttuvat yhteydet. 

Tarkastelualueen ympäristö muodostuu historialtaan ja ilmeeltään hyvin erilaisista osa-
alueista. Osa-alueille on pyritty löytämään niiden omasta kaupunkirakenteellisesta luon-
teesta kasvavat kehityspolut. Tarkastelualueen välitilan kehityksen ja uusien kaupungin-
osien synnystä kumpuavan dynamiikan olisi levittävä myös olemassaoleville alueille, ja 
myös ne olisi liitettävä kokonaisuuteen. Tarkastelualue on kokonaisuutena niin suuri, että 
monella osa-alueella tuleekin olla oma ilmeensä ja teemansa. Siksi eri osa-alueiden muun-
tumiseen on etsitty erilaisia lähestymistapoja. Seuraavassa on osana strategiasuunnitelmaa 
ideoitu mahdollisia lähestymistapoja, ei siis lopullisia ratkaisuja tai ainoita vaihtoehtoja. 
Ajatuksena on, että kukin osa-alue kehittyyy ajan mukana omista lähtökohdistaan. Muu-
toksen on käynnistyttävä sisäsyntyisesti. Nykyistä tilannetta on analysoitava, kuunneltava 
ja katseltava tarkasti.

Näistä koko tarkastelualuetta yhdistävistä ja osa-alueiden yksilöllisistä kehitysteemoista on 
lopuksi koottu strategiasuunnnitelma koko tarkastelualueelle sekä sitä ympäröiville alueil-
le. 
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1. Koilliskeskus
2. Atala
3. Linnainmaa ja Leinola
4. Risso
5. Lamminrahka
6. Vatiala /Kiveliö
7. Lemponen
8. Vatiala / Lemponen
9. Lentola 
10. Lentolan kauppa-alue

5

6

7
8

9

10

187



▼  Hannulan hallien alue.▲ Citymarket.

1: Koilliskeskus
Koilliskeskus on täydentynyt osayleiskaavan linjauksien mukaisesti aluekeskukseksi. Aluekes-
kusmallin rakenne löytyy jo 1960-luvun lopun suunnitelmista. Alueelle on viimeisen vuoden 
aikana valmistunut Prisman laajennus ja uusi Citymarket. Kaikki kaupalliset palvelut ovat 
keskittyneet näiden kahden market-yksikön yhteyteen. Kunnalliset palvelut sijoittuvat alueen 
reunoille. Uimahallin ja monitoimitalon, Linnainmaatalon, rakentaminen on ollut suunnitteilla 
pitkään. Kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa Koilliskeskus on merkitty kävelykeskustaksi 
kehitettäväksi alueeksi kuten muutkin aluekeskukset. "Merkinnällä on osoitettu nykyiset ja uu-
det keskusta-alueet, joille sijoitetaan monipuolisesti keskustahakuisia julkisia ja kaupallisia pal-
veluja, työpaikkoja sekä asumista."  Koilliskeskuksen etelälaidalla sijaitsee ns. Hannulan hallien 
alue, joka nykyisellään tuo rikkautta steriiliin kaupunkikuvaan. Osayleiskaavan tavoitteena on 
korvata alueen nykyinen toiminta asuinkerrostaloilla. 
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▲ Prisma. ▼ Keskusta-asumista?

Strategiasuunnitelmassa Koilliskeskuksen kehitystä pyritään jatkamaan. Nykyisten kaupallisten 
palveluiden ympärille voisi muodostua entistä monipuolisempi keskus. Toistaiseksi tilankäyttö 
on tuhlailevaa ja kävely-ympäristö on ankea. Liikenneratkaisut hallitsevat liiaksi keskeistä aluet-
ta ja hajoittavat keskuksen. Nykyiset kaupat tulisi nivoa tiiviimmin yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Siitä rakenne voisi jatkua edelleen valtatien 12 yli Atalan puolelle. Valtatien yli ulottuva raken-
taminen olisi ensimmäinen tarkastelualueen puoliskot yhdistävistä, alueelle identiteettiä luo-
vista silloista. Samalla paranevat kulkuyhteydet keskukseen valtatien pohjoispuolisilta alueilta. 
Kevyenliikenteen yhteyksiä parannetaan myös muihin suuntiin. Joukkoliikenteen kehän toinen 
pääte sjoittuu Koilliskeskukseen josta on edelleen yhteydet valtatietä 9 ja Teiskontietä myöten. 
Reitti liittää keskuksen muuhun tarkastelualueeseen. Keskuksen läheisyys mahdollistaa myös 
ympäröivien alueiden tiivistämisen. Keskuksen välittömään läheisyyteen sijoitetaan keskusta-
asumista, jonka tulisi luonteeltaan poiketa selvästi ympäröivien aluiden rakenteesta. Keskusta-
asuminen on myös osayleiskaavan tavoittena mutta toistaiseksi sen henkeä ei ole täysin tavoitet-
tu. Kaikkiaan maankäyttöä tehostetaan niin, että alueesta muodostuu voimakas keskus.
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▲Koilliskeskuksen uusien asemakaavojen havainnekuvayhdistelmä.
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▲ Koillinen kaavarunko vuodelta 1976. 

▲▼

▼ Koilliskeskuksen ympäristöä. 
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2. Atala
Atalan kaupunginosa on rakentunut Aitolahdentien varteen 1980-luvulta alkaen. Etelässä 
rakentaminen ulottuu Valtatien 12 pohjoispuolella kulkevaan sähkölinjaan saakka. Atalan 
eteläosissa on ainoastaan erillispientaloja. Pohjoisempana, missä rakentaminen jatkuu edel-
leen, rakenne muuttuu kerrostalovaltaisemmaksi. Atala on useina osa-alueina kaavoitettu, 
pienipiirteinen, vaihtelevaan maastoon istutettu asuinalue, jonka pienten kortteliryhmien 
välissä kulkee viheralueiden verkko. Viherverkko on kattava mutta pirstaloituvat pieniin 
osiin. Kevyenliikenteenväylät eivät puistoalueiden runsaudesta huolimatta muodostaa toi-
mivia yhtyksiä. Käytännössä kaupunkirakennetta hallitsevatkin kadut ja useat viheralueet 
jäävät asuntojen takapihoiksi. Lisäksi alueen puumainen katurakenne pidentää ajomatkoja 
tarpeettomasti.

▲▼ Atalan rakennetta.
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Strategiasuunnitelmassa lähtökohdaksi on otettu alueen rakenteen kääntäminen ylösalai-
sin.  Alueen viherverkostosta ja kevyenliikenteen väylistä tulee alueen tärkein tila ja kadut 
jäävät sivuosaan, mikä on voinut olla alkuperäisenkin kaavan ajatuksena. Uusi liikkumis-
verkosto lyhentää matkaa Koilliskeskukseen huomattavasti. Uusien kulkuväylien varrelle 
voidaan paikoitellen sovittaa mittakaavallisesti nykyiseen rakennuskantaan sopeutuvaa, 
mutta tontinkäytöltään tehokkaampaa täydennysrakentamista. Yhdessä nykyisten tonttien 
lisärakennusoikeuden kanssa muutokset voisivat hiljalleen kasvattaa Atalaan toisen ajallisen 
rakennuskerrostuman.

Sähkölinjan ja valtatien välissä on vaihtelevaa metsää noin 100–200 metrin levyinen kaista-
le. Koilliskeskuksen osayleiskaavassa tälle alueelle on sijoitettu kaksi työpaikkarakentamisen 
aluetta sekä lumenkaatopaikka. Näiden sijaan strategiasuunnitelmassa siihen on sijoitettu 
Atalaa täydentävää rakentamista puistokatuun saakka ja sekä se eteläpuolelle keskeisvyö-
hykkeen rakennetta. Osa metsästä säilytetään. 

▼Sähkölinja.
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▼ Valtatie 12 Linnainmaan kohdalla.▲▼ Valtatien suojaviheraluetta.

3: Linnainmaa, Leinola
 
Linnainmaa ja Leinola rakentuvat keskeisen suuren metsäalueen ympärille. Valtatiehen 12 
rajautuvalta pohjoisreunaltaan molemmat alueet ovat sulkeutuvia. Linnainmaan pohjoisosa 
on kerrostalovaltainen alue, joka on kaavoitettu ja rakennettu pääosin 1980–2000-luvuilla. 
Leinolalle tunnusomaista ovat matalat erillis- ja rivitalot. Molempien kaupunginosien etelä-
osat ovat vanhoja, täydentyneitä rintamamiestaloalueista. 

Kaupunginosien välillä on liittymä valtatieltä 12, jonka jatkeena, Orimuskadun varrella, 
on Linnainmaan koulu sekä Mini-Shop Linnantupa-kioski, jotka ovat alueen ainoat palve-
lut. Muut palvelut ovat keskittyneet Koilliskeskukseen. Liittymää lukuunottamatta alueet 
erottautuvat valtatiestä 50–150 metrin levyisellä suojaviheralueella, joka on luonteeltaan 
vaihtelevaa metsää ja pusikkoa. 
Suunnitelmassa Linnainmaan pohjoisreunalla kulkeva Piettasenkatu liitetään osaksi puis-
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▼ Valtatie 12 Linnainmaan kohdalla. ▲ Leinola. ▲▼ Linnainmaa.

tokatulenkkiä. Sen jatkoksi katu linjataan valtatien 12 ja nykyisten rakennusten välissä. 
Kadun varren rakennetta voidaan täydentää pienimuotoisella kerrostalo- tai townhouse-ra-
kentamisella.  Puistokadun ja Lahdentien välinen maa-alue liitetään osaksi toiminnallisesti 
sekoittunutta keskusvyöhykettä, joka rikastuttaa alueen toiminnallista rakennetta.
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4. Risso
Risson alue on osa kokonaisuutta, johon kuuluvat Kangasalan 
puolella Lamminrahka sekä Tampereen puolella Ojalan kau-
punginosa Rissosta pohjoiseen. Risso on irroitettu käynnissä 
olevasta Ojalan osayleiskaavatyöstä omaksi kokonaisuudek-
seen. Alueen asemakaava, joka vahvistettiin loppuvuodesta 
2009, muodostuu kahdesta omakotialueesta, jotka keskei-
sesti sijoitetut rivitalotontit yhdistävät. Yhteensä alueelle on 
kaavailtu noin 850 asukasta. Kaupunkirakenne muodostaa 
voimakkaan veistosmaisen kokonaisuuden, jonka varjopuo-
lena kaupunginosa kääntää selkänsä ympäristöönsä. Koko-
naisuus toimisi paremmin kaupunkiseudun reunalla kuin 
näin keskeisellä paikalla. 

Strategiasuunnitelmassa kaavaa ei oteta huomioon vaan alu-
eelle etsitään joustavampaa ratkaisua, joka liittäisi sen kiin-
teämmin osaksi Lamminrahkaa ja valtatie 12 pohjoispuo-
listen aluiden kokonaisuutta. Merkittävä Petäjäsuo rajataan 
rakentamisen ulkopuolelle.
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5. Lamminrahka
Lamminrahka on rakentamatonta, vaihtelevaa ja pienipiirteistä rakentamatonta metsämaas-
toa. Laajalle alueelle voidaan suunnitella uusi kaupunginosa. Alueen ympäristöanalyysi ja 
alueelle tehty suunnitelma esitellään luvussa 10.
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6. Vatiala
Vatiala muodostaa laajan kokonaisuuden, joka on hiljalleen laajentunut Kangasalantieltä 
pohjoiseen. Laajenemiselle on ollut ominaista pienipiirteisyys ja vaiheittaisuus. Nykyisin 
alueella vallitseekin pehmeä ja ajallisesti rikas ilme. Alueelle on tasaisesti sijoitettu uusia 
tontteja, ja parhaillaankin alueella on käynnissä täydentävää rakentamista, kun aluetta on 
laajennettu pohjoiseen. Alueen tonttijaot noudattavat Kangasalan muuallakin kaupunkira-
kennetta yllättävän paljon ohjaavaa sarkajakoa. Tämä tuo myös Vatialan kaupunkiraken-
teeseen historiallista syvyyttä. Kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa Vatialan alueel-
le yhteensä (osa-alueet 6 ja 8) on suunniteltu täydennnettävän 1750 asukkaalla. Alueen 
osayleiskaavatyö on käynnistynyt vuoden 2009 lopulla. 
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Valtatien 12 rakentaminen muutti Vataialan kaupunkirakenteellisen tilanteen täydellisesti. 
Aikaisempi reuna-alue on muutoksen johdosta kaupunkiverkon sisällä. Voimakkaasti muut-
tuuneen aseman vuoksi alueen ilmapiiriin turvaamiseksi strategiasuunnitelmassa Vatiala 
on jätetty omaksi paratiisikseen luonteeltaan siitä poikkeavan kaupunkirakenteen  sisään. 
Seuraavalla sivulla oleva kuva Kööpenhaminasta valottaa ratkaisun periaatetta, missä eri 
luonteiset osat muodostavat harmoonisen kokonaisuuden.

▼ Linkosuon leipomo.
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▲ Pientaloalue harmonisena osana tehokkaampaa kaupunkirakennetta. Kööpenhamina. ▼ Vatialan nykytilanne. ortoilmakuva.
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7. Lemponen
Rautatien ja Vatialantien väliin, valtatien 12 pohjoispuolelle jäävä alue sai osayleiskaavan 
vuonna 2006. Siinä alueelta varattiin tilaa teollisuus- ja työpaikkatoiminnoille lopun jäädessä 
virkistysalueeksi. Kallion työpaikka-alueeksi asemakaavoitusvaiheessa nimetty kokonaisuus 
sijoittuu laajasti tarkasteltuna Lentolan teollisuusalueen jatkoksi mutta jää kuitenkin kaupun-
kirakenteessa varsin irralliseksi. Alueen yksittäiset luontokohteet ohjasivat suunnittelua enem-
män kuin maisemallinen kokonaisuus. Rakentaminen kiertää luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeiksi katsotut alueet, mutta samalla laajenee syvälle metsään. Alue on toistaisek-
si rakentamatta mutta alueen paikoitellen voimakkaat maastonmuodot on tasattu.

Strategiasuunnitelmassa alueen nykyisiä kaavoja ei huomioida. Työpaikka- ja teollisuus-
toiminta keskitetään lähemmäksi valtatietä, tievaraukselta vapautuville alueille ja tällöin 
metsänrajaan voidaan suunnitella uusi kokonaisuus asumista. Luonnon erityiskohteet jäävät 
pääosin rakentamisalueiden ulkopuolelle. Länsikulmastaan alue liitetään sujuvin yhteyksin 
uuteen rautatieasemaan.

▲ Alueen osayleiskaava. ▲ Kallion yritysalueen asemakaava.

201



8. Vatiala et./ Lemponen

Vatialan rautatien eteläpuolelle jäävä osa on tarkastelualueella poikkeuksellisesti peltojen halkomaa 
suurelta osin avointa rakentamatonta maisematilaa. Alueen avoimmuutta lisäävät valtatien ja rau-
tatien risteyksen eteläpuolella parin viime vuoden aikana suoritetut laajat avohakkuut. Alue kuuluu 
osana Vatialan laadittavaan osayleiskaavaan.

Risteyksestä, johon asema on suunniteltu, avautuu myös etelän suuntaan valtava kaupunkisuunniit-
telullinen potentiaali. Strategiasuunnitelmassa uuden rakentamisen painopisteet on sijoitettu keskei-
selle kukkulalle sekä alueen reunoille. Näiden välillä olevat avoimet maisematilat toimivat tulevankin 
kaupunkirakenteen selkärankana. Puistokatukehä sijoittuu alueella tähän avoimeen tilaan. Vanhat 
maatilakeskukset ovat edelleen jäljellä ja ne ovat kiintoisia tulevan kaupunkirakenteen rikastajia niin 
visuaalisesti kuin toiminnallisestikin. Olemassaolevaan rakennuskantaan liitytään pienipiirteisesti. 
Nattarin keskuksesta, jossa sijaitsee mm. kirjasto muodostetaan sujuva kevyenliikenteenyhteys.

▲ Radan varsi.  ▼ Rautatien ja valtatien risteyksessä avautuu valtava potentiaali.
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▲ Peltomaisema Vatialantien varressa.

▲▼ Korkeimmalta kohdalta näkyvät Hervannan rakennukset
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▲▼ Lentola.

9. Lentolan teollisuusalue
Lentolan teollisuusalue on syntynyt 1960–80-lukujen soranoton seurauksena syntyneeseen 
laajaan monttuun. Ensimmäiset teollisuusrakennukset rakennettiin 1980-luvulla. Sen jäl-
keen alue on tiivistynyt mutta on edelleen luonteeltaan väljä, paikoin vajaakäyttöinen teol-
lisuusalue. Alueen eteläosaan Kangasalantien varteen on syntynyt Lentolan market-aluetta 
pienimuotoisempaa liiketoimintaa.   Kaakkoiskulmassa alue rajautuu Suoraman pientaloalu-
eeseen, mutta soramontun suuri korkeusero erottaa teollisuusalueen omaksi kokonaisuudek-
seen.

Strategiasuunnitelmassa suuri osa Lentolan alueesta pysyy tulevaisuudessakin pienteolli-
suuskäytössä mutta aluetta tiivistetään huomattavasti. Puistokatu jakaa Lentolan kahteen 
osaan, joista valtatien 12 varressa oleva osa voisi pitkän ajan kuluessa kasvaa tien toisella 
puolella olevan kauppa-alueen laajennukseksi. Tällä osalla teollisuustoiminnan voisi osittain 
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korvata kauppa, osittain palvelutoiminnat sekä liikunta- tai harrastetoiminnot. Valtatien 
päälle tuleva rakentaminen yhdistäisi alueen kaksi puolta. Vastaavasti kuin Koilliskeskuk-
sessa, myös täällä tien päälle rakennettu osa voisi toimia keskuksen merkkinä. Lounaasta 
koilliseen alueen halki kulkeva viheryhteys yhdistää kaupan toiminnot, keskuksen, joukko-
liikennekehän toisen päätepisteen ja ympäröivän asutuksen. Alueen pohjois-eteläsuuntaiset 
yhteydet kulkevat puistokatuja myöten. Harjun puoleleinen metsän reuna otetaan asumis-
käyttöön. Uudenlainen asuinkonsepti hyödyntää metsänreunaa muodostaen samalla rajan 
rakennetun alueen laajenemiselle.
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10. Lentolan kauppa-alue
Lentolan soramontusta valtatien 12 länsipuolelle jäävän osan täyttää Lentolan kauppa-alue, 
jossa sijaitsee rinnakkain kaupan ja pienteollisuuden tiloja. Parhaillaan alueelle on käynnissä 
asemakaavan uudistaminen, jossa lisätään rakentamistehokkuutta ja selkeytetään liikennejär-
jestelyjä ja kevyenliikenteenyhteyksiä. Alueella toimii tällä hetkellä Prisma, Tokmanni,  Hong 
Kong. sekä pienempiä liikkeitä.

Strategiasuunnitelma jatkaa alueen nykyisellä linjalla. Maankäyttöä tehostetaan ja kaikki kau-
pat kootaan puistokatukehän varrelle. Pidemmällä tähtäimellä kaupalliset toiminnot voivat 
laajentua valtatien 12 toiselle puolelle. Alueesta muodostetaan selkeä keskus. Nykyisellään se 
kärsii asemastaan keskusten ulkopuolisena kauppa-alueena. Alueen liittyvyyttä ympäröiviin 
alueisiin tulee parantaa ja alueelle voidaan harkistusti sijoittaa keskusta-asumista. Keskus 
muodostaa joukkoliikennereitin toisen päätepisteen, josta on jatkoyhteydet eri suuntiin.
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9.
Strategia-

suunnitelma

Strategiasuunnitelmaan on koostettu edellisten 
kappaleiden pohjalta yhtenäinen koko tarkas-
telualueelle ja lähialueille ulottuva avoin visio 
kaupunkialueen kehittymisestä.
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Strategiasuunnitelma
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Olemassaolevien alueiden lisärakentaminen.

Tarkastelualueella tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös lähi-
ympäristöön. Kaavoituksella tulee tukea olemassaolevien aluei-
den muuntumista. Näillä alueilla voi olla jo olemassa tarvetta 
lisärakentamiselle.

Strategiasuunnitelman merkintä näillä kohdin ovat lähes läpinä-
kyvä. Alueiden muutos on mahdollista, mutta merkintä tarkoittaa 
olemassaolevan rakenteen puitteissa tapahtuvaa lisärakentamis-
ta rakennuskantaa muuntamalla ja laajentamalla. Paikoitellen 
kyseeseen voi tulla vanhaa rakennuskantaa korvaava täydennys-
rakentaminen. 

Alueen ilme, tonttijako ja rakenne säilyvät entisellään.

Käytettäviä keinoja ovat tonttitehokkuusluvun vähäinen nosta-
minen, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa esimerkiksi pientalo-
tonteilla kymmennyksen lisäykstä. Tämä mahdollistaa pientalon 
laajentamisen tai uuden autotallin tai lisähuoneen rakentami-
sen. Pienenkin muutoksen vaikutus voi käytännössä olla suuri.

Asunnon muuntelumahdollisuus voi auttaa asuntojen sopeutta-
misessa muuttuneisiin tarpeisiin tai sen ajanmukaistamisesessa.

Kerrostalotonteilla pienimuotoisellakin lisärakentamisella voi-
daan eheyttää ja elävöittää kaupunkikuvaa. Mahdollisia toteu-
tusapoja ovat esim. rakennuksen korottaminen tai asuntojen laa-
jentaminen uusilla parvekkeilla tai viherlhuoneilla.

▼ Kerrostalon korottaminen, Kööpenhamina.

Olemassaolevan metsäisen viherympäristön kunnostamista 
ja pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä, jotta se kestää tiivisty-
vän kaupunkirakenteen aiheuttaman kulutuksen.

Strategiasuunnitelman selitteet
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Pientalomiljöön täydennysrakentaminen. Kotiateljee Tuule Lehtinen, Ark.tsto. Lasse Kosunen. ▼▼ Kerrostalon korottaminen, Kööpenhamina.

▼ Metsäluonnon kohentamistoimenpiteitä kulutusta vastaan.
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Keskeisvyöhykkeen ensisijaisesti lähiympäristöään palveleva 
alue. 

Voi sisältää läheisimpien taloyhtiöiden laajenemisvarana au-
totalleja, huoltotiloja tai asukkaiden verstastiloja. Asuntoa 
täydentävät tilat voivat lisätä kerrostaloasuntoihin omako-
timaisuutta.

Rakentaminen mittakaavaltaan pienimuotoisia.

Väliaikaisia toimintoja ja tapahtumia.

Olemassaolevan rakennuskannan lomaan sijoittuvaa uudis-
rakentamista. Uudet rakennukset joko täydentävät kaupun-
kirakennetta tai luovat uuden ympäristöön lomittuvan koko-
naisuuden.

Mittakaavallisesti ympäristöön sopeutuva.

Säilyttää, mahdollisesti jalostaa alueen ominaisluonnetta. 

Muodostaa vanhoja tontteja täydentävän kerrostuman uuden 
liikkumisverkon ympärile tai täydentää katujen vierillä ole-
vaa joutomaata esimerkiksi kaupunkirivitaloilla.

Olemassaolevaa rakennetta pienemmät tontit, mutta niiden 
tehokkaampi hyödyntäminen.

Koilliskeskuksen ja Lentolan keskusten läheisyydessä täyden-
nysrakentamisella kehitetään kaupan ja asumisen yhdistäviä 
ratkaisuja.

▼ Pientalomiljöön täydennys.
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▼ 12 m syvälle tonttikaistaleelle suunniteltu kaupunkirivitalo, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit

▼ Täydentävä kerrostalo. Kööpenhamina.▼ Kaupunkirivitalo, Tukholma.
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Korttelimittakaavaista täydennysrakentamista. Olemassa-
olevaan rakenteeseen sopeutuva, mutta mahdollisesti oman 
luonteen omaava kokonaisuus. Sopeutuvuuden ja erottuvuu-
den määrä riippuu vallitsevan ympäristön laadusta.

Keskeisalueen joustovyöhyke. Sisältää rikkaimman toiminto-
jen kirjon. Voi toimia sekä pienimuotoisempien lähitoimin-
tojen, että suurempien kaupallisten toimijoiden laajentumis-
alueena.

▼▼ Täydennysrakentaminen sopeutuu mittakaavaltaan vallit-
sevaan ympäristöön, mutta muodostaa oman, identiteetiltään 
voimakkaan kokonaisuuden, joka kohottaa myös ympäristön 
laatua. Tässä tapauksessa myös toiminnallisella sisällöllään. 
Myllypuron keskus, JKMM arkkitehdit.

Puistomiljöö, jossa yhdistyvät rakennetut ja luonnonmu-
kaiset elementit. Huoliteltuja arkipäivän laatua kohottavia 
ulkoympäristöjä.

Sisältää erilaisia puistoja eri käyttäjäryhmille.

Maisemarakentamisella korjataan tai maisemoidaan ympä-
ristössä olevia vaurioita.

▼ Mellunmäki, Helsinki.

▼ Flight Forum, MVRDV.
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▼ Pohtolan alueen täydennysrakentamista, Tampere. Arkkitehti Tiina Leppänen.▼ Mellunmäki, Helsinki.
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Uusi kaupunginosa. Strategiasuunnitelmassa tätä merkintää 
on käytetty Lamminrahkassa, Rissossa ja Vatialan radan ete-
läpuolisella alueela.

Ympäristön luonne muuttuu huomattavasti. 

Uusi kokonaisuus on mahdollista suunnitella strategiasuun-
nitelman puitteissa hyvin pitkälle omista lähtökohdistaan.

Korkeatasoisesti rakennettuja ja hoidettuja kaupunkitiloja.

Ovat alueen mielikuvalle merkittäviä ja houkuttavat asukkai-
ta ja yrityksiä alueelle.

Alueen käyntikortteja.

▲ Madrid RIO, West8.
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▲ Lamminrahkan kaupunginosa.

▲ Madrid RIO, West8. ▲ Hammarby Sjöstad, Tukholma.▼ Katariinanpuisto, Kotka.
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Kaupunkiverkon uusi tai kehittyvä noodi. Ihmisten, tava-
roiden ja informaation tiivistymä.

Joukkoliikenteen solmukohtia, joissa mahdollisuus vaihtaa 
liikennevälineestä toiseen.

Toteutuva ympäristö voi olla ilmeeltään hyvin vaihteleva 
riippuen toiminnoista. 

Keskuspaikka ja kohtauspaikka ihmisille. Julkinen tila tai 
aukio, joka houkuttelee ihmisiä myös alueen ulkopuolelta   
olemiseen, seurusteluun, viihtymiseen.

Strategiasuunnitelman rasterin jaotus on 20 x 25 metriä eli yhden pisteen pinta-ala on 500 m². 

Asumispainoitteista aluetta on yhteensä 278, 3 ha, joista muutokseltaan voimakkainta uutta 
kaupunginosaa tarkoittavaa on 131,6 ha, korttelimittakaavaista täyednnysrakentamista 57,3 ha, 
rakennusskaalaista täydennysrakentamista 39,5 ha ja nykyisen rakennuskannan lisärakentamis-
ta 49,9 ha.

Keskusvyöhykkeen pinta-ala on yhteensä 202,7 ha, joista voimakkaimpia painopistealueita on 
40 ha, joustovyöhykettä 120,4 ha ja pienimuotoisimmalle toiminnalle suunnattua alaa 42,2 ha.

Tarkastelualueen kokonaispinta-alasta, 840 ha, viheralueeksi jää 359 ha. 

Tällaisenaan lukemat ovat tietysti ainostaan mittakaavaa antavia, koska strategiasuunnitelman  
merkinnät eivät ole konkreettisia rakentamisalueita, tonteja tai kortteleita. Lisäksi maankäy-
tön on erityisesti keskusvyöhykkeellä tarkoitus olla vaiheittain kehittyvää ja pitkän ajanjakson 
kuluessa käytöstä toiseen muuntuvaa. Laajasta keskusvyöhykkeestä suuri osa säilynee pitkään 
viheralueena.
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▲ Markthal, Rotterdam. MVRDV.

Valtatie 12

Liittymärampit valtatielle 12

Liittymä

Puistokadun uusi osuus

Olemassaoleva katu puistokadun osana

Silta

Tärkeä kevyenliikenteen yhteys

Viheralueen raja
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10. 
Lamminrahka
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Tampere

Petäjässuo

Risso

Lahdentie, valtatie 12

Lamminrahka

Vatiala

110 kV:n sähkölinja
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Pohjakartta
1/10 000

Lamminrahkan suo

Kangasalan asema

Vatia
lantie

Muuntoasema

Halimajärvi

Pohjakartalla on esitetty alueen nimistöä sekä Lamminrahkan ideakilpailun kilpailualueen 
rajaus.
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ortoilmakuva
1/10 000
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Vinovarjostettu maastomalli
1/10 000

Maasto on Lamminrahkan suoalueen etläpuolella kallioista, kumpuilevaa ja pienipiirteistä. 
Kallioisten korkeiden maastokohtien väleissä sijaitsee vaihtelevan laajuisia suopainanteita. 
Alueen korkein kohta on sähkölinjan pohjoispuolen kalliolla +167.00 merenpinnan yläpuo-
lella ja matalinta on lähellä Tampereen rajaa +119.00.



AvokalliotAvokalliot
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Avokalliot

Jyrkkyys yli 25%

Jyrkkyys yli 20%

Jyrkkyys yli 15%
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Maastorakenne, jyrkänteet ja avokalliot
1/10 000

Alueen poikki kulkee luoteis–kaakko-suuntaisesti ylänköalue, jolla sijaitsee avokalliomuo-
dostumia. Merkittävin kallioalue sijaitsee Lamminrahkan suon eteläpuolella. Laajimmat avo-
kalliot ja jyrkänteet rajataan riittävän suurina kokonaisuuksina rakentamisen ulkopuolelle. 
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avainbiotooppialueet

tiltaltin pesimäalue

lepakoille tärkeä alue

liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat

liito-oraville soveltuvat elinympäristöt
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Kasvit, eläimet, avainbiotoopit
1/10 000

Radan molemmin puolin sijaitsee  iito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä lepakoille 
tärkeä alue ja uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi luokitellun Tiltaltin pesimäalue. Kaik-
ki nämä ovat suojeltuja. Lisäksi aluella on metsälain 10§ mukaiset erityisen tärkeitä elinym-
päristöjä, avainbiotooppeja. 

Luonnon monimuotoisuudelle tärkeät alueet rajataan pois rakennettavista alueista. Suojeltu-
jen alueiden lisäksi rakentamisen ulkopuolelle rajataan  liito-oraville soveltuvia asuinympä-
ristöjä mahdollisimman suurelta osin. Luontoalueista pyritään luomaan ehyitä kokonaisuuk-
sia liittämällä ne alueen pohjoispuolella olevaan laajempaan viheralueeseen. .
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melu- ja häiriölähteet
 1/10 000

Lamminrahkan alueelle meluhäiriöitä aiheuttavat valtatie 12 ja rautatie. Melualueen rajauk-
sessa on yhdistetty yö- ja päivämeluarvojen alueet, joissa melu aiheuttaa suojaamistarvetta. 
Alueen poikki kulkee 110 kV:n sähkölinja, josta rakennnusten etäisyyden tulee olla vähin-
tään 15 metriä. Koilliskulmassa rautatien pohjoispuolella on Finngridin muuntoasema.
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Maaperä
1/10 000

Lamminrahkan alueella maaperä on suurimmaksi osaksi hiekkamoreenia tai kalliota, jonka 
päällä on alle metrin syvyinen pintamaakerros. Suoalueita on melko runsaasti, joista laajim-
mat yhtenäiset alueet ovat Lamminrahkan suo alueen pohjoisosassa sekä Petäjässuo valtatie 
12 lähellä. Hiesualueita on melko niukasti. Savikoita ei alueella ole lainkaan. Vaikeammin 
rakennettavat suo- ja hiesualueet on anlyysissä esitetty väritettyinä.



246

Lamminrahkan 
asema
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Rakennettavat alueet
1/10 000

Kangaslanasema

Lamminrahkan 
asema

Suunnitelmassa on etsitty mahdollisimman suuret yhtenäiset rakennusalueet. Rakentamis-
aluetta jäsennöidään metsävyöhykkeillä
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Kokonaissuunnitelma
Lamminrahka strategiasuunnitelman osana

1/8 000
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1
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Kokonaissuunnitelma
1/4 000



2
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Kokonaissuunnitelma
1/4 000
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Kokonaissuunnitelma
1/4 000
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Liikenneverkkokaavio
1/8 000
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Lamminrahkan rakennetun alueen ratkaisuksi on kehittynyt luoda yksi keskeinen julkinen 
ulkotila, joka kokoaa yhteen kaikki alueen toiminnot ja asukkaat mahdollisimman tehokkasti. 
Samalla tämän tilan kautta Lamminrahkan alue liittyy ympäröiviin alueisiin. Keskittämällä 
kaikki resurssit ja toiminnot yhden tilan ympärille saadaan siitä tarvittavan voimakas 
muodostamaan alueelle oma identiteetti. Samalla siitä saadaan mahdollisimman vilkas tilan 
palvellessa niin liikumista kuin ulko-oleskelua. Suurena avoimena kaupunkitilana puisto 
muodostaa kontrastin asuinkorteeleiden intiimille mitoitukselle.

Suunnitelmassa keskeinen katu- ja puistotila mutkittelee keskellä rakennettavaa aluetta. 
Taivuttelu vie kadun lähelle kaikkia toimintoja. Samalla se vähentää läpiajoliikennettä. 
Julkiset rakennukset; päiväkoti, koulu, liikuntahalli  sekä terveyskeskus- ja kirjastotilat 
on sijoittettu julkisen tilan äärelle muodostamaan kaupunkirakenteellisia ja toiminnallisia 
kohokohtia. Kaupalliset palvelut; kaupat ja muut mahdolliset liiketilat on sijoitettu 
keskeisille paikoille. Samoin tila liittää alueen rautatieasemaan.Palveluista syntyy keskeisin 
helminauha asuntorakentamisen sisälle. Valtatien 12 reunassa on keskeisvyöhykkeessen 
kuuluva palvelevien toimintojen alue. Puistokatu kautta kulkevat yhteydet Lamminrahkasta 
myös ympäröiviin alueisiin. Sillä kulkevan joukkoliikennekehän kautta on sujuvat yhteydet 
myös Koilliskeskukseen ja Lentolaan. 

Palvelut yhdistää alueen pääkatu ja keskeinen puisto. Puiston luonne vaihtelee välillä. Välillä 
se kulkee kadun yhteydessä sen muuttuessa leveäksi puistokaduksi. Välillä puisto laajenee 
asuntoalueen keskellä olevaksi keskeistilaksi. Koko kaupunkirakenteen sisälle katu ja puisto 
muodostavat avoimen kaupunkimaiseman. Yhdessä ne muodostavat Lamminrahkan alueen 
tärkeimmän julkisen tilan ja identiteetin yhden osa-alueen.

Asuminen sijoittuu tämän maisematilan reunoille. Lähimmäksi puistoa on sijoitettu 
tehokkaimmin rakennettu osuus. Korkeita kerrostaloja ei ole suunnitelmaan sijoitettu. Alueen 
luonne on pyritty luomaan pienimittakaavaiseksi ja inhimilliseksi. Tehokkaimmillaankin 
rakentamienen on 3–4 kerroksista. Pienimittakaavaisena rakentaminen on hieman helpommin 
mahdollista sovittaa pienipiirteiseen maastoon ja mahdollistaa alueen suunnittelun ilman 
raskaita pysäköintiratkaisuja. Keskeisestä puistosta ulospäin siirryttäessä rakenne pienenee 
ja toiselta reunaltaan kapeat rakentamisen vyöhykkeet liittyvät kaikkialla metsäalueisiin. 
Tällä reunalla rakentaminen on pääsääntöisesti kaksikerroksisia pientaloja, jotka voidaan 
sijoittaa vapaasti tontin olosuhteiden mukaan. Rakentamisen reuna metsäaluisiin päin 
muodostuu pehmeäksi. Asuinalueet jakautuvat pienempiin osiin niitä halkovan tiheän 
kevyenliikenteenverkoston jakamina. Tämän perusratkaisun puitteissa suunnitelma 
mahdollistaa vaihtelevia ratkaisuja ja sopeutuu pitkän toteuttamisajanjakson mukanaan 
tuomiin muutoksiin. 

Suunnitelmassa esitetyssä muodossa noin 60% asuinkerrosalasta on sijoitettu kytkettyihin 
tai erillispientaloihin. Esitetyt tyypit vaihtelevat erillispientalosta kolmen tai kuuden 
pientalon ryhmiin, kaupunkirivitaloihin, pienkerrostaloihin ja kaupunkivilloihin. Alueen 
luoteisosassa, Ojalaan vievän kadun varressa, joka jää muusta alueesta hieman irralleen 
sähkölinjan pohjoispuolelle on kehitetty pienimuotoista korttelityyppiä, jossa toisiinsa 
kytketyt asunnot kiertyvät pienen sisääntulopihan ympärille. 

Keskeisimmillä paikoilla kadun ja puiston risteyksissä katutason tilat on ajateltu 
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suunniteltavaksi niin että niitä voidaan tarvittaessa käyttää pienimuotoisessa studio- tai 
kotitoimisto yms. toiminnassa. Tämä antaa oman lisänsä katutason miljöön elävyyteen.

Työpaikkarakentamista on sijoitettu rakenteen sekaan painottuen valtatien 12 varren 
keskeisvyöhykkeelle. Tällöin ne suojaavat melulta takanaan sijaitsevia asuntoja. Valtatien 
12 maisemassa vuorottelevat rakennetut tonti ja hoidetut metsäiset viheralueet

Kerrosalalaskelmat:

Lammminrahkan alueella asuinkerrosalaa yhteensä n. 275 000 m², josta noin 21 000 m² 
sijaitsee Kangasalan asemaan tuketuvassa rakenteessa kilpailualueen koilliskulmauksessa . 
Julkisia tiloja; liikuntahalli 8000 m², päiväkoti 1000 m², koulu 12 000 m² ja terveysasema/
kirjasto-keskus 2000 m². Yhteensä. 23000 m². Työpaikka ja liiketiloja yhteensä: e=0,4 
tonttitehokkuudella laskettuna noin 37 500 m² ja rautatieaseman yhteydessä tehokkaammin 
toteutettuna noin 45 000 m².
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Havainnekuva, alue A, nauha
1/2000

Lamminrahkan alueen suunnitelma perustuu suurelta osin kahteen erilaiseen kortteli-
tyyppiin. Tyypit pyrkivät olemaan luonteeltaan yleispäteviä, jopa korostetun yksinker-
taisia, jotta ne sopeutuvat useisiin eriliaisiin toteutuksiin eivätkä sido liikaa rakennus-
suunnitteluratkaisuja. 

Lamminrahkan kaupunkirakenteen keskeistä puistotilaa reunustaa nauhamainen kort-
telirakenne. Nauhamainen rakenne voi sisältää useita erilaisia talotypologioita tavalli-
sesta lamellitalosta townhouse-rivitaloihin ja kytkettyihin omakotitaloihin. Keskeinen 
laaja kaupunkipuisto luo vahvan pohjan, joka sallii sitä rajaaville taloille vapauksia to-
teutukseen. Puistokokonaisuus on ensisijainen kaupunkirakennetta kokoava aihe. Puisto 
ja sitä kautta kaupunkirakenne voidaan toteuttaa vaiheittain pieninä kokonaisuuksina. 
Aluksi avoin puistotila on metsään kaadettu niitty, jota rakennetaan puistoksi sitä mu-
kaan kun taloja sen reunoille valmistuu. Avoin kaupunkitila on kuitenkin heti aistit-
tavissa kokonaisuudessaan. Talojen rakentaminen voi edetä äärimmillään vaikka yksi 
rakennus kerrallaan. Nauha, joka korvaa puistoa rajaavan metsän on aina yhtä valmis.
Nauhan eri osuuksilla rakennusten kerrosluku vaihtelee III½ – II kerroksen välillä. Läh-
tökohtaisesti rakentaminen madaltuu pohjoisia puistokärkiä kohden mentäessä.

Nauhan takana on vapaasti seisovia kaupunkivilla-tyyppisiä rakennuksia, pohjoisemapa 
pientalorymiä.
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Havainnekuva, alue B, pientaloryhmät
1/2000

Korttelityyppi B on erillispientalojen kortteli, joka perustuu suurimmaksi osaksi pie-
niinryhmiin sijoitelluista taloista. Ryhmät voivat vapaasti asettua eri koordinaatistoihin 
huomioden tontin ominaisuudet ja vaihtelevan maaston. Ryhmät muodostuvat yhteisten 
sisääntulopihojen ympärille, joille autopaikoitus on mahdollista sijoittaa kootusti tai tont-
tikohtaisesti. Pienet, kolmesta seitsemään talon ryhmät mahdollistavat myös ryhmäraken-
tamisen sekä tuottajamuotoisen pientalorakentamisen. Nämä avaavat uusia vaihtoehtoja 
asuntoa etsivälle. Kaupunkikuvallisesti keskeisille paikoille on sijoitettu yksittäisiä eril-
listaloja, joilla voidaan korostaa kaupunkikuvaa. Näistä yksittäisistä isommista tonteista 
voidaan järjestää pienimuotoisia tontiluovutuskilpailuja tontinhakijoille. Alue voidaan 
toteuttaa vaiheittain taloryhmä kerrallaan. Kaavoituksen ja tontiluovutuksen keinojen 
yhdistämisellä saadaan aikaan tavoiteltu miljöö.

Yhtenäiset taloryhmät tuovat alueelle rauhallisuutta vaikka ryhmät keskenään voivatkin 
olla yksilöllisiä ulkonäöltään. Rymien väleistä muodostuu pienimuotoinen kulkureitistö 
asukkaille, joka paikoitellen laajenee korttelien väliseksi pieneksi leikkialueeksi, tapaa-
mispuistoksi.
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perspektiivinäkymä kaupunkivillojen alueelta
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perspektiivinäkymä puistoon
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