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KANGASALAN LAMMINRAHKAN ALUEEN AATEKILPAILU
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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.

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 NurmiSorila. 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.
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2. Liikenne
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 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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