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eisiin laajemmin ja tutustuttiin alueen historiaan. Viihtyisän kaupunkiympäristön 

aikaansaamiseksi tulee miettiä kokonaisuutta. Maankäytön, rakennusten ja toi-

mintojen lisäksi työssä huomioitiin myös esteettisyys sekä taloudelliset ja sosiaa-
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Korttelisuunnitelma toimi yhtenä apuvälineenä Kangasalan kaavoitukselle alueen 

asemakaavan suunnitteluvaiheessa. 

  

Asiasanat: arkkitehtuuri, kortteli, suunnitelma, Kangasala, Lamminrahka 



 

 

ABSTRACT 
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KOSKI, TIINA: 
Comfortable City Living in Lamminrahka 
An Urban Block Plan 
 
Bachelor's thesis 49 pages, appendices 13 pages 
May 2021 

The objective of this thesis was to create a block plan for Lamminrahka, a city 
district of Kangasala. A new residential and commercial property is to be built with 
the co-operation of the cities of Tampere and Kangasala. The client for the thesis 
was the zoning department of Kangasala. The plan was made using the prelimi-
nary urban area development plan as the guideline. 
 
First, urban planning in general was studied. To create a pleasant urban sur-
rounding the area was considered as a whole and its history was studied. In ad-
dition to land usage and functionality, economic and sociological aspects needed 
to be taken in to account as well. The designs were made with ArchiCad 23. 
 
The result of this thesis was the block plan which includes a site plan, an indica-
tive floor plan, pictures of the block façade and other visualisations. The block 
plan was used as one of the tools by the zoning department of the city of Kan-
gasala to help in the planning stage of the urban area development of Lam-
minrahka. 
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1 Lamminrahka 
 

Tampereen ja Kangasalan rajalla, Lahdentien pohjoispuolelle on rakentumassa 

uusi työpaikka- ja asuinalue kyseisten kaupunkien yhteistyössä. Tampereen 

puolella alue on nimeltään Ojala, Kangasalan puolella alue taas Lamminrahka. 

Puhutaan siis Ojala-Lamminrahka -alueesta, jonne odotetaan yhteensä 11 000 

asukasta. Yksin Lamminrahkaan odotetaan 6 500-8000 asukasta ja 1 000 työ-

paikkaa. 

  

Asemakaava alueelle tehdään useassa eri vaiheessa. 2015 laadittu kaavarunko 

toimii asemakaavatyön pohjana. Ensimmäisestä asemakaavasta löytyy 15-30 

kaupunkipientalotonttia ja noin 15 omakotitalotonttia. Alueelle rakentuu monen-

laisia talotyyppejä, sekä vuokra- että omistusasuntoja. Lamminrahkassa ennak-

komarkkinointi ensimmäisille asunnoille alkaa 2021. 

 

 
KUVA 1. Lamminrahka sijoittuu Tampereen ja Kangasalan rajalle (Google Maps 2020) 
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1.1 Historia 
 

Lamminrahka on kapeahko, vajaan kilometrin mittainen ja joistain kohdin upot-

tava suo. Suoalueella oli 1800-1900 -lukujen vaihteessa Finlaysonin omistama 

polttoturvetehdas. Tämä oli ensimmäisiä yrityksiä polttoturpeen teolliseksi val-

mistamiseksi Suomessa. Puun hinta oli korkealla ja uusia polttoaineratkaisuja 

oli löydettävä. Suolta rakennettiin noin 2 km pitkä, kapearaiteinen rautatie, ”tur-

verata” tai ”Mossin rata”, Olkahistenlahden pohjukkaan, Näsijärven rantaan. 

Sieltä turve kuljetettiin proomuilla Finlaysonin tehtaalle. Suon reunalle rakentui 

100 työntekijälle työväen asunto, joka oli 35 metrinen hirsirakennus. Radan var-

teen rakentui konehuone ja tiilisavupiippu höyrykeskukselle. (Kallio, 1995. 15-

16) 

 

Tehdas työllisti toiminta-aikanaan hyvin väkeä, noin 200 henkeä, Kangasalta ja 

ympäristöpitäjistään, mutta toiminta jäi varsin lyhytikäiseksi. Toiminta osoittautui 

kannattamattomaksi, kun rankkasateet liottivat kuivumaan levitettyä turvetta, 

eikä polttoturve sopinutkaan polttoaineeksi kuonan muodostumisen vuoksi. 

Joukko tamperelaisia osti alueen sekä laitteet ja yrittivät vielä jatkaa tehden ko-

keiluja mm. Lapinniemen 

puuvillatehtaalla sekä 

Tampereen Verkateh-

taalla. Pian toiminta kuiten-

kin loppui kokonaan. Lait-

teet kuljetettiin pois ja vuo-

den 1919 tulipalolta pelas-

tuneet rakennukset ja rata 

purettiin. (Kallio, 1995. 16) 

(Tampereen kaupunki, 

2014. 25-26.) 

 

Osayleiskaava alueelle saatiin 2016. Kaavaratkaisussa huomioitiin arvokkaat 

luontoalueet ja virkistysyhteydet. Turveradan jäänteet luokiteltiin muinaisjään-

nökseksi. Nykyisin ratalinjaa kulkee polku, ja sen näyttävin jäänne on noin 350 

m pitkä maavalli Ojalankylän päässä. (Tampereen Museot) 

 

KUVA 2. Turverata 1900-luvun alussa. 
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1.2 Lamminrahkan tavoitteet 
 

Lamminrahkan suunnittelussa ohjenuorana tulee käyttää neljää perusperiaa-

tetta; luonnon ja kaupungin yhteys, monipuolisuus, yhteisöllisyys sekä hyvin-

vointi. 

 

Luonto on pidetty mukana suunnittelussa ensimmäisistä luonnoksista lähtien. 

Luontoa ei haluta jättää kaupungin ulkopuolelle, vaan sen halutaan olevan osa 

kaupunkikuvaa. Alueen upeita maastoja halutaan kehittää liikkumisen sekä vir-

kistyksen näkökulmasta. 

 

Lamminrahkaan toivotaan monipuolista toimintaa. Aluetta halutaan rakentaa 

sekä asumisen että työpaikkojen puolesta. Suunnittelulla rohkaistaan monipuoli-

sempaan asumiseen kuin ehkä on totuttu. Enää kerrostaloasuminen ei ole vain 

pariskunnille sopiva valinta tai omakotitalo lapsiperheelle. Toimistojen ja palve-

lujen suunnittelussa pyritään joustaviin ja ennakkoluulottomiin ratkaisuihin. 

 

Alueelle halutaan uuden ajan yhteisö, jossa on hyvä olla ihmisten ilmoilla. Sosi-

aalisina henkilöinä tarvitsemme kohtaamisia toisten ihmisten kanssa ja terveh-

dykset sekä katseet luovat turvallisuudentunnetta. Myös paikallisuudella halu-

taan luoda yhteisöllisyyttä. Alueelle toivotaan asettuvan toimijoita, jotka liittävät 

Lamminrahkan lähialueen muihin palveluntuottajiin tai maatiloihin. 

 

Ihmisen hyvinvointiin vaikuttaa suuresti ympäristö. Paikat, jotka kannustavat liik-

kumaan ja nauttimaan luonnosta lisäävät kykyä huolehtia itsestämme arjen kes-

kellä. Kaupunkisuunnittelussa vapaa-aika tuodaan lähelle asumista ja työpaik-

koja.  

 

(Serum arkkitehdit Oy, 2016) 
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1.3 Lamminrahka kotina 
 

Maastossa esiintyy kallioisia selänteitä sekä luontoarvoltaan rikkaita laaksoalu-

eita, jotka jäävät virkistyskäyttöön. Keskustaan rakennetaan kerrostalovaltai-

sesti ja myös tärkeimmät palvelut sijoittuvat keskustaan.  

 

Lamminrahkaan on rakentumassa koulukeskus, joka jakautuu pienten lasten 

yksikköön sekä isompien lasten yhtenäiskouluun. Koulukeskuksen kokonaisuu-

den suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voittaja julkaistiin maa-

liskuussa 2020. Koulukeskuksen kanssa samaan aikaan rakentuvat liikuntatilat, 

jotka palvelevat kaupunkilaisten iltakäyttöä. Päiväkoteja alueelle on suunniteltu 

kaksi. 

 

 

 

Luonnonläheinen Lamminrahka tarjoaa loistavat puitteet liikuntaan ja luonnosta 

nauttimiseen. Alue on kolmen ulkoilualueen solmukohdassa ja luontoreitistöä 

riittää kotiovelta 200 km. Tenniskeskus, jäähalli, kuntosalit sekä ratsutallit sijait-

sevat muutaman minuutin matkan päässä. 

 

Koulukeskuksen viereen rakentuvasta torista kaavaillaan Lamminrahkan ydintä. 

Torille pystytetään esiintymislava ja taidetta, joka kannustaa liikkumaan. Paikat 

varataan myyntikojuille, pyöräparkkiin sekä vehreälle puustolle. Toria reunusta-

viin rakennuksiin odotetaan kahviloita ja ravintoloita. 

KUVA 3. Koulukeskuksen arkkitehtuurikilpailun 1. palkinnon voittanut Kerkkä, Verstas Arkkiteh-

dit Oy. 
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Kaikkia palveleva liikuntapuisto asettuu keskustaan torin ja koulukeskuksen jat-

keeksi. Puistoon tulee peliareena, tekonurmikenttä, juoksusuora sekä hyppy-

paikka, padel-kenttä ja fitness-puisto. Liikuntapuistosta lähtee hiihtolatu, joka 

yhdistyy Kangasalan ja Tampereen alueiden latuverkkoon. Talvisin nurmikenttä 

muuntuu luistelukentäksi ja jääkiekkokaukaloksi. 

 

Keskustaan on suunnitteilla myös päivittäistavarakauppa ja pysäköintiaukio. 

Pääkadun varrelle asettuvat kivijalkaliikkeet, pyöräparkit, kojut sekä vehreät 

puut. 
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2 KAUPUNKISUUNNITTELU 
 

Kaikille avointen torien, aukioiden ja katujen laatu ja ominaisuudet vaikuttavat 

merkittävästi ihmisen jokapäiväiseen toimintaan ja elämään. Kaupunkisuunnitte-

lun tarkoituksena on saada rakennettavasta alueesta toimiva kokonaisuus. 

Suunnittelun lähtökohtia ovat tyypillisesti maankäyttö, rakennusten sijainti ja 

alueella tarvittavat toiminnot, kuten koulut, liiketilat, harrastustoiminta ja asumi-

nen. Tarkoituksena on kaupungin kehittäminen, suojelu ja säilyttäminen. Suun-

nitelmissa tulee ottaa huomioon myös sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat 

sekä ekologisuus ja esteettisyys.  
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2.1 Kaupunkiperinnön kohtalo 
 

Kaupunkikulttuurin merkitys maatalousvaltaisessa Suomessa on ollut vähäinen 

ja teollistuminen saapunut Suomeen verrattain myöhäisessä vaiheessa. Voi-

makkain kaupungistuminen on tullut vasta viimeisen 50 vuoden aikana. Suo-

men rakennuskanta on nuorta, kuuluen Euroopan nuorimpiin.  

 

Suomalaisella rakennusperinteellä on oma piirteensä, johon kuuluu vahvasti 

puusta rakentaminen myös kaupungeissa. Vielä vuonna 1970 kaikista Suomen 

kaupunkien ja kauppaloiden rakennuksista alle viidesosa oli kivirakenteisia. 

Vaikka Suomen historiallinen rakennuskanta on vähäistä ja nuorta, ei se ole kui-

tenkaan vähemmän arvokasta. Rakennettu ympäristö on tärkein säilynyt aineel-

linen todistuskappale aikaisimmista yhteiskunnallisista vaiheista ja ihmisten 

työstä, kulttuurista. Monet ympäristöt ovat arvokkaita sen harvinaisuutensa 

vuoksi, toiset taas tyypillisyytensä. Juuri tyypillisimmät, leimaa antavat ympäris-

töt Suomessa ovat erityisen haavoittuvia. 

 

Tyypillinen suomalainen historiallinen kaupunkiympäristö, väljä puistomainen 

puutalokaupunki, on kansainvälisesti katsoen varsin erikoinen ja mielenkiintoi-

nen. Tiiviillä kivitaloasutuksella on Suomen oloissa harvinaisuutensa. Johtopää-

töksenä voi pitää, että kaikki säilynyt kaupunkirakenne on arvokasta kansallis-

omaisuutta.  

 

Suomesta ei montaa historiallista arkkitehtuurin monumenttia tai ympäristökoko-

naisuutta löydy. Uudempia huipputöitä kyllä näkee, mutta ne ovat usein ympä-

ristöstään irrallisia. Yhtenäisen ympäristön, jolla on vahva omaleimaisuus, muo-

dostaa yleensä vaatimaton rakennuskanta, jos tarkastellaan rakennuksia erik-

seen. (Helander 1980) 

 

Kaupunkikulttuurillemme on luonteenomaista, että se on sisältänyt kerrostumia, 

jotka ovat nopeasti kadonneet. Kokonaisia kaupunkihistorian vaiheita, joista jäl-

jellä ovat vain vähäiset katkelmat. Esimerkkinä 1800-luvun empiren Helsinki, 

jonka monumentaalista keskustaa ympäröi yhtenäisesti rakennettu, aikakau-

tensa parhaita rakennussuunnitelmia sisältänyt puutalokaupunki. Yli 400 puuta-

losta ei yhtään kadunvarsirakennusta ole säilynyt. Toki toistuvat kaupunkipalot 
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ja suunnitelmalliset uudistukset ovat pyyhkineet aikaisempia kaupunkivaiheita 

pois ja uusia vaatimuksiin vastaavia arvoja on luotu tilalle. Juuri tyypillisimpien 

suomalaisten ympäristöjen olemassaoloa on pidetty niin itsestään selvänä, että 

niiden arvo on huomattu vasta kun niitä on oltu menettämässä.  Nyt asenteet 

ovat muuttuneet ja katseet suunnattu entistä laajempiin ympäristöihin, niiden 

käyttö- ja kehityskelpoisiin ominaisuuksiin. Tampereen Pispala on kuuluisa esi-

merkki, joka uudisrakentamiseen tähdänneen kilpailuvaiheen jälkeen on pää-

tetty säilyttää.  

 

 

KUVA 4. Moni olisi valmis korvaamaan 

laatikkomaiset kerrostalot uusilla, mutta 

olisivatko nämäkin vaalimisen arvoisia?  

Kuvaaja Joona Kotilainen. 
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2.2 Viihtyisä asuinympäristö 
 

Viihtyisä asuinympäristö tarjoaa asukkaalle tämän tarvitsemat toimintamahdolli-

suudet. Tärkeänä pidetään luontoyhteyttä, yhteisöllisyyttä ja peruspalveluita. 

Asuinalueen on oltava sellainen, että se rohkaisee eri asukkaiden välistä vuoro-

vaikutusta ja tarjoaa luontevia kohtaamispaikkoja. Lähiympäristön siisteydellä ja 

viihtyisyydellä vaikutetaan ihmisten turvallisuudentunteeseen. Sotkuinen ja epä-

siisti ympäristö lisäävät rikoksia ja häiriöitä alueella. Kun ympäristön siisteydestä 

huolehditaan hyvin, voidaan vähentää häiriöiden lisäksi myös tapaturmariskejä.  

Esteetön asuinalue luo turvallisen ja hyvän asuinalueen kaikille iästä ja fyysisestä 

kunnosta riippumatta. Viihtyisyyttä ja alueidentiteettiä luovat alueen ajallinen ker-

rostuneisuus, monimuotoisuus ja esteettisyys. Jotta asukkaan arki alueella olisi 

toimivaa, on alueelta löydyttävä tarpeelliset palvelut.  

 

  

KUVA 5. Siisti ja esteetön ympäristö luo turvallisuutta. Kuvaaja Ksenia Senkova. 
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2.2.1 Genius Loci – paikan henki 
 

Sana Genius Loci tulee muinaisilta roomalaisilta, joiden mukaan kaikella ole-

massa olevalla on oma henki. Henkeä ei voi nähdä, mutta sen voi tiedostaa, tun-

tea ja kokea. Genius Locilla, eli paikan hengellä, tarkoitetaan ilmapiiriä, joka syn-

tyy paikassa olevista asioista, kuten puista, pensaista, ihmisistä, rakennuksista 

ja muista fyysisistä elementeistä. Paikan henkeen vaikuttavat vahvasti myös mie-

likuvat ja tuntemukset. Paikan henki on henkilökohtainen kokemus ja mitä yksi 

pitää hyvänä, voi toinen pitää huonona. (Kiuru, 2001) 

 

Aiemmat kokemukset vaikutta-

vat siihen, miten uuden alueen 

paikan henki koetaan. Esimer-

kiksi lakeuksilla kasvaneen voi 

olla hankala sopeutua vuoristo-

maisemiin. Paikan henkeä on 

vaikea pitää hyvänä, jos asuin-

ympäristöään ei koe miellyttä-

väksi. Miellyttävän Genius Lo-

cin aistii helpoiten tutunomai-

sessa ympäristössä ja hyvin suunnitellulla alueella. Heikon suunnittelun tai suun-

nittelemattomuuden vuoksi paikan henki voi olla epäonnistunut, jolloin alue saat-

taa tuntua turvattomalta. Myös se, miten muut alueella asuvat ihmiset käyttäyty-

vät ja huoltavat aluetta, vaikuttaa yksilön kokemaan paikan henkeen. Jos yksi 

osa-alue, kuten arkkitehtuuri, koetaan epämiellyttäväksi, voidaan paikan henki 

silti kokea hyväksi, mikäli alueen asukkaat arvostavat ympäristöään ja pitävät 

siitä huolta. Paikan henki antaa alueelle persoonallisuuden, jota asukkaat pitävät 

arvossa. Kun tietystä paikasta puhutaan, että siellä on ”hyvä henki”, ollaan usein 

paikan puolesta valmiita taistelemaan ja säilyttämään ympäristö. Mikäli ihminen 

kokee asuinalueensa paikan hengen huonoksi, saattaa se johtaa välinpitämättö-

myyteen asuinaluetta kohtaan. Tämä taas saattaa johtaa asuinalueen ja sen ym-

päristön laiminlyöntiin, mikä edelleen huonontaa paikan henkeä. (Kiuru, 2001) 

 

KUVA 6. Elämänsä pikkukylässä viettäneelle voi olla 

haastavaa tottua suureen kaupunkiin. 
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Christian Norberg-Schulz on hyödyntänyt Genius Loci käsitettä kaupunkien omi-

naisluonteita tutkiessaan. Tutkimuksensa pohjana hän on käyttänyt arkkitehtuu-

ria, kaupunkitaidetta sekä yksilön kokemuksia. Norberg-Schulzin mukaan paik-

kaan tulee samaistua, jotta paikan hengen voi tuntea. Mitä enemmän ihminen on 

vuorovaikutuksessa asuinalueensa kanssa, sitä enemmän ja todennäköisemmin 

hän kiintyy alueeseen ja kokee paikan hengen hyväksi. Keskeistä on asukkaiden 

ja rakennetun ympäristön kanssakäyminen. (Norberg-Schulz, 1994) 
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2.3 Ihmisen mittakaava 
 

Hyvänä perustana ulkotilojen tai rakennusten suunnittelulle ja mitoittamiselle tu-

lee pitää aistien toiminnan tuntemista. Sosiaalisessa toiminnassa kuulo ja näkö-

aisti ovat ykkösasemassa. Ihmisen yksi tärkein aisti, näköaisti, on vaakasuuntai-

nen näkökentän ollessa pystysuuntaa selvästi laajempi. Kummallekin sivulle on 

mahdollista nähdä 90˚ verran, kun alaspäin näkökenttä on kapeampi ja ylös vielä 

suppeampi. Kävellessä pystysuuntaisen näkökentän heikentäjänä yläpuolelta on 

lisäksi ihmisen luontainen katsesuunta, 10˚ silmätason vaakalinjasta alaspäin, 

nähdäkseen minne on kulkemassa. Käytännössä kadulla kävelevä ihminen ha-

vaitsee vain katutilan tapahtumineen ja rakennusten maantasokerrokset. Tasosta 

toiseen siirtyminen, keskusteleminen ja näkemi-

nen on vaakapintaan verraten paljon vaikeam-

paa. (Kiviranta, 2014. 10-11) 

 

Nopeudella on huomattava vaikutus siihen, miten vilkkaaksi kadut koetaan. Kun 

liike hidastetaan nopeudesta 40 km/h nopeuteen 4 km/h, näkökentässä olevien 

ihmisten määrä tuntuu kasvavan, koska jokainen heistä on kymmenkertaisesti 

pidempään näkyvissä. Tämän vuoksi jalankulkukaupungeissa on vilkas ka-

tuelämä. Näissä liikenne on hidasta vastoin kuin autokaupungeissa, joissa kau-

punkielämää vähentää liikenteen nopea vauhti. Kodin ulkopuolisiin toimintoihin ja 

sosiaalisiin kohtaamisiin vaikuttaa kulkumuodon valinnan lisäksi, kuinka pitkän 

matkan päähän auto kotiovelta pysäköidään, sillä hidas liikenne synnyttää elävää 

ympäristöä. (Kiviranta, 2014. 12-13) 

KUVA 7. Luonnolliset katselukulmat ja -etäisyydet pystysuunnassa.  
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Kun rakennukset sijoitetaan toisistaan etäälle tai sisäänkäynnit ja asunnot suun-

nataan toisista poispäin, saadaan aikaan ihmisten ja toimintojen hajauttamista. 

Tällä tavalla suunnitellaan monia omakotitaloalueita tai funktionalisia kerrostalo-

alueita. Etäisyydet vaativat pitkiä pätkiä polkuja ja jalkakäytäviä sekä isoja au-

keita alueita, jotka aiheuttavat ulkotoimintojen harvenemista. Kun rakennukset ja 

toiminnot sijoitetaan lähekkäin, julkisista tiloista saadaan mahdollisimman kom-

pakti sarja ja jalankulku- sekä havaintoetäisyydet pysyvät lyhyinä, mahdollistuu 

ihmisten ja toimintojen keskittäminen. Pikkukaupungeissa, joissa rakennukset on 

koottu aukion ympärille tai kadun varrelle, tämä näkyy selkeimmin. Mitoittamalla 

kadut ja aukiot aistien rajoitukset sekä oletetut käyttäjämäärät huomioon ottaen, 

saadaan aikaan kaupunkielämän keskittämistä. (Kiviranta, 2014. 15-19) 

 

Kaupunkielämää tutkineen ja siitä kirjoittaneen tanskalaisarkkitehdin Jan Ghelin 

mukaan suunnittelijoilla vaikuttaa olevan taipumus jättää suunnitelmiin hieman 

ylimääräistä tilaa varmuuden vuoksi siksi, että pienten tilojen käsittely tuntuu epä-

varmalta. Gehlin oma muistisääntö kuuluukin:” Whenever in doubt, leave some 

space out”. Tiiviiksi mitoitetuissa tiloissa on mahdollisuus nähdä samalla kertaa 

kokonaisuus sekä yksityiskohdat. Pienissä tiloissa kokemukset tuntuvat voimak-

kaammin. (Gehl, 2006. 91) 

 

Samoilla periaatteilla voidaan julkisivusuunnittelulla vaikuttaa ohikulkijoiden ko-

kemusten voimakkuuteen. Pitkillä julkisivuilla, joilla sisäänkäynnit sijaitsevat kau-

kana toisistaan, edistetään toimintojen hajauttamista. Kaupunkikatujen varsille 

tulisi sijoittaa suurista yksiköistä vain sisäänkäynnit ja iso massa pienempien 

taakse. Tästä esimerkkinä voidaan käyttää useita elokuvateattereita, joista ka-

dulla näkyvät vain sisäänkäynti mainoskyltteineen. (Kiviranta, 2014. 17-18) 

 

Toisin kuin korkeat rakennukset, ovat matalat rakennukset sopusoinnussa ihmis-

ten liikkeen ja aistien kanssa. Toiminnot, jotka ovat samalla tasolla 20-100 metrin 

etäisyydellä toisistaan nivoutuvat yhteen helpommin kuin 3 metrin päähän toisis-

taan pystysuunnassa sijoitetut toiminnot. Kokemisen mahdollisuudet ovat huo-

mattavasti pienemmät, mikäli jotain tapahtuu vain vähän tarkkailijaa ylempänä. 

Tarkkailijan alapuolella tapahtumat saavat usein hyvän yleiskatsauksen, mutta 

osallistuminen on haastavaa henkisesti ja fyysisesti. (Kiviranta, 2014. 18-19) 
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2.4 Julkista vai yksityistä tilaa 
 

Kiinteistöjen toiminnot jaotellaan luonteenlaadultaan julkisiin, yksityisiin tai niiden 

välimuotona puolijulkisiin. Rakennusten katualueille suuntautuvilla pääjulkisi-

vuilla ovat yleensä pääsisäänkäynnit ja niihin liittyvät, luonteeltaan julkiset toimin-

nat. Nämä voivat avautua suoraa katutilaan tai katutilaan johtavalle etupihalle, 

joka toimii myös katutilan jatkeena ja siksi vaatii näiden välistä yhteensovitta-

mista. Etupihoille tai katutilaan sijoittavia toimintoja voivat olla esim. katukahvilat 

ja terassit. Näiden vaatima kalustus on yleensä helposti siirreltävää ja toiminta 

painottuu kesäaikaan. Vähemmän julkiset toiminnat, kuten esim. leikkiin, huol-

toon tai virkistykseen liittyvät asiat, sijoitetaan luonteeltaan yksityiselle alueelle 

rakennuksen taakse. (Junttila, 1995. 59-60,85)  

 

 

  

KUVA 8. Pariisi on katukahviloistaan kuuluisa. 
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2.4.1 Julkisen tilan politiikka 
 

Helsingissä kaupunkisuunnittelun poliittinen keskustelu alkoi muodostua 1960-

luvun lopulla. Silloin alkoi yliopistonuorison ja heidän tukijoidensa noin 5 vuotta 

kestänyt katumielenosoitusten vaihe, jonka vaatimuksena oli vapauttaa ydinkes-

kustaa henkilöautoliikenteeltä. Aikoinaan liikennepoliittisen yhdistyksen Enem-

mistö ry:n toiminta vaikutti välittömästi liikenne- ja kaupunkisuunnitteluun myös 

valtakunnallisesti. (Viitamies, 2016. 10) 

 

Helsingissä muutaman sadan mielenosoittajajoukko marssi 9. marraskuuta 

1968 Senaatintorilta Kolmen sepän patsaalle iltapäiväruuhkan aikaan häiriten 

vahvasti ajoneuvoliikennettä. Tuolloin autokaistat olivat molemmin puolin pat-

sasta, ja patsaan juureltakin löytyi pari pysäköintiruutua. Kyltein sekä iskulau-

sein nuoret vaativat katua kevyenliikenteen käyttöön eikä poliisin puuttumiselta 

vältytty. (Viitamies, 2016. 11) 

 

Omaa oikeuttaan katuun puolustivat myös henkilöautoilijat 80- ja 90-luvuilla, 

kun autoilijat jatkoivat pysäköimistä poistetuille kadunvarsipysäköintipaikoille 

siinä määrin, ettei ole liioiteltua sanoa sitä organisoimattomaksi kansalaistottele-

mattomuudeksi. (Viitamies, 2016. 11-12) 

 

Näiden taistelujen takana nähdään kysymys julkisen tilan käyttötapojen ratkai-

suista. Yhteiskunnallisesti suuntautuneen kaupunkitutkimuksen kannalta aihe on 

merkittävä. Julkisen tilan politiikkaan kuuluvat joka paikassa vaikeatkin kysymyk-

set päihdeongelmaisten, pakolaisten ja muiden marginaaliksi määriteltyjen ihmis-

joukkojen osana olo yhteiskunnassa.  Mahdollistaako nykyinen julkisen tilan po-

litiikka olemassaolon ja liikkumisen kaikille? Koska julkiset tilat vaikuttavat niin 

vahvasti kaupunkilaisten kokemuksiin ja yhteiskuntaelämän laatuun, valta mää-

ritellä ja säädellä katukokemusta on tärkeä kaupunki- ja yhteiskuntapolitiikan ky-

symys. Katu mahtaa olla symbolisesti sekä myös konkreettisesti yhteiskunnan 

tärkein poliittinen kohta. Kadulla nähdään vappumarssit, Pride-kulkueet, voiton-

paraatit ja mielenosoitukset. Mellakat ja vallankumoukset tapahtuvat kadulla ja 

sillä ne myös torjutaan. (Viitamies, 2016.14) 

 



20 

 

2.5 Keskustatoiminnot keskustaan 
 

Keskusta-alueiden olemukseen kuuluvat periaatteessa toiminnot, jotka ovat kau-

pungille ja sen asukkaille keskeisiä, myös henkisessä mielessä. Tällaisia ovat 

kaupungin ja valtion päähallintoelimet, merkittävät taide ja kulttuurilaitokset, suu-

ret tavaratalot ja myös pienet erikoisliikkeet, erilaiset vapaa-ajan laitokset jne., 

jotka luovat sille sen toiminnallisen ja henkisen keskuksen, joka sille sijaintinsa 

puolesta kuuluu. On todettu, että oman asuinympäristön ohella esikaupunkien 

asukkaille nimenomaan voimakas, persoonallinen keskusta muodostuu kotikau-

pungin käsitteeksi. Tähän ei vaikuta yksinomaan monumentaalinen arkkitehtuuri 

vaan erityisesti toiminnot, joihin asukkaat voivat osallistua. (Markelin, 1980) 

 

Kaupunkisuunnittelu ja kaupunkiympäristön rakentaminen on määräytynyt perus-

toimintojen ja niiden teknisten vaatimusten perustella lähes koko 1900-luvun. Te-

hokas liikenne ja kunnallistekniikka ovat edellytyksiä nykyaikaisen kaupungin toi-

mivuudelle. Niiden avulla luodaan edellytykset uusille toiminnoille, kuten leikkiin 

ja vapaa-aikaan liittyville toiminnoille. (Junttila, 1995. 47) 

 

Kaupunkiympäristön hahmottaminen kaikkien liikkumismuotojen kannalta on en-

siarvoisen tärkeää. Hahmottamista helpottavia tekijöitä voidaan korostaa mm. ka-

tuverkon mitoituksella ja ominaisuuksilla, kadun päällysteillä, istutuksilla ja kalus-

teilla. Vaatimusten kasvun myötä on suunnittelulla pyritty erottamaan kevyenlii-

kenteen toiminnot ajoneuvoliikenteestä. Tämän erottelun myötä jalankulkualuei-

den ympäristösuunnitteluun ja laatuun on pystytty panostamaan entistä enem-

män. (Junttila, 1995. 47-49) 

 

 

2.5.1 Ajoneuvoliikenne 
 

Ajoneuvoliikenne jaetaan yksityiseen ja julkiseen liikenteeseen. Julkiseen liiken-

teeseen kuuluvat paikallisjunat, metro, raitiovaunut, linja-autot sekä taksit ja yk-

sityiseen liikenteeseen sisältyvät henkilöautot, huolto- ja jakeluautot sekä moot-

toripyörät. Yksityiseen liikenteeseen voidaan lukea lisäksi kevyen liikenteen ajo-

neuvot, kuten polkupyörät, joiden ympäristövaatimukset ovat osittain samoja, 
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kuin raskaammalla ajoneuvoliikenteellä sekä myös osittain verrattavissa jalankul-

kijoiden asettamiin vaatimuksiin. (Junttila, 1995. 48-49)  

 

Linja-autoliikenne esiintyy katukuvassa toistuvien pysäkkialueiden muodossa. 

Reitit kulkevat mitoitukseltaan väljemmillä pää- ja kokoojakaduilla. Voimakkaam-

min katukuvaan vaikuttaa raitiotie kiskoineen, pysäkkeineen, kannatinpylväineen 

ja ilmajohtoineen ja edellyttää myös tarkempaa suunnittelua. Muu raideliikenne 

sijoittuu yleisesti selvästi erilleen omalle liikennealueelleen. Julkisen liikenteen 

pysäkkialueet ovat yksi eniten suunniteltu kohde. Niiden kaupunkikuvallista mer-

kitystä ei tule väheksyä. Julkisen liikenteen lisäksi myös pysäkkialueita pidetään 

kaupungin imagon luojina. Suunnittelun tavoitteena on saada pysäkkialueesta 

turvallinen sekä visuaalisesti ja toiminnallisesti luonteva, ympäristöönsä sopiva 

lopputulos. Julkisen liikenteen kokonaiskuvaan vaikuttavat liikennevälineiden, 

pysäkkikalusteiden ja informaatiojärjestelmien visuaalinen yhteneväisyys. 

(Junttila, 1995. 48-49) 

 

Usein kaupungeissa ongelmaksi muodos-

tuu ajoneuvojen pysäköinti. Haittavaiku-

tukset kaupunkikuvassa johtavat siihen, 

että pysäköintiä pyritään keskittämään py-

säköintialueille, jotka torien tai aukioiden 

tapaan eivät kuitenkaan täytä julkisen ym-

päristön laatuvaatimuksia. Huomattavasti 

vähemmän kaupunkikuvaan vaikuttaa ka-

dunvarsipysäköinti, mutta se ei yksin riitä 

täyttämään tarvetta. Pysäköintialueen tu-

lee liittyä turvallisin kulkuyhteyksin jalan-

kulkuverkostoon. Päällysteillä on iso mer-

kitys pysäköintipaikkojen merkitsemiseen 

ja liikenteen ohjaukseen. Yhtä tärkeää 

kuin pysäköinnin järjestäminen on myös 

pysäköinnin estäminen alueilla, joilla sitä 

ei toivota. Usein tähän käytetään pollariri-

vejä, jotka myös hyvin suunniteltuina ko-

rostavat katulinjaa, eivätkä ole häiritseviä. 

KUVA 9. Katukuva Helsingistä. Kadun-

varsipysäköinti ei yksin riitä autojen py-

säköintitarpeen täyttämiseen. 
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Uusia alueita suunniteltaessa tulisi jo riittävän ajoissa ottaa pysäköinnin estämi-

nen huomioon, jolloin esteet saadaan luontevasti osaksi kokonaisuutta. Uudelle 

alueelle liikenteen estämiseksi tuotu betoniporsas kertoo melko suoraan ympä-

ristösuunnittelussa tehdystä virheestä. (Junttila, 1995. 52) 

 

 

2.5.2 Jalankulku ja muu kevyt liikenne 
 

Keskeisin liikennemuoto kaupungissa on jalankulku. Jalankulkija tavallisesti liik-

kuu ilman apuvälineitä, mutta jalankulkuun rinnastetaan myös pyörätuolin tai las-

tenvaunujen kanssa liikkuminen, jolloin tämä tulee ottaa jalankulkualueiden suun-

nittelussa huomioon. Turvallisissa puitteissa rullalautailu ja -luistelu tulee myös 

mahdollistaa jalankulkualueilla. Lisäksi polkupyöräliikenne käyttää usein samoja 

väyliä kuin jalankulkuliikenne. Jalankulkualueen tärkeimpiä elementtejä ovat 

päällysteet. Jalankulkija tarkastelee ympäristöään läheltä, tarkasti ja ajallisesti pi-

dempään. Tämän vuoksi suunnittelussa kiinnitetään huomiota päällysteen pintaa 

jäsentävään kuviointiin, pintastruktuuriin ja detaljeihin. Materiaalien, kuvioiden, 

värien tai pintojen avulla voidaan ohjata liikennettä esim. pyöräily ja jalankulku 

omille alueilleen. Kalusteet jalankulkualueilla eivät juurikaan liity itse kävelyyn. Ne 

ovat lähinnä ohjaukseen ja turvallisuuteen vaikuttavia asioita esim. pollareita, ai-

toja, kaiteita yms. Jalankulkua 

voi jäsentää sekä ohjata myös 

penkit ja istutusastiat. Kevyen-

liikenteen ja ajoneuvoliikenteen 

liittymät ovat riskipaikkoja, joi-

den suunnittelussa täytyy olla 

erityisen huolellinen. Puhtaa-

napito, hätäajoneuvojen pääsy 

kohteisiin ja joissain määrin 

myös huoltoajo tulee mahdol-

listaa jalankulkualueilla. 

(Junttila, 1995. 53-54) 

 

 

KUVA 10. Kadun pinnoitteilla ja materiaaleilla lisätään 

turvallisuutta ohjaamalla eri toiminnot omille alueilleen. 

Kuvaaja Joona Kotilainen. 
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2.5.3 Valaistus 
 

Katu- ja puistovalaistus on mahdollistanut kaupunkien kehityksen kaikkina vuo-

den- ja vuorokaudenaikoina. Valaistus toki mahdollistaa toiminnat pimeänaikaan, 

mutta valaistuksella on myös suuri merkitys toimintojen ohjauksessa ja informoin-

nissa. Ensisijaisesti valaistuksella on suuri turvallisuusvaikutus niin puistoalueella 

kuin liikenteessäkin. Valaistuksella myös luodaan kaupunkikuvaa; valon laatu ja 

määrä vaikuttavat siihen millainen kuva kaupungista syntyy. Esimerkiksi merkit-

tävien rakennusten, siltojen ja rantojen valaiseminen tai pääkadun kirkkaampi va-

laistus helpottaa kulkijaa hahmottamaan ympäristöä pimeän aikaan. Valaistuk-

sella saadaan aikaan tunnelmaa, joka vaikuttaa alueen luonteeseen ja siihen, 

miten alue koetaan. Ympäristösuunnittelussa valaistus voidaan jakaa kahteen 

alueeseen: valaistuksen suunnitteluun ja valaistuslaitteiden suunnitteluun. Va-

laistuksen merkitys on arkkitehtonisena tekijänä tiedostettu ja siihen on panos-

tettu niin rakennussuunnittelussa kuin ympäristösuunnittelussakin. Kaupunkiym-

päristön valaistussuunnittelua pidetään erityisalana, joka vaatii arkkitehtuurin 

sekä valaistustekniikan hyvää tuntemista. (Junttila 1995, 56-58)  

 

 

KUVA 11. Kauniisti valaistu Ylisoutajan silta toimii tunnistettavana maamerkkinä Joensuussa. 

Kuvaaja Roine Piirainen. 
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2.5.4 Virkistys ja leikki 
 

Virkistystoiminnot ovat luonteeltaan vapaaehtoisia ja niihin vaikuttavat henkilö-

kohtaisen arvostukset ja mieltymykset sekä kulloinkin vallitseva tilanne. Riippuu 

täysin ihmisestä mitkä asiat hän kokee virkistävänä. Enemmän kuin mihinkään 

muuhun toimintaan, virkistystoimintoihin vaikuttavat ympäristön ominaisuudet ja 

laatu. Kaupunkiympäristön virkistyskäyttöä on pyritty jatkuvasti aktivoimaan ja 

monipuolistamaan järjestämällä virkistystoimintaa ja -palveluja. Nämä voivat olla 

kertaluontoisia, tiettyyn paikkaan ja aikaan sidottuja tapahtumia tai pysyviä pal-

veluja. Virkistävä vuorovaikutus voi syntyä myös ilman erillistä järjestämistä esi-

merkiksi keskustelussa satunnaisen tuttavan kanssa katuaukiolla. Yhtä tärkeää 

on mahdollisuus eristäytyä ja vetäytyä nauttimaan luonnosta puistoon etääm-

mälle muista ihmisistä. (Junttila, 1995. 64-66) 

 

Virkistystoiminnot käyttävät paljon 

hyväkseen ympäristön tarjoamia 

mahdollisuuksia. Virkistysalueiksi 

usein muodostuvat omaleimaiset 

rannat, puistot tai historialliset alu-

eet. Jalankulkualueiden panostuk-

sen myötä virkistyspalveluja on 

saatu enenemissä määrin myös 

kävelykaduille ja katuaukioille, 

joista on tullut tärkeä osa vapaa-

ajanviettopaikkoja. Virkistystoi-

minta yhdistetäänkin usein muihin toimintoihin, kuten kävelyyn. Jonkun asian tai 

tehtävän hoitamisen voi suorittaa helposti jalan, ja silloin toimintaan sisältyy myös 

virkistyminen ilman, että ympäristöltä vaaditaan erityisiä varusteita tai puitteita. 

(Junttila, 1995. 64-66) 

 

Lapset on luokiteltu kaupunkiympäristön suunnittelussa usein erityisryhmäksi, 

jonka toiminnot ovat ristiriitaisia muiden ympäristön toimintojen kanssa. Tämän 

vuoksi leikkiä ei yleensä ole otettu huomioon lainkaan tai se on pyritty eristämään 

muista toiminnoista julkista tilaa suunniteltaessa. Alueet on valitettavan usein ka-

KUVA 12. Virkistyminen voi tapahtua jo vehreässä 

ympäristössä kävelemällä ilman erityisiä varusteita 

ja puitteita. 



25 

 

lustettu kaavamaisesti leikkivälineillä, jotka ovat toiminta-ajatukseltaan ja ulko-

näöltään standardimaisia. Aikuisille alueet tarjoavat korkeintaan penkin istutta-

vaksi. (Junttila, 1995. 66-67) 

 

Erityisten leikkialueiden lisäksi lapset liikkuvat, oleskelevat ja myös leikkivät mel-

kein kaikkialla kaupungissa. Tämä edellyttää lasten huomioimista kaikessa ym-

päristösuunnittelussa. Tärkein vaatimus on turvallisuus, jota voidaan lisätä monin 

keinoin. Lasten leikkiin sopivat alueet tai niiden osat, joilla ei ole ristiriitaisia toi-

mintoja. Esimerkiksi huoltoliikenne on jalankulkualueilla aina riski, joihin varsin-

kaan lapsi ei pysty varautumaan. Leikki ei aina edellytä erityisiä leikkivälineitä, 

liukumäkiä, kiipeilytelineitä, keinuja, vaan monia ympäristön rakenteita ja kalus-

teita voidaan käyttää leikkiin. Esimerkiksi ympäristötaideteos voi toimia monella 

tasolla. Lapsille teos voi synnyttää halun kiipeilyyn, koskettaa vettä tai toimia 

muulla tavoin aktiivisesti. Teokset tarjoavat myös aikuiselle katsottavaa ja mah-

dollisuuden toimia lapsen kanssa yhdessä. Istutukset tai erilaiset rakenteet voivat 

tarjota mielenkiintoisia tai jännittäviä pientiloja, jotka palvelevat niin aikuisen kuin 

lapsenkin virkistystarvetta. (Junttila, 1995) 
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2.6 Älykäs kaupunki 
 

“Smart City” -käsitettä kuullaan keskusteluissa, jotka koskevat teknologiaa, talou-

dellisuutta tai jopa onnellisuutta kaupunkiympäristössä. Käsite on monimerkityk-

sellinen ja väljä, mutta sen alla voidaan kehittää kaupunkien palveluita sekä inf-

rastruktuuria innovatiivisesti. Tärkein tavoite on kuitenkin parantaa ihmisten elä-

mänlaatua ja vähentää ympäristön kuormitusta. Suurimmassa osassa Smart City 

-hankkeita käytetään informaatio- ja viestintätekniikan (ICT) uusia mahdollisuuk-

sia. Uudenlainen ajattelu resurssien käytöstä ja anturiteknologia sekä parantunut 

laskentateho johtavat parantuneeseen automaatioon ja robotiikkaan. (Koponen, 

Mustonen & Spilling, 2014. 2) 

 

Tarve älykkäälle kaupungille nousee kahdesta suunnasta. Kaupungit kohtaavat 

uusia ongelmia kuten ilmastonmuutos sekä kasvavat ruuhkat ja toisaalta uuden-

laisia mahdollisuuksia syntyy teknologissosiaalista kehitystä hyödyntäen. Kun 

ongelmien hillitsemiseksi ja elämänladun parantamiseksi hyödynnetään uusia 

keinoja ja käytäntöjä, syntyy Smart City. Fiksujen kaupunkien tarkoitus on sääs-

tää rahaa, aikaa ja resursseja. Lopputuloksen kuitenkin näkee vasta tulevaisuu-

dessa, nouseeko talous lisäämättä resurssien käyttöä ja kuormitusta ympäristös-

sään. (Koponen ym. 2014. 2) 

 

Tampereella Smart City -hankkeet koskevat pyöräilyä sekä innovatiivisia joukko-

liikenne ratkaisuja. Tampereella halutaan olla Euroopan mallikaupunki älyliiken-

teen kehittämisympäristönä. Joukkoliikenteen käyttö kasvaa, hankinnassa on 

kaasubusseja ja kohta katukuvassa nähdään raitiovaunut. Myös uusiutuvat ener-

gialähteet kuuluvat Tampereen Smart City -hankkeisiin. Tampereen tahtotila on 

olla edelläkävijä ilmastokaupunkina. Uusiutuviin energiamuotoihin panostetaan; 

energiapuun käyttöä on lisätty merkittävästi, suurin osa energiatuotannosta on 

maakaasua ja hiilidioksidipäästöjä on saatu laskettua 24 % vuodesta 2006. (Ko-

ponen ym. 2014. 14,17) 
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3 KORTTELISUUNNITELMA 
 

Kangasalan kaupungin kaavoitus tilasi korttelisuunnitelman Lamminrahkan uu-

den asemakaavan laatimisen tueksi. Korttelisuunnitelman oli tarkoitus testata 

asemakaavaluonnoksen toimivuutta, löytää määräyksistä ristiriitaisuudet tai vir-

heet. Asemakaavaluonnoksessa oli verrattain paljon määräyksiä, mutta ristirii-

taisuuksia tai virheitä ei löytynyt. Pientä viilausta kuitenkin tehtiin suunnittelun 

edetessä.  
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3.1 Lähtötiedot 
 

Lähtötietoina korttelisuunnitelmalle käytin Kangasalan kaavoituksen asemakaa-

valuonnosta, joka korttelisuunnitelmaa tehdessä ehti kerran päivittyä, 2016 val-

mistunutta Lamminrahkan laatukäsikirjaa, laatuohjetta sekä keskusteluja kaa-

voituksen Sanna Karppisen, Lamminrahkan projektipäällikön kanssa. Selkeää 

oli, että Lamminrahkaan halutaan tiivistä, yhteisöllistä ja luonnonläheistä me-

noa. Rakennukset ovat nykyaikaisia huomioiden alueen erityispiirteet, ihmislä-

heisyys ja kodikas sekä viihtyisä asuinympäristö. 

 

3.1.1 Liittyminen ympäristöön 
 

Kortteli sijoittuu Mossin puistokadun varteen, jolloin korttelista on hyvät yhteydet 

samalle kadulle sijoittuvaan koulukeskukseen sekä pienten lasten yksikköön. 

Koulukeskus on Kangasalan ja Tampereen yhteinen hanke, ja tilat tulevat sekä 

Ojalan että Lamminrahkan asukkaiden käyttöön. Korttelia vastapäätä, lännessä 

aukeaa tori, joka osaltaan vaikuttaa myös korttelin julkisivun suunnitteluun. Sa-

maiselle kadulle, korttelista lounaaseen, on suunnitteilla alue päivittäistavara-

kaupalle. Korttelin itäpuolelle nousee parkkitalo, jonne myös korttelin asukkai-

den on tarkoitus ajaa autonsa. Edellä mainittuihin toimintoihin nojaten, on pe-

rusteltua, että myös suunniteltavalle korttelille on osoitettu liiketiloja pääkadun 

varteen. Suunnitelmissa on ollut esillä myös raitiotien päätepysäkki suunnitelta-

van korttelin pohjoispuolelle.  

 
KUVA 13. Asemakaavaluonnos ja korttelin sijainti. 
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3.1.2 Asemakaavaluonnos 
 

Asemakaavaluonnoksessa oli paljon määräyksiä koskien korttelisuunnitelmaa. 

Suunniteltava alue oli kortteli 1530, keskustoimintojen korttelialue. Alueelle saa 

rakentaa asuntoja, liiketiloja, päivittäistavarakauppaa, toimistoja ja lähipalveluja. 

Rakennusoikeutta koko korttelissa oli alkujaan 8 800 k-m2, joka alkoi suunnitte-

lun edetessä tuntua vähäiseltä ja sitä nostettiin laajuuteen 10 200 k-m2. 

 

Kaikille kortteleille yhteiset määräykset antoivat myös helpotuksia suunniteluun. 

Kiinteistöjen väestönsuojat saa toteuttaa yhteisjärjestelynä ja paloteknisissä rat-

kaisuissa voidaan korttelia käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Jätehuolto toteute-

taan lähikeräysjärjestelmällä.  

 

Julkisivuilla, kattopinnoilla ja massoittelulla oli omat määräyksensä. Rakennus-

ten kattomuoto tulee olla harja-, mansardi- tai porraskatto. Korttelin kulmiin tulee 

sijoittaa rakennusmassaa ja rakennuksia ei saa olla pelkästään korttelin reu-

noilla. Massoittelulla tulee rajata vaihtelevan levyistä ulkotilaa. Toisissaan kiinni 

olevien rakennusten julkisivumateriaali, -väritys tai ikkunajaot tulee olla erilaisia. 

Yksittäisen rakennuksen julkisivujen tulee olla samaa materiaalia ja väriä. Kui-

tenkin sisäänkäyntiä tai pääkadun puoleista maantasokerrosta voi korostaa 

muusta julkisivusta poikkeavalla värityksellä tai materiaalilla. Sallittuja julkisivu-

materiaaleja ovat tiili, rappaus, slammaus ja puu.  

 

Julkisivuväreistä ja -materiaaleista kerrottiin Lamminrahkan laatuohjeessa, joka 

myös mainittiin asemakaavaluonnoksessa. Kuvassa 14 on esitetty laatuohjeen 

mukaiset keskustakorttelin värit. Julkisivussa yhtenäisen massan enimmäispi-

tuus voi olla 25 m. Parvekkeita ei pääkadun varteen tai aukioiden kohdille saa 

rakentaa yhtenäisinä koko julkisivun mittaisina. Samoilla kohdin ei sallita myös-

kään luhtikäytäviä eikä näkyviä elementtisaumoja, mutta pitää olla vähintään 

yksi rakennuksen päätykolmio korttelia kohden. Maantasokerrosten liiketilojen 

julkisivut voivat olla pääasiassa lasia. 
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KUVA 14. Lamminrahkan laatuohjeen mukainen keskustakorttelin materiaali- ja väripaletti. 
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3.2 Piha 
 

Maantasokerroksessa sijaitsevilla asunnoilla tulee olla oma piha. Kiinteistöjen pi-

hat suunnitellaan koko korttelin asukkaiden yhteiseen käyttöön pois lukien asun-

tokohtaiset pihat. Korttelin yhteiseltä pihalta tulee löytyä leikkipaikka sekä myös 

korttelin yhteinen ja monipuolisesti varusteltu oleskelupaikka. Leikki- ja oleskelu-

paikat sijoitetaan vierekkäin korttelin aurinkoisimpaan osaan. Kulkuväylillä käyte-

tään vettäläpäiseviä pintoja kaltevuuksien salliessa. Kasvisto on oltava monipuo-

lista ja myös näistä löytyy ohjeistusta Lamminrahkan laatuohjeesta. Kadu var-

ressa olevien rakennusten väliin tulee istuttaa puu- tai pensasaidanne, jos kohtaa 

ei käytetä kulkuväylänä. Korttelin yhteispihan suunnittelee viheralan ammattilai-

nen ja suunnitelma liitetään osaksi rakennuslupa-asiakirjoja.  

 

KUVA 15. Katutason pihat. 
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Pihan suunnittelussa tulee viihtyvyyden ja toiminnallisuuden lisäksi ottaa huomi-

oon myös pelastettavuus. Hälytysajoneuvoille on oltava riittävästi tilaa ja pintojen 

on oltava raskaallekin kalustolle kantavaa. Suunnitellussa korttelissa on monen-

laisia piha-alueita; korttelin sisäpihalla asukkaiden käyttöön tarkoitetut yhteiset 

piha-alueet sekä asuntojen omia yksityisiä pihoja, rivitalojen etupihat, sekä liike-

tilojen pääjulkisivun julkiset edustat, jotka kytkeytyvät katutilaan.  

 

Korttelisuunnitelmassa leikkipiha on sijoitettu korttelin keskelle rakennusmasso-

jen suojaan. Samaan yhteyteen on suunniteltu myös korttelin oleskelu, jolloin lap-

sille ja aikuisille saadaan viihtyisä ja toimiva kokonaisuus. Leikkipihaa reunustaa 

korttelin yhteiseen käyttöön tarkoitettu kerhotila. Kerhotilan viereen on suunniteltu 

keskitetty jätepiste kaikille korttelin asukkaille ja siinä toimiville.  

 

Yksityisiä pihoja on suunniteltu maantasokerrosten asukkaille yhteensä 12 asun-

toon. Pihat aidataan riittävän yksityisyyden saavuttamiseksi. Asuntojen ”takapi-

hat” on suunnattu auringon suuntaan, mikä lisää mukavuutta ja mahdollistaa mo-

nipuolisen kasvien kasvatuksen ja puutarhan hoidon. 

 

3.2.1 Pysäköinti 
Autopysäköinti korttelin asukkaille ja korttelissa työskenteleville on osoitettu kort-

telin itäpuolelle nousevaan pysäköintitaloon. Korttelin pihalta löytyy kuitenkin 

neljä pysäköintiruutua, joista kaksi on osoitettu liikuntaesteisille ja toiset kaksi ly-

hytaikaiseen pysäköintiin esimerkiksi lähihoitajien virantoimitukseen. 

 

AUTOPAIKKOJEN TARVE: 

Liiketilat  818 m2 / 80 ≈ 11 ap 

Kerrostalot  5 642 m2 / 110 ≈ 52 ap 

Rivitalo  710 m2 / 90 ≈ 8 ap 

 

PYÖRÄPAIKKOJEN TARVE: 

Liiketilat  818 m2 / 50 ≈ 17 pp 

Asuminen  6 352 m2 / 30 ≈ 212 pp 

Kaikki pyöräpaikat tulee olla runkolukittavia paikkoja. Liiketilojen pyöräpysäköin-

nin voi järjestää katualueelle. Asumisen pyöräpaikoista puolet on sijoitettava lu-

kittuun ja katettuun tilaan. 
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3.3 Rakennukset 
 

Korttelin rakennusten paloturvallisuutta sallitaan asemakaavaluonnoksessa tar-

kastella kokonaisuutena, jos rakennukset ovat samaa paloluokkaa. Tämä mah-

dollistaa rakennusten rakentamisen lähemmäs kuin 4 metriä tonttirajasta ja ikku-

noiden sijoittamisen alle 8 metrin päähän viereisestä rakennuksesta. Myös kiin-

teistöjen väestönsuojat voidaan järjestää yhteisjärjestelynä. 

 

KORTTELIN VÄESTÖNSUOJATARVE: 

6 352 m2 x 0,02   = 127,04 m2 

818 m2 x 0,01  = 8,18 m2 

SULKUTELTTA  = 2,5 m2 

IVL 3 KPL   = 4,5 m2 

 YHT.    = 142,22 m2 

Mikäli väestönsuoja jaetaan useampaan S1-luokan väestönsuojatilaan, tulee sul-

kutelttoja ja ilmanvaihtolaitteita lisätä laskutoimitukseen. 

 

3.3.1 Kerrostalot 
Pääkadun puolella rakennukset tulee rakentaa toisiinsa yhteen kaupunkikuvan 

sekä melusuojan vuoksi. Pääkadun puoleiset rakennukset tulee rakentaa kiinni 

rakennusalueen rajaan tai vähintään 5 m päähän rakennusalueen rajasta, jol-

loin rajan ja rakennuksen väliin jäävä alue on istutettava pihamaiseksi. Kerrok-

sia näillä pääjulkisivun rakennuksilla saa olla enintään 5 + ¾ ullakkokerros. 

Mossin puistokadun julkisivun ikkunoissa, seinissä ja muissa rakenteissa tulee 

ottaa huomioon julkisivuun kohdistuva melutaso. Katujen varrella sijaitsevien ra-

kennusten pääsisäänkäynnit sijoitetaan kadun puolelle ja kerrostalojen porras-

huoneiden tulee olla läpikuljettavia. 

 

Liiketilat on sijoitettu rakennusten maantasokerroksiin pääkadun varteen tai heti 

sen läheisyyteen. Liiketilojen vapaa huonekorkeus on vähintään 3 300 mm. Kort-

teliin ei sallita yli 400 k-m2 päivittäistavarakauppaa ja liiketilat ovatkin suunniteltu 

maltillisen kokoisiksi isoimman ollessa n. 140 m2. Liiketilojen julkisivut ovat lasi-

painotteisia. Asuinhuoneistot ovat kooltaan vaihtelevia, jolloin vastataan monen-

laiseen asunnontarpeeseen. Isot ikkunat tuovat asuntoon valoa ja tilantuntua.  
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3.3.2 Rivitalot 
Asemakaava edellyttää yhden pääkäyttötarkoituksenmukaisen rakennuksen ole-

van puurakenteinen. Tässä korttelisuunitelmassa se on 2-kerroksinen rivitalo. 

Asuinhuoneistot ovat saunallisia noin 100 m2 perheasuntoja, joissa on lisäksi 

asuntokohtaiset ulkovarastot. 

 

3.3.3 Kerhorakennus 
Kerhorakennus sijaitsee korttelin keskellä leikki- ja oleskelualueen vieressä. 1-

kerroksisen rakennuksen käyttö on osoitettu kaikille korttelin asukkaille. Se sisäl-

tää kerhotilojen lisäksi ulkovälinevaraston. Rakennukseen on mahdollista sijoit-

taa väestönsuoja.  
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4 POHDINTA 
 

Työ oli varsin mielenkiintoinen ja ajoittain haasteellinenkin. Tuloksena voin to-

deta, että asemakaavaluonnoksen mukainen kortteli on mahdollista toteuttaa. 

Muutokset asemakaavassa suunnittelutyön edetessä olivat mielestäni aiheelli-

sia ja hyviä. Tässä asemakaavassa haluttiin rakentaa tietyn tyyppistä ympäris-

töä ja silloin määräysten määrä luonnollisesti kasvaa. On hyvä pohtia mitkä 

asiat kirjataan asemakaavaan määräyksinä ja mitä yleisesti ohjeeksi. Asema-

kaavasta ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä rakentajalle luotaantyöntävää tai tar-

peettoman haastavaa toteutettavaa. 
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