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1.
J O H DA N TO
Tämän laatuohjeen tarkoituksena on havainnollistaa ja

soi osaltaan Lamminrahkan vision asuin- ja yritysalueiden

täydentää Lamminrahkan eteläosan asemakaavan (kaava

rakennus- ja pihasuunnittelua varten.

785) kaavamääräyksiä. Laatuohjeessa käsitellään ainoastaan asuin- ja yrityskortteleita. Katujen, viheralueiden ja

Laatuohjeen ovat laatineet Arkkitehdit Rudanko & Kank-

muiden yleisten alueiden sekä julkisten palvelujen kort-

kunen toimistosta arkkitehdit SAFA Hilla Rudanko, Kiira

telien rakentamisen laadun ohjaus tapahtuu kaupungin

Piiroinen, Hanna Sunela ja Anni Peljo sekä Aino Landsca-

työryhmissä. Lamminrahkan eteläosan asemakaavan

ping Oy:stä maisema-arkkitehti Aino Aspiala. Työtä ovat

korttelialueetkin ovat laaja kokonaisuus ja laatuohje on

ohjanneet Kangasalan kaupungilta Lamminrahkan projek-

siksi käytettävyyden vuoksi jaettu kolmeen osaan. Tässä

tipäällikkö Sanna Karppinen, geodeetti Juha Iivonen, kau-

kolmannessa osassa käsitellään yritysalueita (kaavan

punginarkkitehti Mari Seppä, rakennustarkastaja Johanna

käyttötarkoitusalueet KTY ja TY). Ensimmäinen osa sisäl-

Venäläinen ja yritysalueiden osalta Business Kangasala

tää sisältää yhtiömuotoiset asuinkorttelit (A ja C) sekä

Oy:n toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara.

yhteispaikoitusalueet (LPY) ja toinen osa omakotitalo- ja
kaupunkipientaloalueet (A ja AO).

Kangasalla 4.11.2020
Sanna Karppinen

Laatuohjeen pohjana on Lamminrahkan laatukäsikirja

Lammminrahkan projektipäällikkö

(Serum Arkkitehdit 2016), jossa on kiteytetty koko uuden
kaupunginosan kehittämistä koskevat tavoitteet yksiin
kansiin. Se on alueen visiokirja, josta välittyy suunnittelun
ja toteutuksen punainen lanka, Lamminrahkan henki.
Käsikirja sisältää koko fyysisen ympäristöön sisältäen
rakennusten ja pihojen lisäksi myös julkiset ulkotilat, kuten
kadut, torit ja viheralueet.
Tavoitteet ovat jo konkretisoituneet sekä asemakaavoituksessa että katu-, tori- ja viheraluesuunnittelussa ja koulukeskuksen arkkitehtikilpailussa. Tämä laatuohje konkreti3
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1.1.
L a m m i n ra h ka n v i s i o
Lamminrahka on sympaattista pikkukaupunkielämää, lep-

pikkumatkan metsän läpi. Koulukeskus ja liikuntapuisto

poisaa arkea ja metsäluontoa kotiovelta. Lamminrahkasta

ovat koko kylän harrastuspaikkoja iltaisin ja viikonloppui-

rakentuu paikka, joka on enemmän kuin vain nimi ja rypäs

sin. Kaksi kauppakeskusta ovat muutaman minuutin pääs-

rakennuksia. Lamminrahkalla on identiteetti, ”lammin-

sä ja bussilla on suora yhteys Tampereen ja Kangasalan

ja asumisen hiilijalanjälki jää siten pieneksi.

rahkalaisuus”, joka välittyy niin katukuvasta kuin ihmisten

keskustoihin. Eritasoliittymä vie valtatielle ja siitä sujuvasti

Kattomuodot mahdollistavat aurinkopaneelit ja

välisistä tervehdyksistä.

minne vain.

kierrättäminen on helppoa lähikeräysjärjestelmän

simpien energiatehokkuusnormien mukaisia

ansiosta. Viheralueilla lisätään luonnon monimuoSympaattinen pikkukaupunkielämä syntyy metsän reu-

Metsäluonto kotiovelta on kaikkien luksusta. Lamminrah-

toisuutta ja hulevesiä pidätetään luonnonmukaisin

nustamista, pienistä kylistä ja sopivan kokoisista naapu-

ka hellii ulkoilijoita ja sopii liikkuvaan elämään. Kävely- tai

ratkaisuin.

rustoista. Niissä naapurit oppii tuntemaan kuin itsestään,

pyörälenkki työpäivän jälkeen, patikkaretki luonnonsuo-

arjessa autetaan ja yhdessä viihdytään. Kadut ovat

jelualueille tai Katajajärven laavulle, pulahdus Halimas-

etupihojen reunustamia, elämä saa näkyä kadulle. Arkki-

järveen. Hyvää oloa ja rauhaa mieleen. Metsää jatkuu

tehtuuri synnyttää vanhan kaupungin tunnelmaa nyky-

silmänkantamattomiin; reheviä lehtoja, hämyisiä korpia,

ajan arkkitehtuurin keinoin. Alueen luonnollisen pehmeät

kalliomäkiä ja komeita soita. Metsäluonto on läsnä myös

muodot saavat kontrastia kaupunkimaisuudesta. Raken-

pihoilla, kaduilla ja torilla; puuryppäinä, metsänpohja-

nukset ovat matalia, kattomaisema vaihteleva ja julkisivut

na, niittyinä, avokallioina, kivenlohkareina. Alueen yksi-

värikkäitä. Lämmintä puuta ja tiiltä on paljon, sisäänkäyn-

suuntaiset, turvalliset pyöräkaistat ja vaihteleva, vehreä

nit ovat kutsuvia. Pyörän selkään hyppää mielellään, kun

katumiljöö innostavat liikkumaan. Myös työmatkat pääsee

reitit ovat sujuvia ja kävelijää kutsuvat kaartuvat kadut ja

metsän läpi, myös hiihtäen, aina TAYS:iin tai Kangasalan

rakennusten ja istutusten kirjo. Tori ja koulu ovat elämän

keskustaan asti. Liikuntapuistosta ja sisäliikuntatiloista

keskuksia, kuten kylällä kuuluu. Torin tapahtumissa syntyy

löytyy lisää lajivalikoimaa.

koko Lamminrahkan yhteisiä kokemuksia ja muistoja.
Kestävän kehityksen kaupunki syntyy ennen kaikkea uuLeppoisa arki on vaivatonta kulkemista ja lähipalveluita,

siutuvista tuotettavasta kaukolämmöstä, uudenaikaisista

rentoa mieltä ja aikaa olennaiselle. Päiväkotiin, kouluun,

pyöräliikenneratkaisuista, tiheästä joukkoliikennetarjon-

kaupoille ja harrastuksiin on mukavaa kävellä tai pyöräillä

nasta ja raitiotievarauksesta. Asuinrakennukset ovat uu4
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1.2.
L a m m i n ra h ka n l a a t u o h j e e n kä y t t ä j ä l l e
Miten laatuohjetta käytetään kaavan rinnalla?
Laatuohje havainnollistaa ja täydentää Lamminrahkan
eteläosan asemakaavan (kaava 785) kaavamääräyksiä.
Iso osa kaavan keskeisistä, kaupunkikuvaa ja toiminnallisuutta ohjaavista määräyksistä ovat sanallisia yleismääräyksiä, joiden tavoitteet avautuvat paremmin
laatuohjeen havainnollistavien kuvien avulla. Kaavaa
ja laatuohjetta kannattaa siis lukea rinnan. Jokainen
käsiteltävä asia on jaettu kahteen osaan: punaisella
pohjalla ovat kaupunkikuvan ja kaupunginosan elävyyden
kannalta keskeiset kaavamääräykset ja vihreällä pohjalla
suunnitteluohjeet. Laatuohje on siis vastaava kuin rakentamistapaohje, uudella tavalla esitettynä. Kuvilla on ohjeessa iso rooli ja sanallinen osuus on pyritty esittämään
mahdollisimman helposti luettavassa ja omaksuttavassa
luettelomuodossa.
Laatuohje konkretisoi ja havainnollistaa rakentajille,
millainen rakentaminen luo Lamminrahkasta sen tavoitteiden mukaisen, omaleimaisen ja elävän kaupunginosan.
Rakennussuunnittelua ohjaa kaupungin ja rakennuttajien
muodostama laaturyhmä, jonka työskentelyssä laatuohje
on keskeinen, kaupungin tavoitteita määrittävä ja havainnollistava dokumentti.
5
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1.3.
L a m m i n ra h ka n
kylät
Lamminrahka rakentuu yhteisöllisistä, luonnon ympäröimistä kylistä. Kullakin kylällä on oma nimensä ja
identiteettinsä, ja tämä näkyy rakennetun ympäristön
mittakaavassa, väreissä, materiaaleissa ja kasvillisuudessa. Alueella noudatetaan kaupungin taideohjelmaa, ja

HALTIJANMÄKI
1519
A

1518
A

VL-5

TAIKAKUMPU
1515
A

paleessa. Oheisista teemakartoista puolestaan käy ilmi
kussakin kylässä sovellettava materiaali- ja värimaailma
sekä kasvillisuus.

1521
A

1523
A

1516
A

KESKUSTA

VL-5
1517
AO

1513
A

1533
ET

1532
YL

1522
A

VL-5
1514
A

VL-6
VL-6
VP

HAITULA

taidetta hyödynnetään myös kyläidentiteettien luonnissa.
Kylien nimistö ja ominaispiirteet esitellään tässä kap-

1520
A

1524
A

1531
LPY

1530
C-2

1512
A

1527
C-2

LPY

1528
C-3

1525
A

EV-8

1526
A

1529
A

KESKUSTA
TIETÄJÄ

1509
C-3

VL-6

1508
C-2

1507
A

VL-6

Laatuohjeen sisältö on jaettu kaavamerkintöjen mukaisesti. Suunnitteluohjeissa viitataan kylien teemakarttoihin
värien, materiaalien ja kasvillisuusvalintojen osalta.
Laatuohjeen tässä osassa esitellään vain yritysalueiden
kylien (Tietäjä, Taitaja ja Porttikorttelit) materiaali-ja kasvillisuuspaletit.

1511
KTY-11

VL-6

1510
KTY-10

PORTTIKORTTELIT

VL-6

1506
KTY-10
1504
KTY-10

ET

TAITAJA
1505
KTY-11

1503
TY-10

TY-11
TY-10

VL

1502
TY-10

1501
EN-4

1500
TY-10

6
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L a m m i n ra h ka n
vä r i p a l e t t i

Haitula

Taikakumpu

Kullakin kylällä on oma teemavärinsä, jota suositellaan käytettäväksi ensisijaisena päävärinä tai vähintään rakennuksen
jossakin rakennusosassa. Sen lisäksi kaaviossa osoitettu Lamminrahkan väripaletti on kaikkien kylien käytössä oleva yhteinen värimaailma, josta kuhunkin kylään voidaan valita värimaailma, jota voidaan käyttää kylän oman päävärin ohella.

Haltijanmäki

Tietäjä

Taitaja

Keskusta

Porttikorttelit

7
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1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

1.3.1.
P o r t t i ko r t t e l i t
Porttikorttelit ovat tiiviitä toimitilakortteleita Lamminrahkan eteläisen sisäänajon äärellä. Niiden luonne
on toivottaa tulija tervetulleeksi valtatieltä kaupunkimaiseen ympäristöön. Korkealle kohoavat porttikorttelit näkyvät kauas Lahdentielle ja merkkaavat siten
Lamminrahkan sisäänajon. Korttelit ovat umpikorttelimaisia ja tehokkaampia kuin alueen muu toimitilarakentaminen, ja ne muodostavat yhtenäisen
julkisivun pääkadulle ja valtatielle päin.

1510
KTY-10

PORTTIKORTTELIT

1506
KTY-10

8
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1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

Teemavärit

Tiili- ja betonijulkisivut

Metalli- ja lasijulkisivut

Tiili

Metalli

Värjätty betoni

Lasi

Materiaali- ja
vä r i p a l e t t i
Porttikorttelien väripaletti koostuu selkeistä yhtenäisistä luonnonväreistä, päävärinä vaalea, hiekan sävyinen
tiili. Julkisivujen tyypilliset päämateriaalit ovat tiilipinta,
betonipinta, slammaus ja rappaus. Sokkelien pintamateriaalina betonipinta tai rappaus. Sokkelin pintamateriaali voidaan nostaa koko maantasokerroksen
julkisivuun kivijalan korostamiseksi, mikäli julkisivussa
on liiketilaa. Porttikorttelien väripaletissa on korostusvärinä valkoinen, lämmin harmaa ja punertava hiekka,
joilla korostetaan tärkeitä yksityiskohtia, kuten ikkunapuitteita ja sisäänkäyntejä.

Katot

Slammaus / rappaus

Tumman harmaa
pelti
9
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1. JOHDANTO

Puut:
Suomalaiset
metsälajit

Aluskasvillisuus:
Kuntta
Niitty / keto
Heinäkasvit

Koivikko

Köynnökset

1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

Kasvillisuuspaletti ja
esimerkkilajit
Kasvilajit valitaan luontaisen kasvupaikan mukaan.
Alavilla alueilla suositaan lehtipuita kuten koivuja,
leppiä ja haapoja ja aluskasvillisuutena niittymäistä kasvillisuutta ja saniaisia. Selänteillä suositaan
mäntyjä ja katajia ja aluskasvillisuutena kunttaa.

Heinikko

Kansipihoille voidaan luoda esimerkiksi karumman
kasvupaikan ketoja. Lisäksi rakennuksia viherretään
köynnösseinin ja viherkatoin.

Keto

Kuntta

Pihlaja ja
kuusi

Männyt

Köynnökset

Maksaruohokatto

10
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1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

1.3.2.
Taitaja
Taitaja on toimitilojen aluetta valtatien varressa.
Alue on tekijöiden oma korttelialue: Taitajassa
rakentaminen palvelee liiketoimintaa, ja sen materiaalit ja värit ovat rouheat. Sen näkyvyys valtatielle
antaa yrityksille upean näyteikkunan.
Valtatien varren rakennukset muodostavat yhtenäisen julkisivun valtatielle päin, ja niissä noudatetaan
Porttikortteleita mukailevia julkisivuaiheita, joiden
suunnitteluohjeet on esitetty KTY-kortteleita koskevassa luvussa.

1504
KTY-10
1505
KTY-11

TAITAJA

TY-11

TY-10

VL
1503
TY-10 1502
TY-10
1501
EN-4
1500
TY-10

11
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1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

Teemavärit

Puu- ja betonijulkisivut

Metallijulkisivut

Lämmin puu

Metalli

Värjätty betoni

Metalli

Materiaali- ja
vä r i p a l e t t i
Taitajan väripaletti koostuu rauhallisista luonnonsävyistä, pääväreinä tummansininen ja kivenharmaa.
Rauhallinen väripaletti mahdollistaa yritysten oman
ilmeen toteuttamisen julkisivujen mainoslaitteissa.
Julkisivujen tyypilliset päämateriaalit ovat betoni,
rappaus, pelti sekä yhdensuuntaiset puupinnat. Yksityiskohtia ei korosteta, vaan julkisivut ovat yhtenäisen värisiä.

Katot

Vaalea rappaus

Tumman harmaa
pelti
12
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Puut:
Suomalaiset
metsälajit

1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

Aluskasvillisuus:
Kuntta
Niitty / keto
Heinäkasvit

Kasvillisuuspaletti ja
esimerkkilajit
Taitajan alueella tavoitteena on yhtenäiset, suuret
kasvillisuusalueet, joilla on paljon vihermassaa.
Olemassa olevaa puustoa, metsänpohjaa ja niittyä
säilytetään mahdollisimman paljon mahdollisimman
suurina kokonaisuuksina. Kasvillisuusalueille istute-

Heinikko

Niitty ja
Koivikko

maakiviä

taan runsaasti puita ja suomalaista metsälajistoa.

Keto

Kuntta

Pihlaja ja
kuusi

Männyt

Köynnökset

Maksaruohokatto

13
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1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

1.3.3.
Tietäjä
Tietäjä on toimitilojen ja asumisen sekoittunutta
aluetta valtatien ja Lamminrahkan liikuntapuiston
välissä. Kortteli sijaitsee vaihtelevassa maastossa, ja
rakentamisen massoittelu muodostuu luontevasti
rinteen suuntaisesti. Tietäjän rakennukset muodostavat saapumisnäkymän Rissonkadun alulle: korttelialueen läntisimmät rakennukset luovat tärkeän,
laadukkaan ja omaleimaisen aloituksen Lamminrah-

1525
A
1526
A

kan läntisille asuinalueille.

1511
KTY-11

TIETÄJÄ
Valtatien varren rakennukset muodostavat yhtenäisen julkisivun valtatielle päin, ja niissä noudatetaan
Porttikortteleita mukailevia julkisivuaiheita, joiden
suunnitteluohjeet on esitetty KTY-kortteleita koskevassa luvussa.

14
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1. JOHDANTO

Teemavärit

Tiili-, puu- ja betonijulkisivut

Metalli- ja lasijulkisivut

Harmaa tiili

Metalli

Vaalea puu

Lasi

1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

Materiaali- ja
vä r i p a l e t t i
Tietäjän väripaletti koostuu rauhallisista luonnonsävyistä, pääväreinä vihreä ja kivenharmaa. Vihreää ja
värikkyyttä korostetaan enemmän Tietäjän asuinkortteleissa. Julkisivujen tyypilliset päämateriaalit
ovat tiilipinta, slammaus, rappaus sekä yhdensuuntaiset puupinnat. Sokkelien pintamateriaalina betonipinta tai rappaus.

Katot

Vaalea rappaus

Tumman harmaa
pelti
15
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1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

Pensasaitalajikkeet:
Tuhkapensas
Isotuomipihlaja
Aroniat
Aitaorapihlaja

Puut:
Pihlaja-lajikkeet
Kuusi
Vaahtera-lajikkeet

Pensaat:
Marjakuusi
Lumimarja
Tuomipihlajat
Mongolianvaahtera
Orapihlajat
Aronia
Hemlokki

Kasvillisuuspaletti ja
esimerkkilajit
Tietäjän ja Haitulan alueilla tavoitteena on pienipiirteinen värikäs kasvillisuus. Kasvilajit ovat koristeellisia, niissä on voimakas syysväri tai koristeelliset

Kontrasti: Marjakuusi

marjat. Pihatilat ovat pienipiirteisiä ja kodikkaita, ja

ja marjaomenapuu

kasvillisuutta käytetään rajaamaan tilaa. Istutusten

Lumimarja

Kuusi

tulee olla monilajisia, massaistutuksia ei suosita. Viheralueille jäävät, Rissonkadun pohjoispuolen metsä
sekä Lonkiohyyn satumetsämäinen, sammalpeitteinen kukkula, jäävät lähes nykytilaan.

Kontrasti: SembraSyysväri: aronia

Valkomarjainen
pihlaja

Tuomipihlaja

Lyhtykoiso

mänty ja pihlaja

Mongolianvaahtera

16
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2.
T YÖ PA I K K A KO R T T E L I T

1519
A

1518
A

VL-5

1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1510 ja 1511

1520
A
1521
A

1523
A

1516
A

VL-5

Lamminrahkan työpaikkakortteleista kehitetään omalei-

1515
A

maisia kortteleita, joissa yhdistyvät näyttävä julkisivu
ja melumuuri valtatielle sekä Porttikortteleissa ihmisen

1517
AO

1513
A

1533
ET

1532
YL

1522
A

VL-5
1514
A

mittakaavainen sisäpihamaailma. Työpaikkakorttelit ra-

VL-6
VL-6
VP

jaavat aluetta kohti Lahdentietä ja toimivat maamerkkinä

1524
A

kaupunginosaan saapuville. Arkkitehtuuri on luonteeltaan

1512
A

urbaania.

1531
LPY

1530
C-2
LPY

1527
C-2

1528
C-3

1525
A

EV-8

1526
A

Porttikorttelit 1506 ja 1510 ovat Lamminrahkan alueen

1509
C-3

VL-6

portti, jonka rakentamisen laatuun panostetaan erityisesti. Nämä korttelit tulee rakentaa rajaamaan yhtenäisesti

1508
C-2

VL-6

sekä Mossin puistokatua että valtatietä. Porttikortteleihin

TIETÄJÄ

on mahdollista sijoittaa toimisto- ja muiden toimitilojen
lisäksi liiketilaa sekä myös esim. palveluasumista vihera-

1511
KTY-11

1507
A

VL-6

1510
KTY-10

PORTTIKORTTELIT

lueen puoleiselle sivulle.

1529
A

VL-6

1506
KTY-10
1504
KTY-10

ET
TY-11

Muissa valtatietä rajaavissa KTY-kortteleissa 1504, 1505, ja
1511 on tiloja yrittäjille ja työpaikkavaltaisille elinkeinonharjoittajille. Alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Alueelle voi sijoittua myös
palvelun toimitiloja. Mahdollinen toiminto sijoitettavaksi on
esim. liikuntakeskus. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa tai vähittäiskaupan suuryksikköä. Toimialojen tulee

TY-korttelit 1500, 1501, 1502 ja 1503 ovat puolestaan

TY-10

teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö
asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Korttelialueelle ei saa sijoittaa sellaisia toimintoja, joista aiheutuu

1505
KTY-11

1503
TY-10

VL

TAITAJA

kohtuutonta häiriötä asumiselle tai viheralueille. TY-11

1501
EN-4

tonteille voidaan sijoittaa yksi asunto, jonka saa rakentaa aikaisintaan samanaikaisesti teollisuusrakennusten

1502
TY-10

1500
TY-10

kanssa.

olla työpaikkavaltaisia, jotta työpaikka-alueesta ei muodostuisi hiljaista ja turvatonta laitakaupunkia.
17
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2.1.1. Maastoon sovitus
2.1.2. Massoittelu
2.1.3. Suhde katuun

2.1.
To n t i n kä y t t ö
Tavoitteena on ympäröivään metsäluontoon hyvin
istuva rakentaminen. Rakennukset sijoittuvat
maastoon luontevasti, hyödyntäen sen mahdollisia
korkeuseroja. Rinnemaasto nähdään mahdollisuutena: korkealta avautuvia näkymiä, elämyksellisiä
rinnepihoja, rinteeseen rajautuvia, pienimittakaavaisia ulkotiloja, pysäköinnin häivyttämistä rinteeseen.
Isoja leikkauksia ja täyttöjä vältetään, erityisesti
viheralueen ja tontin rajalla.

18
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Kaavamääräykset
TONTIN RAJA

TONTIN RAJA

TONTIN RAJA

TONTIN RAJA

TONTIN RAJA

TONTIN RAJA

2.1.1.
M a a s t o o n s ov i t u s

TONTIN RAJA

2.1. TONTIN KÄYTTÖ

TONTIN RAJA

2. TYÖPAIKKAKORTTELIT

1. Tontin rajalla asemakaavassa osoitettua viheraluetta vastaan on säilytettävä luonnollinen maanpinnan
korkeusasema.
2. Korttelin ja tontin sisäiset korkeuserot on hoidettava
ensisijaisesti rakennusten avulla.
3. Mahdolliset välttämättömät luiskaukset ja tukimuurit on toteutettava kokonaisuudessaan tontin
puolella.

Kaaviot: Rakennusten sijoittuminen rinteeseen
viheraluetta vasten.
Kuvat: Esimerkkejä rinnerakentamisen ratkaisuista.
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2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2.1.1.
M a a s t o o n s ov i t u s
L1

HALTIJANMÄKI
1519
A

1518
A

VL-5

TAIKAKUMPU

1520
A
1521
A

1523
A

1516
A

VL-5

1515
A

1517
AO

1513
A

1533
ET

1532
YL

1522
A

KESKUSTA

VL-5
1514
A

VL-6

L1

VL-6
1512
A

EV-8

HAITULA

1524
A

L3

VP
1531
LPY

1530
C-2
LPY

1527
C-2

1528
C-3

1525
A
1526
A
VL-6

1509
C-3

1508
C-2

VL-6

TIETÄJÄ

1511
KTY-11

1529
A

1507
A

VL-6

1510
KTY-10

VL-6
1506
KTY-10

L2

1504
KTY-10

L2

ET
TY-11
TY-10

1505
KTY-11

1503
TY-10

VL

VT12

1502
TY-10

1501
EN-4

1500
TY-10

L3

Mossin puistokatu

Porttikorttelit

Tietäjänkatu

Tietäjän kortteli

20

LAMMINRAHKAN ETELÄOSAN LAATUOHJE | KANGASALAN KAUPUNKI

Suunnitteluohjeet
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2.1.1.
M a a s t o o n s ov i t u s
1. Tontin korkeusasemat tulee sovittaa viereisten
tonttien korkeusasemiin niin, että vältytään mahdollisuuksien mukaan isoilta maa- ja kallioleikkauksilta ja
luiskilta.
2. Rakennukset tulee sovittaa maastoon mahdollisimman paljon luontoa, kuten olemassa olevia puita,
siirtolohkareita ja avokallioita säästäen.
3. Korkeuserot tulee ratkaista ensisijaisesti kallioleikkauksin ja tukimuurein, jotta olemassa olevaa kasvillisuutta ja kallioita saadaan säästettyä mahdollisimman paljon. Jos kuitenkin maastoluiskia tulee,
niiden suurin sallittu kaltevuus on 1:3, jotta niihin
saa helposti ylläpidettävät istutukset. Mahdolliset
kallioleikkaukset tulee ottaa osaksi pihojen maisemointia ja esimerkiksi valaista tai istuttaa niitä pitkin
kiipeämään köynnöksiä.
4. Pysäköintikannet ja -talot tulee sovittaa olemassa
oleviin maastonmuotoihin ilman suuria leikkauksia ja
täyttöjä, olemassa olevia maastonmuotoja hyödyntäen.
Kaaviot: Esimerkkejä rinnepiharatkaisuista
yritystonteilla.
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Kaavamääräykset
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2.1.2.
Massoittelu
1. Valtatien varrelle ja Mossin puistokadun varrelle
tulee rakentaa melusuojauksen ja kaupunkikuvan
vuoksi rakennuksia, joiden pitkät sivut ovat valtatien varressa valtatielle päin ja Mossin puistokadun
varressa Mossin puistokadulle päin.
2. Porttikortteleissa (KTY-korttelit 1506 ja 1510):
Samaa kerroslukua saa olla yhtäjaksoisesti enintään
25 metrin matkalla tai vesikaton korkeusasemassa
tulee muutoin tapahtua merkittävä muutos esimerkiksi kattomuodosta johtuen.

Kaaviot: Esimerkkejä viistetyistä ja terassoituvista
suurkortteleista.
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Suunnitteluohjeet
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2.1.2.
Massoittelu
1. Mossin puistokadun alkupään Porttikortteleiden
1510 ja 1506 tulee muodostaa muita kortteleita korkeampi alueen maamerkki, joka merkitsee alueen
sisääntuloa valtatieltä.
2. Rakennusten massoittelussa on pyrittävä siihen,
että rakentamattomat tontinosat muodostavat
mahdollisimman suuria yhtenäisiä kasvillisuusalueita.
3. Rakennusten massoittelussa tulee pyrkiä vaihtelevuuteen julkisivulinjassa ja harjakorkeudessa
esimerkiksi siten, että vierekkäisissä rakennuksissa
on erilainen runkosyvyys, julkisivulinja tai harjakorko/ kattomuoto.
4. Kattomuotojen tulee olla harja- tai lapekattoja,
joiden päädyt on suunnattu valtatielle päin. Yhdellä
rakennuksella voi olla yksi tai useita harjoja.

Kuvat: Esimerkkejä maamerkkirakennuksista.
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LIGE TA
N
SI AIS 0
K 40

Suunnitteluohjeet

00
10

2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2.1.3.
S u h d e ka t u u n

Istutukset

1. Kortteleissa 1511, 1510, 1502-1506 ja 1500 on
Tietäjänkadun ja Taitajankadun varrelle sijoitettava
katutilaa rajaavaksi elementiksi kivikorimuuri, ellei

00
10

kadun varressa ole säilytettäviä luonnon elementtejä
tai rakennuksia.
2. Rakennuksen ja katualueen välisen alueen käsittely Porttikortteleissa Mossin puistokadun varrella:
a. Kadun ja rakennuksen väliselle alueelle tulee
istuttaa monilajisia istutuksia, kuten pieniä pensaita,

Kiveykset

perennoja, maanpeitekasveja ja köynnöksiä vehreyttämään katumiljöötä. Pensasistutusvyöhykkeen
syvyys tulee olla vähintään yksi metri ja köynnös- ja

IEL A
G
T
SINAIS 0
K 40
0
60

perennaistutusten vähintään 60 cm. Istutuksia
mahdollisesti rajaavan tukimuurin korkeus saa olla
enintään 50 cm ja korkeudeltaan vaihteleva muurimaisen vaikutelman välttämiseksi.
b. Kulkuväylä kadulta sisäänkäynnille kivetään. Muu
kuin istutettu alue tai oleskelualue kivetään seulanpääkivellä tai luonnonkivellä.

Matala

c. Pysäköintialueen ja katualueen välissä tulee olla

kasvualusta

katoksen seinä (köynnöksiä) tai pensasistutuksia.
Kaaviot: Esimerkkejä kasvillisuuden käytöstä rakennuksen
ja katualueen välisillä alueista.

Kaaviot: Esimerkkejä kadun varren käsittelystä.
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2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.2. PIHAT

2.2.
Pihat
2.2.1. Pihojen rakentaminen ja suunnittelu
2.2.2. Pihatilat
2.2.3. Kasvillisuus ja hulevedet
2.2.4. Materiaalit
Pihoilla, kuten muuallakin Lamminrahkassa, mittakaava
on ihmisenkokoinen ja tavoitteena on vaihtelevuus ja
elämyksellisyys. Pihat ovat tärkeä osa Lamminrahkan vehreää tunnelmaa. Pihoilla pyritään monilajiseen ja monikerroksiseen lajistoon, joka virkistää, elvyttää ja ilahduttaa
kaikkina vuodenaikoina.
Pihoilla hyödynnetään mahdollisimman paljon olemassa
olevaa kasvillisuutta ja muita luonnonelementtejä, kuten
kallioita ja lohkareita. Ne ovat valmiita ja kustannustehokkaampia kuin jälkikäteen istutettu kasvillisuus ja
liittävät pihat luontevasti ympäröivään metsäluontoon.
Hienoimmat ja käyttökelpoisimmat pihojen luonnonelementit käyvät ilmi kaupungin teettämästä kartoituksesta.
Luonnonläheinen tunnelma syntyy myös pintamateriaaleista, joissa suositaan soraa ja luonnonkiveä. Läpäiseviä
pintamateriaaleja suositaan myös hulevesien imeyttämiseksi syntysijoillaan.
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Suunnitteluohjeet
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.2. PIHAT

2.2.1.
P i h o j e n ra ke n t a m i n e n
ja suunnittelu
1. Rakentamatta jäävillä tontin osilla, erityisesti
katujen varsilla, tulee mahdollisuuksien mukaan
säilyttää valmiita maisemaelementtejä kaupungin tekemän kartoituksen mukaisesti (avokallioita, jyrkänteitä, siirtolohkareita, metsänpohjaa
ja olemassa olevaa kehityskelpoista puustoa,
erityisesti koivuja ja mäntyjä).
Säilytettävät alueet tulee aidata työmaan
ulkopuolelle, eikä niillä saa varastoida maata tai
rakennustarvikkeita.

Kuvat: Lamminrahkan luonnonelementtejä.
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Suunnitteluohjeet
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.2. PIHAT

2.2.2.
Pihatilat

KYLÄTALO

PIHARAKENNUS

PALVELUETEISET

1. Työpaikkakortteleiden pihoille muodostetaan
suuria kokonaisuuksia joilla on paljon vihermassaa.

YHTEISTILAT

Pihatilojen pienipiirteisyyttä vältetään.
2. Sisäpihoille tulee luoda ihmisen mittakaavaisia
paikkoja ja tiloja. Mittakaavavaihtelua voidaan luoda
esimerkiksi oleskelualueiden ja reittien yhteydessä
olevilla rakennetuilla elementeillä, kuten kalusteilla,
katoksilla, muureilla tai aidoilla ja maisemaelementeillä kuten istutuksilla.
3. Viheralueen ja rakennuksen tai kulkureitin väliin
jäävä kaistale on maisemoitava viereisen viheralueen tapaan.

Viheryhteydet tonttien välillä
0,5M
KATUMUURI

Esimerkki maavaraisesta pihasta.
0,5M
KATUMUURI

25

25

RAKENNUS
JAETTU
25 m OSIIN

5-7 M
MELUMUURI

RAKENNUKSET
JAETTU
25 m OSIIN

5-7 M
MELUMUURI

Esimerkki kansipihasta.
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Suunnitteluohjeet
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.2. PIHAT

2.2.3.
Kasvillisuus ja
h u l eve d e t

Lohkareilla reunustettu hulevesiallas

1. Kasvilajeina suositaan kyläkohtaisia kasvilajeja,
jotka on määritelty kohdassa/ kaaviossa 1.3. Lamminrahkan kylät.
2. Hulevesien käsittelyssä suositaan maanpäällisiä,
kasvillisuuspeitteisiä hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuita. Hulevesiä tulee ohjata istutuksille.
3. Pihoilla suositaan kasvillisuutta, joilla saadaan
mahdollisimman paljon vihermassaa kortteleihin,
kuten paikalla luonnollisesti menestyviä metsä- ja
niittylajeja.
4. Kansipihoille tulee istuttaa kasvillisuutta, myös
pienpuita ja pensaita. Kansipihoille luodaan kansipihalla menestyviä biotooppeja, kuten karun paikan ketoja
eli kuivia niittyjä. Kansipihan rakenteiden kantavuutta
ja korkeustasoa määriteltäessä tulee ottaa huomioon
pihan istutuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus
ja paino. Pysäköintilaitosten ilmanvaihtolaitteet tulee
integroida rakennuksiin ja piharakenteisiin.

Kuvat: Esimerkkejä hulevesiratkaisuista.
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Suunnitteluohjeet
betonikivi

seulanpääkivi

2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.2. PIHAT

kiveysraita

louhe

2.2.4.
Pintamateriaalit
1. Suuria asfaltoituja pintoja tulee jäsennellä puuistutuksilla ja nurmikiveyksellä.
2. Kivituhkan värin tulee olla harmaa.
juoksukiviraita

3. Pinnoitetuilta alueilta hulevesiä tulee ohjata istutuksille. Reunakivien käyttöä tulee välttää.

kivituhka

juoksukiviraita
nurmi

maatiili

asfaltti

valukumi

4. Kivituhka- sora- ja asfalttikäytävät tulee rajata istutus- ja nurmialueista juoksukivellä tai teräsreunuksella.
5. Sisäänkäyntien edustat on kivettävä.
6. Kiveyksissä ja juoksukivissä voidaan käyttää luonnonkiveystä, maatiiltä tai betonikiveä. Kivien värin
tulee olla harmaa, musta tai korttelin teemavärin
sävyinen.

nurmisaumainen kenttäki-

kivituhka

luonnonkivilaatat

veys

Kuvat: Esimerkkejä pintamateriaalivaihtoehdoista.
29

LAMMINRAHKAN ETELÄOSAN LAATUOHJE | KANGASALAN KAUPUNKI

2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.3. PYSÄKÖINTI

2.3.
P y s ä kö i n t i
2.3.1. Autopysäköinti
2.3.2. Pyöräpysäköinti
Lamminrahkassa tavoitteena on joukkoliikenteeseen,
kävelyyn ja pyöräilyyn kannustaminen.
Tavoitteena on pysäköintipaikkojen tehokas käyttö. Siihen
on pyritty pysäköinnin keskittämisellä ja nimeämättömyydellä, yhteiskäyttöautoihin kannustamalla ja mahdollisuuksien mukaan vuorottaispysäköinnillä.
Kortteleissa sijaitsevien pysäköintikansien ja -rakennusten
julkisivut vaikuttavat merkittävästi pihan viihtyisyyteen
ja ne tulee siksi pyrkiä sovittamaan osaksi rinnettä tai
rakennuksia tai maisemoida istutuksin lisäämään pihan
vehreyttä.
Pyöräilyyn kannustavat pihalla sijaitsevat, helposti saavutettavissa olevat, helppokäyttöiset ja lukitut pyöräkatokset.

30
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Kaavamääräykset
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.3. PYSÄKÖINTI

2.3.1.
Au t o py s ä kö i n t i
1. Pintapysäköintialueilla (ei koske kansipysäköintiä)
pysäköintipaikat tulee jakaa ryhmiin niin, että jokaisen
viiden auton jälkeen on puu.

Kuvat: Esimerkkejä pintapysäköintialueiden jäsentelystä kasvilllisuuden avulla ja pysäköintilaitosten
vehreytyksistä.
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Kaavamääräykset
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.3. PYSÄKÖINTI

2.3.2.
P yö rä py s ä kö i n t i
1. Kaikkien pyöräpysäköintipaikkojen tulee olla
runkolukittavia. Vähintään kolmasosa toimitilojen
pyöräpaikoista tulee olla katettuja. Katettujen tilojen
tulee olla valaistuja. Pyöräpaikkojen tulee olla esteettömiä ja rakennuksen sisäänkäynnin tuntumassa.

Kuvat: Esimerkkejä runkolukittavista pyöräpaikoista ja
yhteiskäyttöpyöristä.
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2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVURATKAISUT

2.4.
R a ke n n u s t e n h a h m o j a j u l k i s i v u ra t ka i s u t
2.4.1. Julkisivut ja katot
2.4.2. Materiaalit ja värit
2.4.3. Sisäänkäynnit ja reitit
2.4.4. Suhde valtatiehen
Lamminrahkassa tavoitellaan vanhan kaupungin
pienimittakaavaista tunnelmaa, mutta nykyajan arkkitehtuurin keinoin, mahdollisuuksien mukaan myös
työpaikka-alueilla. Lamminrahka erottuu muista
Tampereen seudun kaupunginosista tunnistettavana, omaleimaisena alueena, jolla on ”Lamminrahkan tyyli”. Korttelin kerroskorkeudet, kattomuodot,
räystäskorot ja julkisivujäsentely vaihtelevat, mistä
muodostuu jalankulkijan näkökulmasta kiinnostavaa
katumiljöötä.
Rakennukset ovat keskenään erilaisia, mutta rakennus itsessään julkisivujäsentelyltään rauhallinen,
yksivärinen ja yksiaineinen. Arkkitehtuuri on selkeää

tulee olla kutsuvia: ikkunoin kehystettyjä ja hyvin valaistuja

ja ajatonta ja aukotuksessa suositaan yksittäisiä

ja erottua materiaaleiltaan ja väreiltään muusta julkisivus-

ikkunoita. Maantasokerroksen materiaali, aukotus ja

ta.

detaljointi ovat erityisen tärkeitä, sillä ne vaikuttavat
jalan kulkemisen kiinnostavuuteen.
Myös päätyjä halutaan eläviksi aukotuksella, sisäänkäynneillä ja esimerkiksi köynnöksin. Sisäänkäyntien
33
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Kaavamääräykset
max. 25 m

max. 25 m

max. 25 m

max. 25 m

max. 25 m

max. 25 m

2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVURATKAISUT

2.4.1.
J u l k i s i v u t j a ka t o t
KTY-10 -KORTTELIT 1506 JA 1510, PORTTIKORTTELIT:
1. Samaa ikkunajakoa tai muuta julkisivujäsentelyä saa
olla yhtäjaksoisesti enintään 25 metrin matkalla.
2. Samaa julkisivuväriä saa olla yhtäjaksoisesti enin-

LAPEKATTO
PÄÄTY VALTATIELLE PÄIN

tään 25 metrin matkalla.

VAIHTELEVAT
TIILIMUURAUKSET

3. KTY-10 -kortteleissa kadun varren julkisivujen maan-

IRTOKIRJAINMAINOKSET

max. 25 m

tasokerrokset eivät saa olla umpinaisia, vaan niille tulee
avautua tilojen pääikkunoita.

MAINOSLAITE

4. Mossin puistokadun varressa näkyvän sokkelin tulee
olla samaa materiaalia ja väriä kuin muu julkisivu vähintään yli 0,5 metriä olevalta osaltaan.
5. Valtatien käyttäjille suunnatut liikepaikkakilvet ja
mainokset on sijoitettava rakennusten yhteyteen. Val-

Julkisivut valtatielle päin

max. 25 m

tatien puolelle ei saa sijoittaa vaihtuvanäyttöisiä ja/ tai

AVOIN
MAANTASOKERROS

VAIHTELEVAT
TIILIMUURAUKSET

jaksottaisesti syttyviä ja sammuvia mainoslaitteita eikä
liikepaikkakilpiä.
6. Mahdolliset varastointialueet tulee aidata.
Julkisivut pihalle päin
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Kaavamääräykset
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVURATKAISUT

2.4.1.
J u l k i s i v u t j a ka t o t
KTY-10 -KORTTELIT 1506 JA 1510, PORTTIKORTTELIT:
7. Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleiset julkisivut ovat kaupunkikuvallisesti erityisen merkittäviä. Rakennuksessa tulee olla vahva
arkkitehtoninen idea. Rakennussuunnittelussa tulee
noudattaa laatuohjetta. (kaukuva-kaavamerkintä)
Rakennuksen julkisivujen tulee olla yllämainittuja
reunaehtoja lukuun ottamatta muutoin ilmeeltään
rauhallisia ja julkisivun jakamista erilaisiin pienempiin väri- tai materiaalikenttiin tulee välttää. Sisäänkäyntiä ja kadun tai aukion puoleista maantasokerrosta voi kuitenkin korostaa muusta julkisivusta
poikkeavalla materiaalilla tai värityksellä.

Kuvat: Toimitilarakennusten julkisivuesimerkkejä
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Suunnitteluohjeet

Hallirakennusten vaihtelevia kattomuotoja

2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVURATKAISUT

2.4.1.
J u l k i s i v u t j a ka t o t
1. Mossin puistokadun sekä valtatien varren julkisivujen tulee olla selkeitä ja näyttäviä. Arkkitehtuurin
tulee olla ajatonta ja sommittelultaan harkittua.
Materiaalien tulee olla sekä aikaa että kulutusta

Työpaikkakortteleiden ikkunasommitelmia

kestäviä.
2. Vierekkäisillä rakennuksilla tulee olla toisistaan
poikkeava räystäslinjan korkeusasema. Kattomuodoksi suositellaan räystäslinjaltaan vaihtelevaa
kattomuotoa kiinnostavan ja omaleimaisen valtatien
varren luomiseksi.
3. Julkisivujen aurinkosuojausta voidaan hyödyntää

Säännöllinen sommitelma

Vaihtelevan kokoiset

Horisontaalinen ikkunajako

ikkunat

näyttävänä aiheena valtaväylän puolella.

Hallittu epäsäännöllisyys

Sattumanvarainen sommitelma

Kaaviot: Esimerkkejä kattomuotojen vaihtelusta ja
ikkunasommitelmista.
36

LAMMINRAHKAN ETELÄOSAN LAATUOHJE | KANGASALAN KAUPUNKI

Suunnitteluohjeet
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVURATKAISUT

2.4.1.
J u l k i s i v u t j a ka t o t
6. Muraaleja tulee hyödyntää hallirakennusten julkisivujen elävöittämiseksi.
7. Ikkunoiden yhdistämistä ja kehystämistä erilaisilla
värikentillä tulee välttää.
8. Liikepaikkakilvissä suositellaan käytettävän irtokirjaimia.
9. Etelän suuntaisille kattopinnoille tai julkisivuihin
tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa aurinkokeräimiä ja -paneeleja. Keräimet ja paneelit tulee
suunnitella osaksi rakennuksen arkkitehtuuria.

Kuvat: Teollisuusrakennusten julkisivuesimerkkejä
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Suunnitteluohjeet
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVURATKAISUT

2.4.2.
M a t e r i a a l i t j a vä r i t
1. Melumuuri ja siihen liittyvät rakennusten julkisivut
rakennetaan tiili- tai tiililaattapintaisiksi, ja tiilen sävy
vaihtelee vähintään 20m välein. Näin julkisivusta muodostuu kiinnostavan pittoreski, ja se ja se liittyy osaksi
Lamminrahkan keskustan ilmettä.
Alueen julkisivujen värisävyistä on ohjeistettu laatuohjeessa. ks. 1.3. Lamminrahkan kylät

Kuvat: Erikoismuurausesimerkkejä,
Julkisivukaavio
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2.4.4.
S i s ä ä n kä y n n i t j a r e i t i t

1. Kadulta pääsisäänkäynnille ja pyöräpysäköintipaikoille tulee johtaa moottoriajoneuvoliikenteestä
erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä.
2. Sisäänkäynnit tulee suunnitella yksityiskohtaisesti
ja laadukkaasti. Pääsisäänkäyntiä tulee korostaa katoksella. Sisäänkäynneissä on suositeltavaa käyttää
muista rakennusosista poikkeavia materiaaleja ja
värejä.
3. Ulkotilojen reittien suunnittelussa tulee kiinnittää
huomiota erilaisten julkisuuden asteiden muodostumiseen. Reittien julkisuuden asteita voidaan muokata esimerkiksi rajaamalla näkymiä kasvillisuuden tai
kevyiden rakennelmien avulla sekä reitin materiaalien ja mittasuhteiden avulla.
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Kaavamääräykset
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVURATKAISUT

2.4.4.
S u h d e va l t a t i e h e n
1. Rakennuksista ja rakennelmista (aidat ja katokset)
tulee muodostaa korttelin valtatien puoleiselle sivulle
valtatien melulta suojaa antava yhtenäinen rakenne
sallien kuitenkin tarvittavat kulkuaukot. Kaavamerkintä osoittaa rakenteen likimääräisen sijainnin ja
lukuarvo sen vähimmäiskorkeuden.

Kuvat: Esimerkkejä melumuurin toteutuksesta ja
muuraustyylien vaihtelusta.
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Suunnitteluohjeet
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2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVURATKAISUT

2.4.4.
S u h d e va l t a t i e h e n

RAKENNUS
JAETTU
25 m OSIIN

5-7 M
MELUMUURI

RAKENNUKSET
JAETTU
25 m OSIIN

5-7 M
MELUMUURI

1. Melumuurin tulee muodostaa valtatien varrelle yhtenäinen julkisivu, joka liittyy rakennusten julkisivuihin
samassa tasossa.
2. Melumuurin pintamateriaalina käytetään tiiltä tai
tiililaattaa, ja tiilipinnan käsittelyn tulee vaihdella vähintään 25 metrin välein. Muurin pintaa voi lisäksi elävöittää köynnösten avulla. Muuri valaistaan maantasosta
käsin julkisivuvalaistuksella yhteneväisesti naapuritont-

Eri sävyiset tiilet

tien kanssa.
3. Melumuurissa tulee suosia kierrätettyjä tiiliä, mutta
tiilien sävyn tulee olla tasainen, eikä siihen saa muodostua laikukkaita kohtia eri väristen tiilien käytöstä
johtuen. Muurissa saa kuitenkin olla yhtenäisiä, eri
värisillä tiilillä toteutettuja kohtia.

Erikoisladonnat

Kuvat: Esimerkkejä melumuurin tiilipinnoiksi.
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2.5.
Tilatyypit ja toiminnot
2.5.1. Toiminnot
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Suunnitteluohjeet
2. TYÖPAIKKAKORTTELIT
2.5. TILATYYPIT JA TOIMINNOT

2.5.1.
To i m i n n o t
1. Kortteleihin suositellaan sekoittunutta ja joustavaa
toimitilakonseptia. Työpaikkavaltaisiin toimintoihin
voidaan sekoittaa esimerkiksi lähialuetta palvelevia
urheilutoimintoja tai hotellialan ja kaupan toimijoita.

Kuvat: Esimerkkejä toimitalarakenteeseen sekoitettavista toiminnoista.
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K U VA L Ä H T E E T
Valokuvat:
Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy, ( lyhenne: RK)

1.

2.

3.

1.

2.

4.

5.

6.

3.

4.

7.

8.

9.

5.

6.

Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen (SK),
Maisema-arkkitehti Aino Aspiala (AA), ellei toisin mainittu.
Kaaviot ovat edellä mainittujen tekijöiden (RK, AA).
Piirretyt kuvat ovat Lamminrahkan kuvituskuvasta (Esa-Pekka Niemi 2016).

1.3. Lamminrahkan kylät, kasvillisuuspaletit s. 10 ja 13, Porttikorttelit ja Taitaja

2.1.1. Maastoon sovitus s.19

Kuva 1. ”Heinikko”, AA

Kuva 1. ”Nathan Phillips Square Revitalization”, PLANT Architect /Perkins Will

https://www.gillespies.co.uk/projects/television-centre
Kuva 6. ”University of Washington West Campus Student Housing”,

Kuva 2. ”Keto”, AA

http://landezine.com/index.php/2019/10/nathan-phillips-square-revitalizati

Mahlum Architects. Benscheider, Benjamin: https://www.archdaily.

Kuva 3. ”Kuntta”, AA

on-by-plant-architects-perkinswill/

com/927592/putting-wood-on-a-pedestal-the-rise-of-mid-rise-po

Kuva 4. ”Koivikko”, AA
Kuva 5. ”Pihlaja ja kuusi”, AA
Kuva 6. ”Männyt”, AA
Kuva 7.-8. ”Köynnökset”, AA
Kuva 9. ” Maksaruohokuntta”

Kuva 2. ”City of Glasgow College”, RankinFraser Landscape Architecture
http://landezine.com/index.php/2018/09/city-of-glasgow-college-by-rankinfra
ser-landscape-architecture/
Kuva 3. ”The Surly Destination Brewery and Beer Gardens 01”, Minneapolis, Minnesota.

Kuva 1. ”Marjakuusi ja marjaomenapuu”, AA

Kuva 4. ”Housing project, Tremli”. Mavo Landschaften & Neuland ArchitekturLandschaft
GmbH): http://landezine.com/index.php/2015/05/housing-project-triemli/

2.1.1. Maastoon sovitus s.21

Norway_Spruce_cones_(Picea_abies)_Plamen Agov • studiolemontree.com
Kuva 4. ”Aronia”
Svart_aronia_(A._melanocarpa)_By AnnCatrin Blyckerts - Own work
CC BY-SA 4.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcrid=73050742
Kuva 5. ”Tuomipihlaja”
Amelanchier_lamarckii_bloem_By Rasbak - Own work, CC BY-SA 3.0,
httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=108106
Kuva 6. ”Sembramänty ja pihlaja”, AA
Kuva 7. ”Valkomarjainen pihlaja”, AA
Kuva 8. ”Lyhtykoiso”, AA
Kuva 9. ”Mongolianvaahtera”, Acer_tataricum_OM7_By OldMuzzle - Own work,
CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=9655906

Hjortshøj, Rasmus: https://www.archdaily.com/803510/kroyer-square-vil
helm-lauritzen-architects-plus-cobe/587d3598e58ece

Kuva 2. ”Kuninkaantammi” Helsinki, SK
Kuva 3. ”Asuinkerrostalo”, Tukholma. Joliark arkitekter.

httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=38339303
Kuva 3. ”Kuusi”,

Kuva 1: ”Krøyers Plads”, Kööpenhamina. Vilhelm Lauritzen Architects & COBE

c8ad000043-kroyer-square-vilhelm-lauritzen-architects-plus-cobe-photo

Kuva 2. ”Lumimarja”
Symphoricarpos_albus_rametto_By FrancyDB - Own work, CC BY-SA 4.0,

2.1.1. Massoittelu s.22

HGA architects Crosby, Paul: http://landezine.com/index.php/2016/12/surlybrewing-msp-by-hga/

1.3. Lamminrahkan kylät, kasvillisuuspaletit s 16, Tietäjä

dium-design/5dbae0723312fd7c7e000586-putting-wood-on-a-pedestalthe-rise-of-mid-rise-podium-design-photo

Kuva 1. ”Sykepleierskolen -Nursing School”, Dikemark, Norja. JVA Arkitekter.
Paiewonsky, Paul: https://www.archdaily.com/890380/sykepleierskolen-the-nur
sing-school-jva/5aa0d505f197cc24cd00002a-sykepleiers kolen-the-nursingschool-jva-photo
Kuva 2. ”University Campus Park” Umeå, Thorbjörn Andersson with Sweco architects

https://www.dezeen.com/2015/09/17/joliark-vastermalms-atrium-stock
holm-apartments-courtyard-skanska-stockholm-housing/
Kuva 4. Puukuokka puukerrostalo, Jyväskylä. OOPEEAA.
Auerniitty, Mikko: http://oopeaa.com/project/puukuokka-housing-block/
Kuva 5. Puukerrostalo, Tukholma, BIG Architects

http://landezine.com/index.php/2013/12/the-campus-park-at-umea-university-by-

https://www.dezeen.com/2018/11/09/big-76-park-stockholm-modu

thorbjorn-andersson-with-sweco-architects/

lar-timber-apartments-architecture/

Kuva 3. ”JD Riverfront Park”, CLD architects, Jiangxinzhou, Nanjing, Kiina
Chang, Hai :http://landezine.com/index.php/2019/08/jd-riverfront-park-by-cld/
Kuva 4. ”Sky UK Headquarters”, Lontoo. URBAN Architects
Denison,Edward: http://landezine.com/index.php/2018/01/sky-uk-head
quarters-by-urban/
Kuva 5. ”Television Centre”, Lontoo, Gillespies
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2.1.2. Massoittelu s.23
2.2.4. Pintamateriaalit, s. 29

2.3.2.Pyöräpysäköinti, s. 32

Lindhe, Jens: https://www.archdaily.com/930876/nordbro-complex-stu

Kuvat 1-4. “Pintamateriaaleja”, AA/SK

Kuvat 1.-2. “Esimerkkejä pyöräkatoksista”, SK

dent-residences-arkitema-architects/5e021fcc3312d5a4f000070-nrdbro

Kuva 5. “Maatiili” https://novenberg.fi/maatiilet/

Kuva 3.”Yhteiskäyttöpyörät”, SK

-complex-student-residences-arkitema-architects-photo?next_project=no

Kuva 6-9. “Pintamateriaaleja”, AA/SK

Kuva 4. “Pyöräkatos, Tukholma”

https://www.s-kanava.fi/uutinen/video-solo-sokos-hotel-torni-tampere-

2.3.1. Autopysäköinti, s. 31

Kuva 5. “Cor-ten -pyörätelineet”: https://fi.pinterest.com/

avaa-ovensa/1458157_384136

Kuva 1. “Köynnökset seinällä, CCR1 Residence, USA, Wernerfield Architects.”

Kuva 1. “Nordbro student complex”, Kööpenhamina. Arkitema Architects

https://www.kulkulaari.fi/related/221%2B438%2B146%2B351%2B660

Kuva 2. “Tampereen Hotelli Torni”

Kuva 3. “Amaryllis House”, Tegnestuen LOKAL + Mangor & Nagel

Yu, Robert: https://www.archdaily.com/780510/ccr1-residence-werner

pin/15833036164344794/
Kuva 6. “Cor-ten -pyörätelineet”

Hansen, Kristian Lildholdt: https://www.archdaily.com/924383/

field-wernerfield/569c5c09e58eceddc6000118-ccr1-residen

https://www.streetlife.nl/en/products/corten-bicycle-racks

amaryllis-house-tegnestuen-lokal-plus-mangor-and-nagel/5d

ce-wernerfield-wernerfield-photo?next_project=no

architects-marcel-van-der-burg-house-ijburg

71d8b9284dd13136000057-amaryllis-house-tegnestuen-lokal-plusmangor-and-nagel-photo

Kuva 2. “Puu- ja pensasistutukset pysäköintialueella. Calvados-Honfleur
business park, Honfleur, Ranska. La Compagnie du Paysage.”

Kuva 6. ”Vaihteleva tiilipinta, Antwerpen, Belgia. PT Architecten.
Van De Velde, Tim: http://ptarchitecten.be/pta109-engelselei#&gid=1&pid=3

http://landezine.com/index.php/2019/11/calvados-honfleur-business
2.2.1. Pihojen rakentaminen ja suunnittelu s.26
Kuvat 1.-5. “Lamminrahkan luonnonelementtejä”, AA

park-by-la-compagnie-du-paysage/
Kuva 3. “Rockhurst North Parking Garage and Retail”, Kansas City, USA.
BNIM Architects” https://architizer.com/idea/421565/

2.2.2. Pihatilat, s.27
Kuvat 1.-3. ”Pihaesimerkkejä”, AA

2.2.3. Kasvillisuus ja hulevedet, s.28

Kuva 4. “Puu- ja pensasistutukset pysäköintialueella”. Zenith de Strasbourg,

2.4.1 Julkisivut ja katot, s.35
Kuva 1. “Vihreä julkisivu”, SK
Kuva 2. “Vaihtelevat kattomuodot, Amsterdam.” RK
Kuva 3.” Puujulkisivun aurinkosuojaus luukkujen avulla”, Les quais,Nantes, Ranska.

Ranska. Villes et Paysages:

Fabrice Dusapin

https://www.villesetpaysages.fr/projects/zenith-de-strasbourg

Chalmeau, Stephanie: https://www.archdaily.com/79785/les-quais-fabrice-

Kuva 5. “Pysäköintilaitoksen viherseinä”, Østre Havn Parking House, Aalborg,

Kuvat 1.-5. ”Hulevesiratkaisuja”, AA

Tanska. SANGBERG Architects.

Kuva 6. ”Köynnökset teollisuusrakennuksen seinällä”, SK

Hjortshøj, Rasmus: https://www.archdaily.com/929530/ostre-havn-par
king-house-g2-sanberg-architects/5de6417a3312fd5c

dusapin/5012a22a28ba0d147d000086-les-quais-fabrice-dusapin-photo
Kuva 4. “Vaihteleva kattomuoto, suuret lasipinnat.” Krøyers Plads, Kööpenhamina.
COBE Architects. http://danishdesignreview.com/cobe
Kuva 5. “Vaihteleva julkisivu, Amsterdam”. RK

de000032-ostre-havn-parking-house-g2-sanberg-architects-photo?
next_project=no
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Kööpenhamina” JAJA_Architects_P-Hus_Ejler_Bille_07_archdaily
2.4.1 Julkisivut ja katot, s.37.

2.4.4. Sisäänkäynnit ja reitit, s.39.

Kuva 1. “Värikäs teollisuusrakennuksen julkisivu”. Jätevedenpuhdistamon laajennus,

Kuva 1: Tiedekulma, Helsinki. JKMM Arkkitehdit.

Kuva 5. “Tumma tiilireliefi”, Ijburg, Hollanti. Marc Koehler Architects.”
Van der Burg, Marcel: https://divisare.com/projects/18073-marckoehler-

Oviedo,Espanja. Padilla Nicas Arquitectos

Huisman, Mika: https://www.archdaily.com/940159/think-corner-helsinki-

2.5.1. Toiminnot

Apollonio, Mariela:https://www.archdaily.com/876602/industrial

university-jkmm-architects/5ec737e5b35765c179000024-think-corner-helsin

Kuva 1. ”Kiipeily”

-remodelation-at-villaperez-padilla-nicas-arquitectos

ki-university-jkmm-architects-photo?next_project=no

Kuva 2. “Valoa hohtava teollisuusrakennuksen julkisivu”. Derksen | Windt

Kuva 2: “Espelho D’ Água Space , Ravintola,” Lissabon, Portugali

Architecten, Rozenburg, Hollanti.

DC.AD, Victor Vicente. Nogueira, Fransisco:https://www.archdaily.

De Wit, René: https://www.archdaily.com/924615/industrial-building-

com/781462/espelho-d-agua-space-dd-plus-victor-vicente/56b14dd8e58e

derksen-windt-architecten/5d788ec1284dd16737000260-industrial-

cee7e100077a-espelho-d-agua-space-dd-plus-victor-vicente-photo

Garrido, Nelson: https://www.archdaily.com/778504/ademia-office-

https://search.creativecommons.org/photos/473503a9-8912-4010abe1-7ea629c7b9e7
Kuva 2. ”Päivittäistavarakauppa”
”Zehrs Markets - Illustrations” by Mireille St-Pierre is licensed under CC
BY-NC-ND 4.0

building-derksen-windt-architecten-photo
Kuva 3. “Varastorakennus”, Eiras, Portugali. João Mendes Ribeiro.

”Paul Climbing the Wall” by rutthenut is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

2.4.4. Suhde valtatiehen, s.40

https://search.creativecommons.org/photos/b770570b-6c11-4a87-8752-

Kuva 1. “Tiilinen melumuuri”, The Wedge, toimistotalo, Barcode,Oslo.

2d5db83c26f5

building-and-industrial-warehouse-joao-mendes-ribeiro/

A-Lab Architects.

5667a15be58ece70b60006a2-ademia-office-building-and-industrial

Brodey,Ivan:https://www.archdaily.com/927792/the-wedge-office-

-warehouse-joao-mendes-ribeiro-photo?next_project=no

building-a-lab/5dc0d3f73312fd143300150e-the-wedge-of

”HOTEL ROOM” by binar studio, Sergey Baierzdorf, Anna Holotsvan,

fice-building-a-lab-photo?next_project=no

Nancy Caplan is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Kuva 4. ”Varastorakennus”, Argentiina. Moarqs Architects
Garcia, Albano :https://www.archdaily.com/932053/caseros-warehousemoarqs/5e2064463312fdfcee000064-caseros-warehouse-moarqs-photo

Kuva 2. “Vaihtelevat muuraustyylit, Resource Rows, Kööpenhamina”.
http://danishdesignreview.com/kbhnotes/2019/1/25/resource-rowe

Kuva 3. ”Hotellihuone”

https://search.creativecommons.org/photos/e408fa84-4822-4f87-93e21798f89baf59

Kuvat 5. ja 6. Sala polivalente, Luzzara, Italia, ”Muraali monitoimihallin julkisivussa”. KM 429 Architecture.

2.4.4. Suhde valtatiehen, s.41

Galli, Davide:https://www.archdaily.com/928755/new-multipurpo

Kuva 1: “Vaalea tiilikuvio. Lorentzinpuisto, Kruunuvuorenranta, Helsinki.

se-hall-km-429-architecture/5dd442223312fd7193000079-new-multipur
pose-hall-km-429-architecture-photo?next_project=no

Kuva 4. ”Joogasali”
”Seattle Yoga Love 2014 - Street Yoga - 04” by seattleyoganews is licen

Playa arkkitehdit” Ahonen, Raimo: http://playa.fi/works/lorentzinpuis

sed under CC BY-NC 2.0

to-housing/

https://search.creativecommons.org/photos/18d813a5-8fe3-4ce4-8f83-

Kuva 2. “Tiilivariaatiot, Jan Proksa, Tsekki”
https://www.archdaily.com/873185/brick-house-in-brick-garden-jan-proksa
Kuva 3. “Julkisivun tiilikuvio,” SK
Kuva 4. “Pysäköintilaitoksen koristeellinen tiilipinta”, JAJA Architects,
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