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UUTISET
MARKO KALLIO/SKYFOX

PÄÄKIRJOITUS
Heli Keskinen

Kirjoittaja on Kangasalan S anomien päätoimittaja.

Metsäinen ja kukkulainen Lamminrahka voi maanrakennusalaa
tuntemattoman silmin vaikuttaa
haastavalta maastolta uuden asuinalueen rakentamiseen.
Sitä se ei kuitenkaan ole, toteaa
Mossin puistokadun pääurakoijan Louhintahiekka Oy:n työmaapäällikkö Jani Pullikka.
– Sanotaanko, että se on helpoimmasta päästä, hän toteaa.
Pullikan mukaan maasto ei ole
kovin pehmeää ja koneilla voi
liikkua alueella vapaasti, koska
minkäänlaista varomista vaativaa infraa ei ole valmiina.
– Toki työmaateitä tehdään sitten enemmän, Puistokadun rakentamisen valvojana toimiva
Tuomas Haapaniemi Ramboll
Finland Oy:stä huomauttaa.
Maaston sijaan pienoisen haasteen maanrakennukselle aiheuttavat metsäaluetta virkistyskäyttömielessä hyödyntävät ihmiset:
Lamminrahka on suosittu ulkoilu- ja liikuntapaikka. Siksi työkoneiden valloittamat alueet, joille
ulkopuolisilla ei ole tulemista, on
erotettu lippusiimoin.
– Työalueiden merkitseminen
on äärimmäisen tärkeää. Metsissä saa tietenkin liikkua, mutta

Otetaan maskit
oikeasti käyttöön

T

erveyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL) antoi viime
viikolla maskisuosituksensa Covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi.
Suositus koskee niiden sairaanhoitopiirien alueita, joilla on esiintynyt koronavirustartuntoja viimeisen kahden
viikon aikana. Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin alueella
tartuntoja on tullut harvakseltaan – mutta yksittäisiä tapauksia on todettu myös viime
viikkoina.
Jos emme halua palata takaisin viime kevään voimakkaisiin sulkutoimenpiteisiin,
suositukseen on nyt suhtauduttava vakavasti. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi
vähentää tartuntoja estämällä
pisaroiden leviämistä ympäristöön. Niiden teho perustuu
osin siihen, että mahdollisimman moni käyttäisi niitä.
Ennen kaikkea maskeja suositellaan käytettävän joukkoliikenteessä, mutta myös muissa sellaisissa paikoissa, joissa
turvavälien pitäminen ei onnistu. Näitä paikkoja on useita.
Vielä toistaiseksi maskien
käyttäjiä näkyy ainakin Kangasalla vain vähän. Koska se
on harvinaista, voi maskin
kasvoille laittaminen tuntua
oudolta ja jopa leimaavalta.
Näin ei kuitenkaan ole. Jokainen maskin käyttäjä lisää
tuntua sen normaaliudesta.

Mitä useampi asettaa sen kasvoilleen, sitä useampi alkaa kokea tarvetta maskin käytölle.
Päätös tulisi tehdä, vaikka olo olisi täysin terve. THL
kertoo, että osa tartunnan saaneista henkilöistä ei saa lainkaan oireita ja tästä syystä
henkilö ei ole tietoinen tartunnastaan. THL:n mukaan virus
voi lisäksi tarttua jo muutama
päivä ennen oireiden alkua.

Jokainen maskin
käyttäjä lisää tuntua
sen normaaliudesta.
Mitä useampi asettaa
sen kasvoilleen, sitä
useampi alkaa kokea
tarvetta maskin
käytölle.
LAMMINRAHKAN ALUEEN rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Ilmakuva on kuvattu pohjoisen suunnasta, ja siinä

Tutkimuksissa on kuvattu
tilanteita, joissa oireeton henkilö on tartuttanut muita ahtaissa sisätiloissa. Tämä olisi
voitu mahdollisesti estää, jos
sekä tartuttaja että tartunnan
saanut olisi käyttänyt kasvomaskia.
Eikä se ole edes rahakysymys. Kangasalan kaupunki
vastasi suositukseen nopeasti
ja alkoi jo viikonloppuna jakaa ilmaisia kasvomaskeja vähävaraisille. Menekki on ollut
suuri. Nyt ne täytyy vielä ottaa
käyttöön.

ILONAIHE
Laura Kotasella oli viime perjantaina useampikin ilonaihe, joista
ykkösenä kielen päälle nousi torin jäätelökioskista ostettu suklaajäätelö äidin seurassa nautittuna.
– Suklaa on parasta, vakuutti
herkkusuu.

Energiatankkaus olikin tarpeen,
sillä 17-vuotiaan iltasuunnitelmiin
kuuluivat kauan kaivatut luisteluharjoitukset Hervannan jäähallissa.
Iloa Kotaselle tuottavat myös
viikko sitten alkaneet opinnot Aitoon koulutuskeskuksessa.
EIJA KOIVU

Ulkoilijoiden varottava
työmaa-alueita

Mossin puistokatu
Lamminrahkan pääkatua rakennetaan
samaan aikaan etelästä ja pohjoisesta.
Annukka Tammilehto
Lahdentietä ajaessa Lamminrahkan asuin- ja yritysalueesta ei näy
oikeastaan vilahdustakaan. Uudelta valtatien rampilta ei vielä pääse mihinkään, ja noin 8 000 asukkaan kodiksi kaavailluilla alueella
näyttää toistaiseksi kasvavan vain
metsää.
Todellisuudessa puuston suojassa tapahtuu kyllä: keväällä alkanut Lamminrahkan kadunrakennus on edennyt siihen
vaiheeseen, että alueella tehdään
kuluvalla viikolla ensimmäiset
päällystetyöt.
Asfaltti vedetään Ojala-Lamminrahkan alueen halkovan
pääkadun Mossin puistokadun
Lahdentien rampilta alkavaan
päähän. Katua on rakennettu kesän aikana ensimmäiseen kiertoliittymään asti.
Rampilta päin katsoessa Puistokadun penkat näyttävät tällä hetkellä jyrkiltä, mutta tie ei olekaan

vielä lopullisessa mallissaan, kertoo Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen kaupungilta.
– Katu levennetään kiinni niin
sanottuihin porttikortteleihin siinä vaiheessa, kun niitä rakennetaan.

Katujen
rakennekerrokset pysyvät
paremmassa kunnossa,
kun kadut ja tontit on
rajattu selkeästi valmiilla
asfalttipinnalla.
Kokonaisuudessaan 3,6 kilometriä pitkä puistokatu tehdään
Aitolahdentielle asti. Pohjoispäässä suoritetaan parhaillaan valmistelevia töitä, kuten räjäytyksiä ja
louhintaa.
Aitolahdentien ja Mossin puistokadun risteykseen tulee perinteinen t-risteys, jonka on tarkoitus
valmistua tämän vuoden puolella.

Kokonaisuudessaan Mossin
puistokadun urakka kestää marraskuuhun 2022 asti. Pääkadun
rakentamisen lisäksi siihen kuuluvat alueen liikuntapuiston louherakenne, Aitolahdentien perusparantaminen Puistokadun
risteysalueelta ja seudullisen ulkoilureitin uusi linjaus.
– Kirkkoharjun ja Tampereen
välinen ulkoilureitti siirtyy Lamminrahkan kohdalla pohjoiseen
Lamminrahkan ja Ojalan väliin,
Karppinen kertoo.
Väylän paikka muuttuu, koska
voimalinja jonka alla reitti kulkee, maakaapeloidaan ja otetaan
asuinkäyttöön. Mossin puistokadun yli liikkujat pääsevät kevyen
liikenteen ylikulkusiltaa pitkin.
KARPPINEN KERTOO, että samoi-

hin aikoihin puistokadun urakan
kanssa Tampereen Infra Oy aloitti
Tampereen puolella Rissonkadun
jatkeen urakan. Kesän aikana katua on jatkettu Risson alueelle liikennöivän bussin kääntöpaikalta
kaupunkien rajalle asti noin 300
metrin matkalta maaleikkaustöiden ja vesihuollon osalta.
Karppisen mukaan katupätkä valmistuu loppuvuoden aika-

ei työmaa-alueilla, Pullikka huomauttaa.
Hiihdon ystäville hänelle on
iloisia uutisia. Vaikka Mossin
puistokadun rakentaminen jatkuu kelien salliessa läpi talven,
seudulliselle ulkoilureitille vedettävä latu on lumikelillä käytettävissä ensi talvenakin. Ulkoilureitti kulkee ainakin vielä ensi
kaudella nykyisen voimalinjan
alla.
– Meillä on velvoite pitää latu kunnossa. Työmaan läpi tulee
pääsemään, Pullikka toteaa.
MINKÄ KOKOLUOKAN projektik-

si ammattilaiset Lamminrahkan
rakentamista kokonaisuudessaan
kuvailisivat?
– Jos kaupungin urakoista puhutaan, nimittäisin tätä isoksi urakaksi, Haapaniemi luonnehtii.
Pullikka kertoo, että tällä hetkellä Mossin puistokadun työmaavahvuus on 23 henkeä. Ensi
kesänä, jolloin kadun rakentamisen arvioidaan olevan parhaimmassa vauhdissa, se voi olla lähes
kaksinkertainen.
– Kiivaimpana sesonkiaikana
vahvuus on noin 40 henkeä.

näkyy Mossin puistokatu ja sen ensimmäinen kiertoliittymä. Taka-alalla Lahdentien uusi eritasoliittymä.

saa jo asfalttipintaa
ANNUKKA TAMMILEHTO

FAKTA

TYÖMAAPÄÄLLIKKÖ JANI Pullikka kertoo, että Lamminrahkan alueen

rakwentaminen on maaston kannalta itse asiassa varsin helppoa. Oikealla Mossin puistokadun valvoja Tuomas Haapaniemi.Taustalla näkyvälle aukiolle tulee Lamminrahkan liikuntapuisto.

na lukuun ottamatta asfaltointia,
joka tehtäneen mahdollisesti ensi
kesänä.
Projektipäällikkö kertoo, että
Kangasalan rakennuttaman Rissonkadun osuuden rakentamisen
on tarkoitus alkaa syksyllä. Urakkatarjoukset on jo saatu, mutta
urakoijaa ei ole vielä valittu.
Alueen poikki Lahdentien
suuntaisesti kulkevaa katua pääsee suoraan Mossin puistokadun
ensimmäiseen kiertoliittymään.

Liittymästä katu jatkuu Kuurankatuna, joka taas tulee urakkavuoroon ensi vuonna.
Mossin puistokadun urakkahinta on reilut 12 miljoonaa euroa. Koska Ojala-Lamminrahkan
rakentaminen on Kangasalan ja
Tampereen yhteishanke, kulut jakautuvat puoliksi. Mukana kustannuksissa ovat myös Kangasalan Vesi -liikelaitos, Tampereen
Vesi, Tampereen Sähköverkko Oy
ja Elenia Oy sekä operaattoreita.

NÄIN ALUE RAKENTUU
••Destian toteuttama Lahdentien eritasoliittymä valmistui elokuussa.
••Tällä hetkellä rakennetaan Ojala-Lamminrahkan alueen halkovaa pääkatua
Mossin puistokatua etelän ja pohjoisen suunnasta. Katu valmistuu 2022.
Puistokadun projektin pääurakoija on
Louhintahiekka Oy.
••Syksyllä alkaa Rissonkadun rakentaminen kohti Tamperetta. Tampereen
infra on rakentanut katua Risson
alueelta 200–300 metrin matkan kohti
Kangasalaa.
••Mossin puistokadun eteläpään kiertoliittymästä kohti Kangasalaa lähtevän
Kuurankadun rakentaminen ajoittuu
ensi vuoteen.
••Katuhankkeiden yhteydessä rakennetaan pienempiä kokooja- ja tonttikatuja
sekä viheralueita.
••Vuonna 2021 alkaa Lamminrahkan
koulun rakentaminen. Vuonna 2021
alkaa Lamminrahkan koulukeskuksen
ensimmäisen osan rakentaminen. Siihen
kuuluvat alakoulu ja päiväkodin sisältävä
pienten lasten yksikkö. Sen sekä liikuntapuiston, torin ja seudullisen ulkoilureitin
on tarkoitus olla valmiita vuonna 2023.

KARPPINEN KERTOO, että Lam-

minrahkan rakennustapa eroaa
esimerkiksi Tampereen Vuoreksen toteutuksesta siten, että Lamminrahkassa katuverkko pyritään
tekemään mahdollisimman valmiiksi ennen korttelirakentamista.
Sen ansiosta uusien asukkaiden eri tarvitse muuttaa työmaan
keskelle, vaan he heti pääsevät
kävelemään ja pyöräilemään asfaltilla murskepintaisen väylän
sijaan.
Valmis katuverkosto palvelee
myös talorakentamista. Katujen
rakennekerrokset pysyvät paremmassa kunnossa, kun kadut
ja tontit on rajattu selkeästi valmiilla asfalttipinnalla.
Puustoa on karsittu ja karsitaan
sillä ajatuksella, ettei viheralueisiin tarvitsisi kajota hetkeen.
– Ihmiset saattavat ihmetellä,
miksi puustoa on viheralueiksi
tarkoitetuilta alueilta harvennettu aika reilusti. Ajatuksena on,
että nyt harvennetaan enemmän,
jotta tarvetta sille ei ole heti, kun
asukkaat ovat muuttaneet alueelle, Karppinen selittää.
LAMMINRAHKASTA on suunnitel-

tu mahdollisimman luonnonlähei-

nen alue runsaine viheralueineen.
Niitä toteutetaan jo katualueiden
toteuttamisen yhteydessä.
Karppinen kertoo, että viheralueiden rakentamisen yhdistäminen katuhankkeiseen on tärkeää
siksi, että Lamminrahkan alueen
hulevedet laskevat Halimasjärveen.
Viheralueille rakennetaan kaduilta ja tonteilta valuvia sadevesiä pidättävät ja puhdistavat oja- ja
patorakennelmat.
Toisin kuin monissa rakennuskohteissa, Lamminrahkassa syntyviä läjitysmaita, eli rakentamiseen kelpaamatonta maa-ainesta
ei kärrätä pitkien matkojen päähän kustannus- ja päästösyistä.
Sen sijaan savelle ja pintamaille
on osoitettu alueella neljä kukkulamaista läjityspaikkaa, jotka maisemoidaan aluetta viimeistellessä. Mossin puistokatua
rakentaessa niistä käytössä on
kaksi.
– Ajatus on ollut ollut alusta asti, että maat hyödynnetään maisemarakentamisessa, Karppinen
toteaa.
Maiden käyttö alueella on liittyy Lamminrahkan ekotehokkuustavoitteisiin.

