
Asunto Oy Kangasalan Lamminrahkan Lähde 
Mossin puistokatu, 36100 KANGASALA 

ENNAKKOMARKKINOINTI, ARVIOITU VALMISTUMINEN 12/2023 

Lamminrahkan Lähde tarjoaa laadukasta asumista aivan Lamminrahkan 
keskustassa, jolloin vierestä löytyy päiväkoti, alakoulu, tapahtumatori ja uusi upea 
liikuntapuisto. Yhtiön asuntotarjonta on laaja, josta löytyy upea koti eri tarpeisiin aina 
ullakkokerroksen ainulaatuisista 3h-4h asunnoista, 1. kerroksen omalla pihalla 
varustettuihin 1h asuntoihin.       

Kaikissa yhtiön asunnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota asuntojen toimivuuteen ja 
viihtyisyyteen sekä valittuihin pintamateriaalihin. Energialuokka yhtiössä on B2018. 
Lisäksi yhtiön käytössä on oma Padel-kenttä, huoltotila suksille ja pyörille sekä omina 
osakkeina myytävät autopaikat aivan talon vieressä. Asuntojen irtaimistovarastot on 
tuotu mahdollisimman lähellä asuntoja kerroksiin, jolloin ne ovat kiinteä osa asumista. 

Samaan kortteliin rakentuu myöhemmin myös koko Lamminrahkaa palveleva 
päivittäistavarakauppa sekä hyvinvointikeskus, jossa on hyvinvoinnin palveluita, 
kuten kuntosali, ohjatut jumpat sekä muut terveyttä tulevat palvelut.    

Lisätietoja kohteesta antaa: Päivi Kuuttinen | 050 351 7031 | paivi@koditon.fi

ARKKITEHDIN NÄKEMYS 
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RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.4.2022 

PERUSTIEDOT 
Rakennuskohde 
ASUNTO OY KANGASALAN LAMMINRAHKAN LÄHDE 

Kaava 
Kaava on vahvistettu.  Lisätietoja: Kangasalan kaupungin kaavoitusyksikkö, puh 044 431 4177. 
Tontti 
Lamminrahka, Kortteli 1527, tontin muodostus kesken, vuokratontti (Kangasalan Kaupunki) 
Rakennukset 
Kaksiosainen rakennus, joista yksi osa on 4, toinen 5 kerrosta korkea sekä yhteinen piha- ja parkkialue korttelissa olevien 
asunto-osake- ja Kiinteistö Osakeyhtiöiden kanssa.  

RAKENTEET 
Alapohja 
Maavarainen ja osin tuulettuva alapohja. 
Välipohjat  
Paikalla valetut teräsbetonilaatat. 
Yläpohja 
Paikalla valettu betonilaatta, puiset kattokannattajat, vaneri, alushuopa sekä lämpöeristeenä puhallusvilla. 
Vesikatto 
Peltikatto ja osittain huopakatto 
Ulkoseinät 
Torin ja kadun puolella paikallamuurattu tiiliseinä sekä betonielementti. Sisäpihalla betonielementtirakenteiset. 
Huoneistoväliseinät   
Pääosin teräsbetonielementtejä.  
Porrashuoneenporras  
Mosaiikkibetonipintainen betonielementtiporras. 
Parvekkeet 
Parvekkeet tehdään betonielementtirakenteisina ja varustetaan kaitein ja parvekelasituksin. Parvekelasitukset eivät ole 
vesitiiviitä. Ranskalaiset parvekkeet lasittamattomia. 
Kevyet väliseinät 
Kevyet väliseinät ovat pääosin teräsrankaisia kipsilevyseiniä. Kosteiden tilojen seinät pääosin levyrakenteisia.  

IKKUNAT JA OVET 
Ikkunat 
Ikkunat ovat kolminkertaisia sisäänpäin aukeavia puu-alumiini -ikkunoita. 
Ulko-ovet 
Porrashuoneen pääulko-ovi on metallilasiovi. Parvekkeiden ovet ovat ulosaukeavia ikkunallisia puuovia, ulkopuoli 
alumiinia.  
Kerrostalo-ovet 
Kerrostaso-ovet ovat viilupintaiset kirjeluukulla. 
Väliovet 
Väliovet ovat tehdaskäsiteltyjä, sileitä, valkoisia laakaovia.  

PINTAMATERIAALIT JA VARUSTEET 
Huonetilojen päällysteet: 
tila   lattia seinät katto 
ET        vinyylilankku maalaus      maalaus 
OH                  vinyylilankku maalaus      roisketasoite 
K          vinyylilankku maalaus      tasoite/roiske 
MH:t     vinyylilankku maalaus      roisketasoite 
VH         vinyylilankku maalaus      maalaus 
PH laatta laatta paneeli 
erillis-WC laatta laatta maalaus 

Kalusteet 
Keittiössä tehdasvalmisteiset vakiokalusteet maalatuilla/malamiini MDF-ovilla. Muissa kalusteissa valkoiset MDF-ovet. 
Keittiön työtasot laminaattipintaisia ja ABS-reunanauhoitettuja. Pesuhuoneissa pesualtaan yhteydessä on allaskaappi/-
laatikosto ja peili tai peilikaappi valaisimella. 

Keittiön kodinkoneet 
Keittiöissä astianpesukone, induktioliesitaso, erillisuuni ja jääkaappipakastin. Pienissä asunnoissa jääkaappi 
pakastelokerolla.  



TEKNIIKKA JA JÄRJESTELMÄT 
Lämmitys ja käyttövesi 
Yhtiö liitetään kaukolämpöverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen lattialämmitys. Asunnoissa on 
huoneistokohtainen vedenmittaus. 
Ilmanvaihto 
Yhtiössä on keskitetty ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja viilennyksellä. Keittiötilat varustetaan 
aktiivihiililiesituulettimella. Rakennus varustetaan radonpoistojärjestelmällä. 
Sähkötyöt, antennijärjestelmä 
Rakennus liitetään sähkö-, tietoliikenne- ja kaapelitelevisioverkkoihin. 
 
PAIKOITUS JA MUUT TILAT 
Autopaikoitus 
Yhtiön autopaikat sijaitsevat viereisellä LPY-alueella. Nämä autopaikat myydään erikseen.  
 
Yhteiset tilat 
Irtainvarastot asunnoille asuinkerroksissa, väestösuoja, ulkoiluvälinevarastot (2kpl), vaunuvarasto, huoltotila ja lisäksi 
lämmönjako-, IV- sekä sähköpääkeskushuone.  
 
 
Rakentaja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin 
 

 B56 asunto 3H+K+sauna+parvi 

















































































 

 

 
Visura Oy on Pirkanmaalainen rakennusalan monipuolinen perheyritys, joka on rakentanut 

laadukkaita koteja pirkanmaalaisille sekä monimuotoisia projekteja teollisuuden ja yhteiskunnan 
käyttöön jo vuodesta 1986. 

Visura Oy:n ensimmäisiä kohteita 80-luvulla olivat mm. Tampereen sydämessä Ratinan 
suvannossa sijaitsevan Kehräsaaren, Eteläpuiston Klingendahlin sekä Tammelan poliisikoulun 
peruskorjaukset. 1990-luvulla tuotanto painottui uudisrakentamiseen ja 2000-luvulla suuri osa 

rakentamisesta on keskittynyt omaan asuntotuotantoon sekä peruskorjaus ja liikerakentamiseen. 
2000-luvun suurimpia liike- ja julkisenrakentamisen hankkeita ovat olleet Tampereen 

Koskikeskuksen uudistus, Prisma Linnainmaa ja Ylöjärven koulutuskeskus Valo. Tampereen 
Kaupungin myöntämä hyvän rakentamisen palkinto on myönnetty Visura Oy:lle kolme kertaa 

(vuosina 1998, 2007 ja 2011). 

Visuran vahvuutena on oma ammattitaitoinen henkilöstö, vahva kokemus ja tahto toteuttaa kohteet 
tinkimättömällä laadulla, sovitussa aikataulussa. 

Kangasalle Visura Oy on rakentanut vuonna 2020 valmistuneen Asunto Oy Kangasalan Liutun 
portti –nimisen yhtiön Liutun Toosintielle. Aikaisemmin Visura Oy on toteuttanut Kangasalla 
korttelikoulun Tursolaan, Apila-kuntoutuskeskuksen saneerauksen sekä muita projekteja. 

Kangasalan Lamminrahka on tulevaisuuden asuinalue Kangasalla, joka tuo Tampereen palvelut ja 
toiminnot lähelle. Ulkoilijalle Lamminrahka tarjoaa Pirkanmaan parhaat maastot aivan etuoven 

tuntumasta  

 

www.visura.fi 
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