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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Uimahallin korttelin asemakaavan muuttaminen käynnistettiin kiinteistönomistajien aloitteesta
lisärakentamisen tutkimiseksi v. 2007. Hanke on siirtynyt keskustakorttelin toteuttamisen ja
keskustan osayleiskaavan laatimisen vuoksi muutamilla vuosilla eteenpäin.
Kunta hyväksyi yhteistyösopimuksen alueen kehittämisestä rakennusliikkeen kanssa v. 2011,
jonka yhteydessä myös linja-autoaseman kortteli liitettiin samaan suunnitelmaan. Tämän
hankkeen kaaduttua linja-autoaseman korttelin asemakaava saatiin valmiiksi yhteistyössä toisen rakennusliikkeen kanssa. Uimahallin korttelin kaavan uudistaminen tuli ajankohtaiseksi
hotellihankkeen konkretisoituessa syksyllä 2016.
Asemakaavaluonnos oli uudelleen nähtävillä vuoden 2016 lopulla. Siitä saatiin runsaasti lausuntoja, jotka edellyttivät tarkistuksia ja vaikutusten arvioinnin syventämistä. Kaavaehdotuksesta on jätetty pois kortteli 13a, jonka osalta ei vielä ole suunnitelmallisia ja sopimuksellisia
edellytyksiä asemakaavan hyväksymiseen. Tämän vuoksi myös korttelin sisäiset muutokset
kävely- ja pyöräily-yhteyksiin jäävät myöhemmin hyväksyttäviksi.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä kesällä 2017. Siitä saatiin yksi lausunto ja yksi muistutus.
Kaavaan tehtiin vähäisiä tarkistuksia ennen hyväksymiskäsittelyä.

2.2 Asemakaava
Keskustan osayleiskaavan tavoitteet ja Tampereentien ympäristökuvan hallitsemiseksi ja jalankulun edellytysten parantamiseksi laadittu kehittämisvisio ovat olleet asemakaavan suunnittelun lähtökohtina.
Asemakaavalla osoitetaan uimahallin yhteyteen uuden asuin-hotellirakennuksen rakennuspaikka. Uimahallille osoitetaan laajennusvaraus. Uudisrakentamista varten kortteliin varataan
paikoitustalon rakennuspaikka.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Toteutusvastuu jakautuu kiinteistönomistajien ja alueen kehittäjien kesken. Uudisrakentaminen on mahdollisuus käynnistää kaavan saatua lainvoiman, aikaisintaan v. 2018.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Alue on osa kunnan ydinkeskustaa. Tampereentien itäpuolisen alueen liikennejärjestelyt ja
rakennuskanta ovat peräisin pääosin 1970-luvun alusta. Alue on osa kivikeskustaa, jolle ovat
tyypillisiä betonin ja punatiilen käyttö ja runsaat katu- ja pysäköintialueet.
Tampereentien länsipuolella on kirkko ja siihen liittyvä arvokas kulttuurimaisema Kangasalantien varressa. Se on osa valtakunnallisesti arvokasta, kirkon ja kartanoiden muodostamaa
kulttuuriympäristökokonaisuutta. Kirkko ympäristöineen on lisäksi maakunnallisesti arvokas
rakennettu ympäristö. Kaavan vaikutuspiirissä sijaitsee mm. Liuksialan-Tiihalan maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Suunnittelualueella ei sijaitse arvokkaita rakennuksia, mutta
Tampereentien varressa on kirkon lisäksi rakennuskulttuurin kannalta arvokas Kansallispankin entinen pankkikiinteistö vuodelta 1951.

Luonnonympäristö
Alueella ei ole alkuperäistä luontoa. Läheinen Kirkkojärvi on arvokas lintuvesi, joka kuuluu Natura 2000-verkostoon.
Uimahallin tontilla pohjamaa muodostuu pääosin löyhästä siltistä ja hienosta hiekasta muodostuvista maakerroksista. Uimahallin pohjatutkimuksissa on tavattu siltti-/hiekkakerroksien
seassa ohut, noin metrin paksuinen, savikerrostuma. Pohjamaa on hyvin herkkä rakentamisen aiheuttamille tärinöille, joka aiheuttaa pohjamaassa maan tiivistymistä..
Alue on rakennettu. Vanhojen omakotitalojen piha-alueet ovat puistomaiset. Osalla tonteista
on vanhaa puustoa.

Kirkkojärven Natura-alueen rajaus ja Kylä-Aakkulan kivikautinen asuinpaikka.

Rakennettu ympäristö
Alue sijoittuu ydinkeskustan eteläreunaan. Kävelyetäisyydellä sijaitsevat tärkeimmät julkiset ja
kaupalliset palvelut ja julkisen liikenteen yhteydet.

Liikenteellisesti keskeisestä sijoituksestaan huolimatta alue ei ole toimivan kävely- ja pyöräilyverkoston varrella. Ajoneuvoyhteys alueelle on järjestetty Kalmistontien kautta.
Alueen pohjoisosassa on liike- ja asuinkerrostaloihin ja alueen itäpuolella hautausmaa. Länsija eteläpuolella paikkaa rajaavat liikenneväylät.
Keskustan osayleiskaavan rakennetun ympäristön selvityksessä alueelta ei löytynyt erityisiä
arvoja. Viereinen itäinen hautausmaa on arvokas kulttuuriympäristö.
Aluetta sivuaa vilkasliikenteinen valtatie, jonka melualue ulottuu koko suunnittelualueelle.

Valtatien melunsuojaussuunnitelmassa ei ole esitetty melunsuojausta keskustan kohdalle.
Tämän vuoksi melualue ulottuu päiväsaikaan korttelialueelle, ja asuntopihat on sijoitettava rakennusten suojaan ja melun suuntaan avautuvat parvekkeet on lasitettava.

Arkeologiset kohteet
Alueen kaakkoispuolella on kivikautinen asuinpaikka (Kylä-Aakkula 1 ja 2), jonka rajaus on
tutkittu keskustan osayleiskaavaa laadittaessa. Alueen rajaus on esitetty ohessa, vasemmalla
Museoviraston, oikealla keskustan osayleiskaavaselvityksen (Mikroliitti Oy).

Maanomistus

Maa-alue on pääosin kunnan, osittain yksityisten omistama. Kunnan maanomistus tummennettuna.

3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Pirkanmaan ehdotusvaiheessa olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi merkinnällä C.
Lainvoimaisen keskustan osayleiskaava mukaan linja-autoaseman ja uimahallin alue on osoitettu keskustarakentamiseen. Alueen kautta on osoitettu kävely- ja pyöräilyreitti Pikkolasta
Huutijärven suuntaan.

Keskustan osayleiskaava 2010.

Muutoskohde

Ote kaavayhdistelmäkartasta
Alueella on voimassa 1970-luvun alussa laadittu asemakaava, jossa Myllystenpohjantien varteen on osoitettu liike- ja asuinkerrostalorakentamista. Vuonna 2006 voimaan tulleessa kaavassa korttelin eteläosa on varattu pääosin uimahallin rakentamiseen, osittain pientaloasumiseen.
Keskustan paikoitusselvitys on käynnistetty keväällä 2012 kartoittamalla paikoituksen nykytilanne. Selvityksen mukaan alueella on vähän paikoitusongelmia, joskin ruuhkaisimpina aikoina saattavat lähinnä toria olevat paikat käydä vähiin.
Tampereen kaupunkiseutu on laatinut keskustabarometrin, jonka avulla on selvitetty seudun
keskusten nykytilannetta, sen vahvuuksia ja heikkouksia. Suunnittelualueen osalta on asukaskyselyssä saatu paljon kielteistä palautetta linja-autoaseman fyysisestä ja sosiaalisesta
ympäristöstä.

Syksyllä 2015 järjestettiin Uusi Kangasala -työpaja, jossa kartoitettiin eräiden keskustan
avainkohteiden ja -kortteleiden kehittämismahdollisuuksia yhdessä kuntalaisten kanssa. Työtä
on jatkettu eräiden alueiden osalta erikseen. Torin yleissuunnitelman laatiminen oli tarpeen
linja-autoaseman muutosten vuoksi. Yleissuunnitelma laadittiin yhdessä alueen yrittäjien
kanssa.
Parhaillaan on vireillä valtatien 12 perusparantaminen. Suunnitelman vaikutustenarviointiraportti on ollut nähtävillä. Siinä on tarkasteltu myös keskustan eritasoliittymän kehittämisvaihtoehtoja, joilla ei ole suoranaisia vaikutuksia uimahallin korttelin rakentamiseen.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan muutoksen tarve juontuu maankäytölle asetetuista tavoitteista ja keskustaa kehittävistä hankkeista.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty kunnan aloitteesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
Maanomistajat
Alueen asukkaat
Alueen toiminnanharjoittajat
Kunnan hallintokunnat (ympäristö- ja rakennusvalvonta, vapaa-aikatoimi, rakentaminen)
Palo- ja pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto
Elisa, Elenia, Kangasalan Vesi -liikelaitos, Kangasalan Lämpö Oy
Viranomaiset (Pirkanmaan ELY-keskus)

Vireille tulo
Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Uimahallin korttelin asemakaavaluonnoksesta v. 2007 saatiin kunnan hallintokunnilta runsaasti lausuntoja, joissa korostuivat alueen liikennejärjestelyt, kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus
ja eritoten alikulun rakentaminen Tampereentien ali.
Uusi asemakaavaluonnos, johon kuului myös linja-autoaseman kortteli. oli nähtävillä v. 2012.
Linja-autoaseman osalta kaava hyväksyttiin keväällä 2016. Kaavaluonnoksesta saatiin seuraava, uimahallin korttelia koskeva palaute:
Ympäristöterveysvalvonta 28.1.2015
Hulevesien johtamiseen alueelta tulee kiinnittää erityistä huomiota jo todettujen ongelmien
vuoksi. Rakentamisessa tulee noudattaa radonturvallista rakennustapaa.
Kangasalan Vesi –liikelaitos 24.1.2015
Muutosalueen vesihuoltolinjat ovat tavanomaista syvemmällä, noin 4,5 m maan alla, minkä
vuoksi korjaustyöt vaativat paljon tilaa. Linjojen siirtäminen on huomattavan kallista ja hidasta.
Mahdolliset muutokset eivät saa aiheuttaa kustannuksia Kangasalan Vedelle.
Pirkanmaan ELY-keskus 4.2.2015
Viranomaisneuvottelussa tuotiin esille meluselvityksen tarve ja sen huomioon ottaminen kaavaratkaisussa. Meluselvitystä ei ole liitetty kaava-aineistoon. Esitettyjen meluntorjuntatoimien
riittävyyttä ei näin ollen voi arvioida. Kaavatyön yhteydessä tulee laatia suunnitelma hulevesien käsittelystä viranomaisneuvottelussa sovitulla tavalla.
Kaavoitettavan alueen suhdetta kirkkoon on hyvä kuvata ja lisäksi tulee arvioida suunnitelman
vaikutuksia kulttuuriarvoja sisältävään taajamakuvaan.
Pirkanmaan maakuntamuseo 4.3.2015

Suunnitelmassa esitetty ympäristöään tehokkaampi kerrostalorakentaminen tekee taajamasta
kaupunkimaisemman. Suunnittelualueella ei ole erityisiä rakennetun ympäristön arvoja, mutta
kaavan vaikutusalueella niitä on runsaasti, kuten Kangasalan kirkon valtakunnallisesti arvokas
rakennettu ympäristö ja Liuksialan-Tiihalan maakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Olevat tiedot vaikutusalueen rakennetun ympäristön arvoista tulee esittää aineistossa asianmukaisesti ja ottaa huomioon kaavan vaikutuksia arvioitaessa. Kaavan maisemallisia vaikutuksia tulee arvioida riittävin havainnekuvin.
Saadun palautteen vaikutus suunnitelmaan:
Selvityksiä ja vaikutusten arviointeja täydennetään suunnittelun edetessä.
Asemakaavaluonnos oli uudelleen nähtävillä 7.11.–7.12.2016. Siitä saatiin seuraavia kommentteja:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.12.2016
Kaava-alueen melutilannetta on selostuksessa kuvattu päivämelua kuvaavalla kartalla. Melutason ollessa näin korkea on suositeltavaa tarkastella melun leviämistä useilta eri korkeuksilta. Ylempien kerrosten melutasot ovat yleensä suurempia kuin lähellä maanpinnan tasoa mitatut. ELY-keskus arvioi, että sijoitettaessa parvekkeita valtatieltä ja Tampereentieltä aiheutuvan liikennemelun suuntaan, on äänitasoerovaatimuksen täyttymiseksi sekä lasitukselta että
parvekkeen rakenteilta edellytettävä normaalia tehokkaampia meluntorjuntaominaisuuksia.
Meluvaikutusten vähentämiseksi kaavaan tulisi määritellä sellaiset rakennusalan osat, jolle ei
saa sijoittaa liikenteen päästöille herkkiä toimintoja kuten asuinhuoneita. Maankäytön edellyttämien melusuojausten kuten muidenkin maanteille tulevien parantamistarpeiden toteuttamisvastuu on lähtökohtaisesti kunnalla tai maankäytön toteuttajalla.
Alueella voimassa olevan Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu hulevesien
käsittelyn yleissuunnitelma, jossa mm. havaittiin paikallisia hulevesiongelmia ydinkeskustan
valuma-alueilla. Kiinteistö- ja korttelikohtaisten menetelmien tarkempi suunnitelma ja mitoitus
on katsottu tarpeelliseksi asemakaavoitusvaiheessa.
Koska suunnittelualue sijaitsee osittain pohjavesialueella, on kaavaa syytä liittää pohjavesien
suojelua koskevat määräykset.
ELY-keskus pyytää, että asemakaavaehdotus lähetetään sille ehdotusvaiheessa mahdollista
lausuntoa varten.
Pirkanmaan maakuntamuseo 20.12.2016
Kaavaluonnoksessa esitetyt muutokset tulevat muokkaamaan keskustan kaupunkikuvaa merkittävästi. Varsinaiselta suunnitelma-alueelta ei tunneta sellaisia rakennetun ympäristön arvoja, jotka tulisi ottaa huomioon asemakaavassa suojelumerkinnöin. Sen sijaan kaavan vaikutusalueella sijaitsee useita arvokohteita ja kokonaisuuksia, kuten Kangasalan kirkon valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Kangasalan keskustan osayleiskaavan inventoinneissa tunnistettu pankkitalo (Nordea) sekä Liuksialan-Tiihalan maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Kaavalla saattaa olla vaikutusta näihin kohteisiin ja niiden kulttuurihistoriallisiin arvoihin.
Kangasalan kirkko ja kirkkomaa ovat osa Kangasalan kirkon, kartanoiden ja suurtilojen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Kaavaselostuksessa arvoalueen on
mainittu olevan maakunnallinen. Tämä tieto tulee korjata. Kangasalan kirkon alue on tämän lisäksi myös osa maakunnallisesti arvokasta, maakuntakaavaa varten laaditussa selvityksessä
Kangasalan kirkon ja Ukkijärven ympäristöksi nimettyä rakennetun ympäristön kokonaisuutta.
Kangasalan torin kehittämiseksi on laadittu yleissuunnitelma, jonka toteuttamisen asemakaava mahdollistaa. Suunnitelmaan olisi hyvä viitata kaavaselostuksessa ja esitellä sitä esimerkiksi havainnekuvin. Torilla on erityinen merkitys Kangasalan keskustan kaupunkikuvalle, joten Pirkanmaan maakuntamuseo esittää harkittavaksi, olisiko torin rakentamista ohjeistettava
kaavamääräyksin esimerkiksi viittaamalla suunnittelussa huomioitaviin seikkoihin tai paikan
merkitykseen. Sama ohjaus voisi sopia muullekin kaava-alueelle.

Valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin mukaan kaavamuutosalueen kaakkoiskulmassa ja
-puolella sijaitsee muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös, kivikautinen asuinpaikka Kirkko-Aakkula 1 ja 2. Rekisterin mukainen rajaus käy ilmi liitekartasta. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty. Kiinteään muinaisjäännökseen kuuluu lisäksi suoja-alue, joka on tarpeen kohteen säilymiseksi sekä sen laadun ja
merkityksen kannalta välttämättömän tilan varaamiseksi sen ympärille.
Mikroliitti Oy on tehnyt alueella inventoinnin, jonka raportissa todettiin, että alemmalla terassilla oleva asuinpaikka on todennäköisesti tuhoutunut, mutta olisi hyvä harkita asuinpaikan rajauksen ja säilyneisyyden tarkempaa selvittämisestä pienellä koekaivauksella, erityisesti
alemmalle terassille on tehty kaksi arkeologista valvontaa. Vuoden 2012 valvonta koski polkua ja vuoden 2015 valvonta mattolaiturin purkamista. Polun valvonnassa kaivettiin ainoastaan 15 cm syvyyteen ja mattolaiturin valvonnassa poistettiin vain rakenteet. On siis yhä mahdollista, että syvemmällä on säilynyt kiinteää muinaisjäännöstä. Kaavamuutoksessa kivikautisen asuinpaikan länsipäähän on merkitty katualue. Koska Kirkko-Aakkulan asuinpaikan tarkkaa laajuutta ja sen eri osien säilyneisyyttä ole selvitetty, maakuntamuseo toteaa, että maankäytön muutoksen suunnittelu muinaisjäännösalueelle ja sen välittömään läheisyyteen edellyttää kiinteän muinaisjäännöksen säilyneisyyden ja rajojen selvittämistä koekaivauksin.
Arkeologisia koekaivauksia suositellaan tehtäväksi sulan maan aikana, lumettomissa oloissa.
Tutkimuksissa tulee noudattaa Museoviraston ohjeita. Lisätietoja valvonnan tilaamisesti ja
suorittamisesta saa Pirkanmaan maakuntamuseolta. Tiedot kiinteistä muinaisjäännöksistä tulee lisätä kaavakarttaan ja selostukseen erilliseen kohtaan muun kulttuuriympäristön rinnalle.
Kaavan vaikutuksia läheisiin arvoalueisiin ja -kohteisiin, mukaan lukien arkeologinen perintö,
tulee arvioida. Kangasalan keskustan mittakaavassa poikkeavan korkean, yhdeksänkerroksisen tornitalon maisemallisia vaikutuksia, erityisesti Liuksialan-Tiihalan maisemalliselta arvoalueelta käsin, on syytä arvioida myös kuvasovittein.
Kaavaehdotus ja täydennetty kaava-aineisto tulee lähettää Pirkanmaan maakuntamuseoon
lausuntoa varten.
Kangasalan Lämpö Oy 5.12.2016
Kaava-alueen läpi (Tampereentien – Myllystenpohjantie) menee Kangasalan Lämpö Oy:n
kaukolämmön itäisten alueiden runkoputki. Kaavalla ei näyttäsi olevan vaikutusta runkoputkeen.
Uimahallin paikoitusalueen läpi itä – länsi suunnassa menee Kangasalan Lämpö Oy:n maakaasun runkoputki. Kaavan toteutuminen Tampereentien alikulun ja Paikoitustalon osalta aiheuttanee maakaasuputken siirron.
Tälläkään kertaa Kangasalan Lämpöä ei ole merkitty osalliseksi kaavaselostuksessa.
Kaavaa on muutettava niin, että kaukolämpö- ja maakaasuputkille varataan johtoa varten varattu alueen osa. Rakennusalueen rajat tulee sijoittaa niin, että putkilinjat ovat vähintään neljän metrin etäisyydellä rakennusalasta. Kangasalan Lämpö on lisättävä osallisten listaan ja
pyydettävä jatkossa lausunto kaavan edetessä.
Kaikkien maanalaisten putkirakenteiden osalta tulee huomioida, että niiden päälle ei saa rakentaa ja että liikennejärjestelyjen muuttuessa tulee varmistaa ko. putkirakenteiden riittävä
mekaaninen suojaus raskaan liikenteen aiheuttamia kuormia suojaamaan. Putkien mahdolliset siirrot tai suojaus tulee tehdä alueen toteuttajan tai rakentajan kustannuksella.
Alueen tuleva rakennuskanta on liitettävissä olemassa olevaan kaukolämpöjärjestelmään.
Elisa Oyj 7.11.2016
Ei huomautettavaa.

Elenia Oy 29.12.2016
Asemakaavan alueella ja ympäristössä sijaitsee Elenia Oy:n omistamia pienjänniteilmajohtoja
liitekartan mukaisesti. Pyydämme huomioimaan , että mahdollisista ylimääräisistä johtosiirroista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta.
Pyydämme varamaan et- alueen 12m x 12m uudelle puistomuuntamolle. Muuntamon paikat
näkyvät liitteissä punaisella neliöllä. Muuntamon etäisyys rakennuksiin tulee olla vähintään 8
metriä. Elenia Oy:llä ei ole muuta huomautettavaa kaavan suhteen.
Kangasalan Vesi -liikelaitos 13.12.2016
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää vesihuoltoverkoston täydennysrakentamista olevan
verkoston sijoittamiseksi uudelleen.
Tampereentien alitus tulee tarkentaa suunnitelmin ennen korttelin rakentamista, jotta vesihuoltolinjojen uudelleen sijoittaminen on mahdollista kävelylle ja pyöräilylle tarkoitettuun
uraan.
Tampereentien ja Myllystenpohjantien puolelle sijaitsevilla hulevesijohdoille ja vesijohdoille on
järjestettävä varaus asemakaavaan.
Kangasalan seurakunta 13.12.2016
Kangasalan seurakunta suhtautuu myönteisesti keskustan kehittämiseen ja pitää vireillä olevaa asemakaavaluonnosta kannatettavana. Kangasalan seurakunta pitää kuitenkin tärkeänä
seuraavien seikkojen huomioimisen asemakaavaa hyväksyttäessä:
1. Itäisen hautausmaan välittömään läheisyyteen tulisi varata parkkipaikkoja (3-5 kpl) lyhytaikaiseen paikoitustarpeeseen hautausmaakäyntejä varten.
2. Liikenne uimahallista, parkkitalosta sekä hautausmaalta lisää Kirkkojärventien liikennettä,
minkä vuoksi tietä tulisi leventää nykyisestä. Lisäksi mahdollinen tienvarsipaikoitus tulisi kieltää.
3. Hautausmaalle kulkevat surusaattueet tulee tulevaisuudessa ohjata alikulkua pitkin Ystävyyden puistosta Uimahallin piha-alueen läpi Itäiselle hautausmaalle.
4. Parkkitalon julkisivuun suunnitteluun ja toteuttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Hautausmaan suuntaan rakenteen tulisi olla hillitty ja kaunis.
5. Uimahallin ja rakentuvan hotellin alueelle tulee rakentaa leikkialue lasten ja lapsiperheiden
viihtymisen varmistamiseksi.
6. Korttelialueelle 13a tulee lisätä merkittävästi rakennettavaa kerrosalaa/kerroksia.
7. Korttelialueen 13a pysäköintipaikat tulee sisällyttää autopaikkojen korttelialueeseen.
Kangasalan uimahalli Oy 30.11.2016
Yhtiön hallitus näkee kaavaluonnoksen myönteisenä kuntakeskuksen kehittämisenä ja uskoo
sen tuovan mahdollisuuksia uimahallin toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. Hotellilla ja
uimahallilla sekä uimahallissa toimivilla yrityksillä on mahdollisuus monipuoliseen yhteistyöhön ja asiakkaiden entistä parempaan palveluun.
Kaavamuutoksessa esitetty hotelli- ja parkkitalon rakentamisella on kuitenkin merkittäviä rakennusaikaisia vaikutuksia uimahallin toimintaan, jotka tulee mielestämme ottaa huomioon
kaavamuutoksessa ja rakentamislupien myöntämisessä.
Pysäköinti
Alueen pysäköinnillä on merkittävä vaikutus uimahallin kävijämääriin. Jo tällä hetkellä ruuhkahuippuina (loka-huhtikuu) pysäköintipaikkojen määrä (140) ei ole ollut riittävä. Tästä syystä
pysäköintipaikkojen määrä ja laatu tulee ottaa huomioon sekä hotellin rakennusaikana että
sen jälkeen. Uimahalliyhtiön hallitus esittää, että parkkitalon rakentaminen aloitettaisiin ensin,
ja että sinne varataan riittävästi pysäköintitilaa uimahallin ja uimahallissa toimivien yritysten
käyttöön.
Hotellin ja parkkitalon rakentamisen aikana on turvattava uimahallin ja kuntosalin asiakaspysäköinti. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota inva-paikkojen lukumäärään ja sijaintiin sekä
koululaisten bussikuljetusten turvallisuuteen. Rakennusaikana rakennustyöntekijöille tulee
osoittaa pysäköintitilaa muualta kuin uimahallin välittömästä läheisyydestä ja työmaa-alue tu-

lee muutenkin rajata niin pieneksi kuin mahdollista. Lisäksi tori- ja keskusta-alueen pysäköintiaika tulisi muuttaa rakentamisen ajaksi kolmeksi tunniksi vastaamaan samaa aikaa kuin uimahallin pysäköintipaikalla nyt on. Uimahallissa käyntiin on varattava aikaa kolme tuntia.
Pysäköintitalossa pysäköinti tulisi uimahallin ja uimahallissa toimivien yritysten asiakkaille
mahdollistaa siten, että asiakkaiden asiointikustannukset eivät nousisi.
Rakentaminen / perustukset
Uimahallirakennus on perustettu maanvaraisesti. Uimahallin tontilla pohjamaa muodostuu
pääosin löyhästä siltistä ja hienosta hiekasta muodostuvista maakerroksista. Uimahallin pohjatutkimuksissa on tavattu siltti-/hiekkakerroksien seassa ohut, noin metrin paksuinen, savikerrostuma. Pohjamaa on hyvin herkkä rakentamisen aiheuttamille tärinöille, joka aiheuttaa pohjamaassa maan tiivistymistä. Parkkihallin ja 10-kerroksisen hotellirakennuksen perustuksia ja
maarakenteita suunniteltaessa tulee ottaa huomioon paalutuksen ja mahdollisten tukiseinien
asennuksesta aiheutuva tärinä ja mahdolliset vaikutukset maanvaraisesti perustetun uimahallin rakenteisiin. Maan tiivistyminen voi aiheuttaa haitallisia painumia uimahallirakennuksessa,
jonka seurauksena voi syntyä vaurioita uimahallin rakenteisiin. Ennen rakentamisen aloittamista tulee tehdä rajaseinäsopimus.
Parkkitalon rakentamisessa tulisi ottaa huomioon esteettisyys ja yhtenäinen muotokieli uimahallirakennuksen kanssa. Opastus ja sisäänajo tulisi olla niin selkeä, että uudet asiakkaat tunnistavat parkkitalon olevan uimahallin käytössä.
Muuta huomioitavaa
Kaavaluonnoksessa uimahallin tulevat laajennusvarat menetetään. Nyt suunnitteilla olevan
uimahallin laajennuksen jälkeen ainoat mahdolliset laajennussuunnat ovat uimahallin terassin
ja huoltoluiskan kulma sekä sisääntulon edessä oleva alue.
Uimahalliyhtiön ja kunnan välinen tonttia koskeva vuokrasopimus tulee neuvotella uudelleen.
Uimahalliyhtiön ja hotellin välillä tulee neuvotella puitesopimus uimahallimaksuista ja muista
käytännöistä.
Uimahallin huoltotien ja huoltoautojen kääntöpaikan tulee pysyä vapaana koko rakentamisen
ajan.
Tulevien parkkitilojen mahdollinen maksullisuus nostaisi uintikäynnin hintaa ja todennäköisesti
laskisi uimahallin ja kuntosalin kävijämääriä. Erityisesti pysäköintitilan vähyys haittaisi rakentamisaikana. Lopulliset arvioit rakentamisen vaikutuksesta kävijämääriin, saadaan vasta rakentamisen alettua. Kunnan tulee kuitenkin ottaa huomioon kävijämäärien laskusta johtuva
odotettavissa oleva uimahallin kasvava toiminta-avustuksen tarve.
Uimahalliyhtiön hallitus edellyttää jatkossakin kaavaa 604 koskevissa asioissa kaikkien osapuolten jatkuvaa ja vahvaa vuorovaikutusta asian käsittelyssä, jotta kaikkien osapuolten näkemykset tulevat huomioiduksi.
Kangasalan nuorisovaltuusto 15.12.2016
-Hotellin ja hautausmaan läheisyys, hautojen kunnioitus
-Yritysten toimitilojen turvaaminen 13a korttelin rakennustöiden aikana
-Uusien toimitilojen hintatason kohtuullisuus
-Onko keskustan yleiskuvan muuttuminen kirkonkylästä kaupunkimaiseksi Kangasalan edun
mukaista
– Kangasalan kunnan yksilöllisyys?
-Hotellin asiakasryhmä ja –määrä: jos Urku-hotellilla ei ollut asiakkaita, miten tämän uuden
hotellin on ajateltu kannattavan?
-Kävelyväylä Tampereentien ali toisi turvallisuutta
-Hotellin sijaan voisi rakentaa jotain pienimuotoisempaa, paremmin Kangasalan keskustakuvaan sopivaa, esimerkiksi majatalon tai matalamman hotellin
-Keskustan rakentamista niin, että tori ja kirkko pysyvät kiintopisteinä katukuvassa

Ympäristöterveys 18.11.2016
Hulevesien johtamiseen alueelta tulee kiinnittää erityistä huomiota jo todettujen ongelmien
vuoksi. Rakentamisessa tulee noudattaa radonturvallista rakennustapaa.
Ympäristöterveys esittää aikaisemman lausunnon lisäksi seuraavaa:
- Hotelli/ravintolatilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon, etteivät ne saa
toiminnallaan aiheuttaa samassa rakennuksessa oleviin asuintiloihin terveyshaittaa (esim.
melu), Samoin toiminnasta ympäristöön aiheutuva mahdollinen haitta tulee arvioida.
- Liikenne ei saa aiheuttaa asuintiloihin STMa 545/2015 tarkoittamaa meluhaittaa.
Kiinteistö Oy Kangasalan Myllypohja 21.12.2016
Kangasalan Myllypohja pitää tervetulleena, että uimahallin ja kirjaston välille luodaan uusi
kaava. Sen perusteet ovat hyvät keskustan kehittämistä tukevina. Yhtiö haluaa kiinnittää
huomiota muutamaan seikkaan, jotka vahvistavat kaavan toteutumista korttelissa.
Alueelle on tulossa uusia pysäköintiratkaisuja. Näin ollen ei ole syytä määrätä korttelissamme
pysäköinnin tapahtuvan pakonomaisesti maanalaisena. Se mahdollisuus tulisi edelleen sallia,
mutta muina mahdollisina ratkaisuina tulisi olla myös pysäköintitalon ja -alueen käyttö asukaspysäköintiin.
Alueelle tulisi sallia 5-7-kerroksinen rakentaminen. Huolella suunnitellulla uudisrakentamisella
näinkin korkeat rakennukset saadaan miellyttävästi sopeutumaan ympäristöön, johon on muutoinkin nousemassa huomattavasti nykyistä korkeampia asuintaloja.
Alueen rakennuksiin sijoittuvien liike- ja toimistotilojen tulee olla vaivatta ainakin taksi- ja invalidikuljetuksin saavutettavissa.
Perheasumisen lisäämiseksi keskustassa on hyvä, että kaavamerkinnät edellyttävät asuinrakennuksille viihtyisät ja lapsiystävälliset pihat.
Kangasalan Luonto ry 7.12.2016
Kangasalanluonto ry. toteaa, että linnustoltaan ja luontoarvoiltaan poikkeuksellisen tärkeän
Kangasalan Kirkkojärven Natura2000 -alueella (FI0316005, SCI ja SPA) on samanaikaisesti
tekeillä neljä (4)siihen vaikuttavaa hanketta. Lisäksi alueen läheisyyteen on tullut taloudellista
toimintaa, joka vaikuttaa luonnonsuojelualueeseen.
Vaikutuksiltaan merkittävin on valtatien 12 laajennus nelikaistaiseksi moottoritieksi. Vain tästä
hankkeesta on toteutettu ympäristövaikutusten arviointi eli YVA, jota tekijätkin luonnehtivat
”alustavaksi”. Herttualan alueen asemakaava 713 liittyy edelliseen liikenteellisesti, ja myös rakentaminen vaikuttaa Kirkkojärven luonnonsuojelualueeseen. Uimahallin alueen asemakaava
604 ja siihen sisältyvä 10-kerroksinen tornihotelli vaikuttaa Kirkkojärveen maisemallisesti.
Kirkkojärven hoitosuunnitelman mukaisesti luontopolun ympäristön metsiä aiotaan harventaa.
Järven eteläpuolelle Tiihalaan on viime vuosina tullut merkittävää valoviljelykasvihuoneteollisuutta. Tästä aiheutuvalla valosaasteella on tutkitusti vaikutusta lintuihin.
Kangasalan luonto ry. vaatii, että ennen kuin minkään hankkeen toteutusta jatketaan, on toteutettava ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa otetaan huomioon kaikkien yhteisvaikutus. Perustelut ovat laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä10.6.1994/4682 luvun 4
§:ssä. Ely-keskuksen julkaisema alustava Natura-arvio ei millään muotoa täytä tätä kriteeriä.
Saadun palautteen vaikutus kaavaehdotuksen laadintaan:
Meluselvitystä on täydennetty ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Sen edellyttämät määräykset on sisällytetty kaavakarttaan.
Hulevesisuunnitelma laaditaan ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä sen jälkeen, kun paikoitustalon hankesuunnitelma on käynnistynyt.
Lähiympäristön rakennetun ympäristön arvoja on selostuksessa täsmennetty. Kaavassa edellytetään kaava-alueen kaakkoisosassa sijaitsevan kiinteän muinaisjäännöksen säilyneisyyden

ja rajojen selvittämistä koekaivauksin ennen rakentamista. Kaavan vaikutusten esittämistä rakennettuun ympäristöön on syvennetty.
Kangasalan Lämpö on lisätty osallisten joukkoon. Uuden maakaasulinjan reitti on merkitty
kaavakarttaan. Samoin kaavakarttaan on lisätty paikka sähkömuuntamolle ja vesihuoltoreiteille.
Kirkkojärventien katualueen levittäminen ei ole mahdollista. Kadulle ei tarvita lisää kaistoja.
Muu sujuvuuden kehittäminen esim. kaistoja levittämällä on mahdollista katusuunnittelun yhteydessä, mutta saattaa vähentää liikenneturvallisuutta.
Korttelin 13a kehittäminen on vielä kesken. Alueelle pyritään saamaan toteuttamiskelpoinen ja
ympäristöönsä sopiva hanke, jossa voi olla asuntoja ja liike- ja toimistotiloja. Alue jätetään
pois kaavaehdotuksesta.
Paikoitustalon ilmeeseen ja toimintaan kohdistuu suuria odotuksia. Kaavalla ohjataan vain sen
kokoa ja ulkonäköä. Kaavamerkintöjä en luonnosvaiheen jälkeen kehitetty niksauttamalla rakennusalaa siten, että näkymä Kirkkojärventielle kevenee. Kaavassa edellytetään lisäksi taitelijan kytkemistä rakennuksen julkisivujen suunnitteluun.
VT12:n ja Pirkanmaan maakuntakaavan YVA-selostus on valmistunut. Siinä on tarkasteltu
Herttualan rakentamisen ja valtatien peruskorjauksen vaikutuksia Kirkkojärven Natura-alueen
luontoon. Lisäksi näistä hankkeista on tekeillä Natura-arviointi.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 21.–30.6. kunnanvirastolla ja 3.–24.7.2017 pääkirjastossa.
Saatu lausunto:
Pirkanmaan maakuntamuseo 26.7.2017
Kirkkojärventien jatkon kohdalla kaava-alueen kaakkoisosassa sijaitsee valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin mukaan muinaismuistolain suojaama muinaisjäännös, kivikautinen
asuinpaikka Kirkko-Aakkula 1 ja 2. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty. Kiinteään muinaisjäännökseen kuuluu lisäksi suoja-alue, joka on tarpeen kohteen säilymiseksi sekä sen laadun ja merkityksen kannalta välttämättömän tilan varaamiseksi sen ympärille. Rekisterin mukainen muinaisjäännöksen rajaus käy ilmi liikekartasta. Muinaisjäännös on merkitty kaavaa sm-rajauksella, joka on laajempi kuin Museoviraston
rekisterissä oleva. Maakuntamuseo pyytää kaavoittajalta tarkempaa tietoa siitä, mihin selvitykseen kaavakarttaan merkitty rajaus perustuu.
Kaavaan on merkitty Kirkkojärventien länteen kääntyvä jatke, joka on olemassa oleva tie. Museo pyytää kunnalta tietoa tien rakennusajankohdasta ja viittaa siihen, että museo on aikaisemmissa lausunnoissaan edellyttänyt muinaisjäännösalueelle tulevan Kirkkojärventien kohdalle arkeologisia koetutkimuksia. Mikäli asianmukaiset tutkimukset on tehty, maakuntamuseolle ei ole toimitettu koetutkimusten raporttia, joka pyydetään lähettämään museolle. KirkkoAakkulan muinaisjäännöksen kaava merkitsemistä varten Pirkanmaan maakuntamuseo tulee
tekemään maastokatselmuksen tarkemmin sovittavana ajankohtana.
Pirkanmaan maakuntamuseo on aikaisemmissa lausunnoissaan tuonut lisäksi esiin kaavaalueen keskeistä asemaa Kangasalan ytimessä sekä kaavan vaikutuksia lähiympäristön maisemallisiin arvoihin. Näiltä osin kaavamerkinnät, havainneaineistot ja vaikutusten arviointi ovat
kehittyneet maakuntamuseon lausunnoissa ohjaamaan suuntaan.
Saatu muistutus:
Kangasalan uimahalli Oy 21.7.2017
Kangasalan uimahallissa käy yli 200000 asiakasta vuodessa. Asiakkaiden käytössä tulee olla
sekä rakentamisen aikana että sen jälkeen riittävä määrä parkkipaikkoja. Parkkipaikat ja hyvä
saavutettavuus ovat uimahallin liiketoiminnalle elintärkeitä. Uimahallin pääsisäänkäynnin lä-

heisyyteen tulee varata riittävästi tilaa inva-pysäköintiin ja linja-autoilla tapahtuviin koululaiskuljetuksiin lasten turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Uimahallin toimintojen kannalta
olisi tärkeää, että parkkihalli rakennettaisiin ensin.
Vastine lausuntoon:
Selvityksissä esitetyt kartat ovat pienimittakaavaisina hankalasti tulkittavia. Kaavakarttaan
merkitty rajaus on maakuntamuseon lausunnon mukaan liian laaja, joten sitä voidaan pienentää. Kirkkojärventiestä länteen rakennettu yhteys sijaitsee uimahallin tontilla. Lausuntoon sisältyvä selvityspyyntö on toimitettu uimahallin rakennuttamisesta vastanneelle yksikölle.
Kunnan perusteltu vastine muistutukseen:
Uimahalliin tulee paljon käyttäjiä kaupunkiseudulta, myös joukkoliikenteellä hankalasti saavutettavista paikoista. Pysäköintipaikkojen riittävä tarjonta on senkin vuoksi yhtiön menestymisen kannalta olennaista. Suunnitelmaan sisältyy suuren pysäköintitalon rakentaminen. Se tulee aikanaan tarjoamaan tuntuvasti enemmän paikoitustilaa kuin nykyinen pintapysäköinti.
Pysäköintitalosta on lyhyt ja sujuva yhteys uimahallin sisäänkäynnille. Paikoitustalo palvelee
myös tulevan hotellin käyttäjiä ja osittain myös muuta keskustan tarvetta.
Työmaa-aikana palvelutaso ei säily nykyisellään, ja uimahalliyhtiö joutuu järjestämään korvaavia paikoitustiloja ja tarvittaessa kuljetuksia. Bussien ja inva-autojen liikenne uimahallin
edustalle säilytetään. Lähin käytettävissä oleva paikoitukseen sovelias alue sijaitsee Tampereentien toisella puolella, jonne suunniteltua alikulkua joudutaan kuitenkin odottamaan ja järjestämään kulku kiertoliittymään rakennettavan uuden suojatien kautta. Kiertoliittymän sujuvuutta ja turvallisuutta jalankulkijoiden kannalta pyritään samassa yhteydessä parantamaan
muutoinkin. Myös muut keskusta pysäköintipaikat ovat käytettävissä. Uimahallin ruuhkatunnit
ovat illalla, jolloin työpaikkojen ja liiketilojen paikoitusalueet ovat vajaakäyttöisiä.
Paikoitustalon ja hotellin liikenteen sujuvuustarkastelussa on selvitetty taksien, bussien, invaajoneuvojen ja lyhytaikaisen paikoituksen tilatarvetta hotellin ja uimahallin edustalla. Tarkastelu on esitetty selostuksen kohdassa 6.1. Tarkastelun mukaan kahteen keskustakortteliin voidaan nyt vireillä olevissa suunnitelmissa osoittaa 463 asiakaspysäköintipaikkaa ja 245 asukaspysäköintipaikkaa.
Hotellin rakentaminen on mahdollisuus aloittaa tammikuussa 2018. Paikoitustalon suunnittelu
pyritään käynnistämään siten, että tilat olisivat käytössä hotellin käyttöön ottoon mennessä.

Viranomaisyhteistyö
Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia käynnistämisvaiheen viranomaisneuvottelu olisi ollut tarpeen.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Alueesta pyritään saamaan toiminnoiltaan ja miljööltään 30000 asukkaan keskusta vastaava.
Rakentamisen tavoitteena on saada lisää liiketilaa, asuntoja, hotelli ja toimistotiloja.
Alueen eteläosa, joka ei kuulu keskustan arvokkaimpaan kulttuurimaisemaan, sietää valtatien
läheisyyden vuoksi muuta keskustaa korkeampaa, jopa yli VI-kerroksista rakentamista.
Linja-autoaseman säilyttäminen torin reunalla on suunnittelun lähtökohta. Kävelyn, pyöräilyn
ja joukkoliikenteen etuisuusasema korostuu liikenneratkaisuissa, mutta alue tarjoaa hyvän
paikan myös koko keskustaa palvelevan paikoitustalon rakentamiseen.

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Prosessin aikana on keskustan alueella tapahtunut merkittävää kehitystä, jossa paino on ollut
ympäristön laadun parantamisella ja keskustan vireyttämisellä. Keskustan pysäköintiä on pyrittävä siksi keskittämään aiempaa vahvemmin uimahallin kortteliin ja vastaavasti jalankulkuyhteyksiä sekä Myllystenpohjantien pohjoispuolelle että Tampereentien länsipuolelle on pyrittävä parantamaan sekä sujuvuudeltaan että turvallisuudeltaan..

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Uimahallin korttelin asemakaavan valmisteluvaiheessa laadittiin vaihtoehtoisia kehitysvisiota.
Niiden yhteisenä tavoitteena oli avata uimahallin sisäänkäynti pohjoiseen kohti toria ja linja-

autoasemaa. Lisäksi ne mahdollistivat korttelin länsiosassa sijaitsevan liikerakennuksen korottamisen tavoitteiden mukaisesti. Kussakin vaihtoehdossa uimahallin edustalle muodostui aukio, joka oli samalla lähiympäristön kulkuyhteyksien solmukohta. Paikalta oli tarkoitus rakentaa alikulkuyhteys Tampereentien länsipuolelle muodostuvaan liikekortteliin, Ystävyydenpuistoon ja kirkkomaalle.

Vuoden 2012 suunnitelma, jossa uimahallin ja Myllystenpohjantien väliin on osoitettu viisi VIVIII -kerroksista tornitaloa.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Asemakaavan valmisteluaineiston käsittely kaavoituslautakunnassa 13.11.2012
Luonnos nähtävillä 7.11.–7.12.2016
Asemakaavaehdotuksen käsittely kaav 30.5.2017
Asemakaavaehdotus nähtävillä
Asemakaavan hyväksyminen, elinvoimalautakunta 30.8.2017, kh 4.9.2017, valt 11.9.2017.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus
Asemakaava mitoitetaan noin 200 uudelle asukkaalle ja 80 hotellihuoneelle. Lisäksi varataan
liiketiloja noin 1500 kerrosneliömetriä ja tilaa uimahallin laajentamiselle.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kunnan uudeksi sisääntulotieksi on muodostunut Tampereentie, jonka ympäristökuva on kehittynyt pikkuhiljaa 1980-luvun alusta lähtien. Ympäristökuvan ohjaamiseksi on laadittu kaupunkikuvallinen suunnitelma, jolla pyritään yhtenäistämään kadunvarren rakentamista ja luomaan sille keskustamaista ilmettä.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet
Myllystenpohjantien eteläpuolinen rakentaminen sijoitetaan kirjaston ja uimahallin välille muodostettavan kävelyalueen kahden puolen. Kävelyalueen reunoille sijoitetaan liiketiloja, ja niiden yläpuolelle asuntoja. Rakennukset ovat IV-V-kerroksisia.

Uimahallia laajennetaan uudella allasosastolla Tampereentien suuntaan. Uimahallin itäpuolelle rakennetaan asuin- ja liikerakennus, johon sijoitetaan noin 80 hotellihuonetta. Rakennuksen
korkeus on IX ¾. Noin puolet kerroksista käytetään asunnoiksi.
Uusia tiloja varten kortteliin osoitetaan paikoituskortteli, johon saa rakentaa enintään nelikerroksisen paikoitustalon (yksi kerros maan alla).

Muut alueet
Kaavalla tuetaan keskustan kävelyalueen kehittämistä. Kaavalla jatketaan virastotalolta alkavaa pohjois-eteläsuuntaista yhteyttä, joka kulkee tulevan kulttuuritalon itäpuolelta torin kautta
linja-autoasemaa sivuten kohti uimahallia, ja jatkuu tästä myöhemmin Tampereentien alikulun
kautta päivittäistavarakaupalle ja edelleen Pikkolan koulu- ja liikuntakeskuksiin ja hautausmaan pohjoispuolitse itään Huutijärven keskustaan.
Tampereentien ja Myllystenpohjantien ratkaisut säilyvät nykyisellään.

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaava eheyttää ja tiivistää keskustan maankäyttöä. Ydinkeskustan asukasluvun ja kaupallisten palveluiden lisääminen luo edellytyksiä keskustan elinympäristön kokonaisvaltaiseen parantamiseen ja tukee olevien julkisten palveluiden ja torin toimivuutta.
Tampereentie on keskustan uusi sisääntuloväylä, jonka ympäristön kehittäminen on alkanut
vasta kolmekymmentä vuotta tien valmistumisen jälkeen. Kaava mahdollistaa ympäristökuvan
kehittämisen yhtenäiseksi ja keskustan pääväylän luonnetta kuvaavaksi. Tampereentien itäpuolelle muodostuu yhtenäinen rakennetun alueen rivistö, jonka vastapainona on tien länsipuolen puistomainen kirkkomaa. Kirkon kaupunkikuvallisesti keskeistä asemaa on korostettu
poistamalla näkymiä haittaavaa puustoa.
Tampereentie muodostaa kokonaan oman, uuden kaupunkikuvallisen elementin, joka ei vaikuta keskustan vanhan pääraitin ilmeeseen ja ratkaisuihin. Kerrosten määrää olennaisempi
on keskustamaisen korttelirakenteen muodostuminen. Korkeimman rakennuksen sijoittaminen
Lahdentien varteen luo kaivatun maamerkin keskustan liikenteelliseen solmukohtaan.
Rakentamisella on vaikutuksia Lahdentieltä avautuvaan suurmaisemaan. Uusi hotellitorni
muodostaa lähimaisemassa kilpailevan aiheen keskustan kulttuurihistoriallisesti arvokkaille
kirkon tornille ja Kirkkoharjun näkötornille. Se muodostaa olevan uimahallin ja suunniteltavan
paikoitustalon kanssa rakennussikermän, jonka osilla on hyvin erilainen viesti ympäristöön.
Kielteisiä vaikutuksia voidaan välttää korkeaan arkkitehtoniseen laatuun tähtäävällä suunnittelulla, jota asemakaava hotellilta edellyttää. Sama koskee myös näkyvästi sijoittuvaa paikoitustaloa, jonka vaikutukset eivät kuitenkaan ulotu niin laajalti.
Hotelli näkyy myös Kirkkojärven eteläpuolelle maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, joskin jää useimmista katselukulmista puuston taa. Eniten sillä on vaikutusta Kirkkojärven jäältä talvisin avautuvaan näkymään, jossa se peilaantuu myös taivasta vasten eikä jää
pelkästään harjun katveeseen. Hotellista tulee näkyvä elementti, jolla on sen laadusta ja katsojasta riippuen joko myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia ympäristöön.
Uusi toiminta lisää keskustan liikennettä, ei kuitenkaan merkittävästi. Liikenneturvallisuutta parannetaan muodostamalla keskustaan jalankuluvyöhyke.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Keskusta antaa parhaat lähtökohdat julkisen liikenteen käyttämiseen julkisten rakennusten ja
liiketilojen saavuttamiseksi. Paikka on luontoon kohdistuvien välillisten vaikutusten osalta
edullinen.
Alueen maankäytön muutokset vaikuttavat viereiseen hautausmaahan. Liikenne hautausmaan sisäänkäyntialueella lisääntyy. Muutokset ovat kuitenkin vähäisiä suhteessa nykyisiin
häiriötekijöihin. Hautausmaa rajoittuu lähes suoraan vilkasliikenteiseen valtatiehen, ja sen
ympärillä kahdella sivulla on omakoti- ja kerrostalokortteleita. Kielteisiä vaikutuksia voidaan
lieventää järjestämällä hautausmaalle turvallinen saattoreitti kävelyreittiä pitkin kirkosta ja säilyttämällä korttelin itäosissa suojaavaa puustoa.

Sosiaaliset vaikutukset
Keskustan palveluiden ja jalankulkuympäristön kehittäminen lisää koko keskustan elinkelpoisuutta. Sekä uusien että vanhojen asukkaiden arkielämä helpottuu ja liikkuminen käy turvalliseksi. Myös sosiaalinen turvallisuus voi lisääntyä.

Vaikutukset elinkeinoelämään
Keskustatoimintojen sijoittuminen alueelle tukee kunnan keskustan kehittämispolitiikkaa ja antaa liike-elämälle kehittämismahdollisuuksia. Keskustan kehittäminen on kokonaisvaltainen
ratkaisu, jossa monien yksittäisten hankkeiden toteutuminen yhdessä saa aikaan merkittävän
muutoksen. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat jo toteutunut päivittäistavarakauppa, tori, uimahalli, kirjasto, Kangasala-talo ja pääkadun muutos ja nyt suunnitteilla oleva lisäasutus, liiketilat
ja hotelli. Yhden hankkeen toteutumatta jääminen todennäköisesti vaikuttaa myös muiden
menestykseen.
Hankkeella on merkittäviä myönteisiä talousvaikutuksia. Lisärakentaminen parantaa myös
olevien yritysten toimintaedellytyksiä. Koska suuri osa rakentamisesta sijoittuu kunnan omistamalle alueelle, rakentamisesta saatava taloudellinen hyöty voidaan ohjata hyödyntämään
kaikkia kuntalaisia eri tavoin.

5.5 Kaavamerkinnät
Kaavamääräyksissä on määritelty asuin-hotellirakennuksen toimintojen keskinäistä suhdetta.
Eri toiminnoille on määritelty erilaiset autopaikkavaatimukset. .

5.6 Nimistö
Kaavasta poistuu Kirkkojärventien katualue. Kirkkojärventien nimi siirretään alueelle johtavan
kadun nimeksi Kalmistontien sijaan.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Selvitys paikoitustalon koosta, sijoituksesta ja uimahallin ja hotellin asiakasliikenteestä.

Torialueen havaintokuva. Näkymä apteekin nurkalta linja-autoasemalle.

Torialue Myllystenpohjantieltä Säästökeskukselle.

Hotellirakennuksen hankeluonnos Lahdentieltä nähtynä.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Hotellin rakentaminen on mahdollistaa käynnistää v. 2018 alussa. Hotellin valmistuessa on
otettava myös paikoitustalo käyttöön. Paikoitustalon rakentamistarve juontuu myös torin uudistamisesta, jonka rakentamistyö on mahdollista käynnistää samaan aikaan. Torin uudistamistarve juontuu linja-autoaseman korttelin uudisrakentamisesta, joka on käynnistymässä
samaan aikaan hotellin rakentamisen kanssa.
Hankkeet ovat mukana kunnan pitkän tähtäimen toteuttamisohjelmassa.

6.3 Toteutuksen seuranta
Liikennejärjestelmän toimivuus, kaupunkikuva.
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