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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan laatiminen tuli vireille Tampereen ev.lut. seurakuntien aloitteesta v. 2006.
Tavoitteena oli asemakaavan laatiminen olemassa olevalle kurssikeskukselle ja
kyläasutusta täydentävälle pientalorakentamiselle. Asemakaava oli
valmisteluvaiheessa nähtävillä kesällä 2006. Asemakaavaa tarkistettiin saatujen
lausuntojen ja mielipiteiden vuoksi ympäristölautakunnassa marraskuussa 2006,
mutta kunnan ja seurakuntien väliset neuvottelut kaavan toteuttamiskustannusten
jakamisesta etenivät hitaasti.
Kaupunkiseudun rakennesuunnitelman ja Vatialan osayleiskaavan linjausten vuoksi
kaavan sisältöä tarkistettiin, ja kaava tuli uudelleen luonnoksena käsittelyyn vuoden
2014 lopulla. Siihen yhdistettiin myös erikseen vireillä olleen Pitkäjärven alueen
itäosia.
Kaavaluonnoksesta saatiin runsaasti palautetta, joka käsiteltiin
kaavoituslautakunnassa toukokuussa 2015. Kaavaehdotus tuli käsittelyyn
joulukuussa 2015. Sopimukset yksityisten maanomistajien kanssa allekirjoitettiin
vuoden 2017 alkuun mennessä, jolloin kaavaehdotus tuli kunnanhallituksen
käsittelyyn. Kaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2017. Siitä saadun palautteen
pohjalta kaavakarttaan tehtiin vähäisiä tarkistuksia ennen hyväksymiskäsittelyä.

2.2 Asemakaava
Kaavalla osoitetaan kurssikeskuksen alueelle julkisten rakennusten kortteli, joka
mahdollistaa toimitilojen vähäisen täydennysrakentamisen ja asuinrakentamisen.
Ilkontien varteen varataan korttelialueita kerros- ja rivitalomaiselle rakentamiselle.
Pitkäjärveen laskeva jylhä, kallioinen rinne säilytetään metsäalueena. Ilkontien
pohjoispuoliset liito-oravareviirit merkitään suojaviheralueeksi.
Alueella olevia kulttuurihistoriallisia arvoja säilytetään rakentamisen ajallisen
jatkuvuuden turvaamiseksi alueella.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Kunta vastaa katujen ja virkistysalueiden toteutuksesta. Kaava mahdollistaa koko
Ilkontien rakentamisen. Ilkontien rakentamiskustannukset alueella ovat noin 0,4 M€.
Kunnallistekniikan korvaamisesta ja yleisten alueen luovuttamisesta laaditaan
sopimus alueen yksityisten maanomistajien ja Tampereen seurakuntien kanssa.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus

Ilkon alue on osa vanhaa taajamarakennetta. Päätie on kulkenut Ilkontietä pitkin
ennen sen siirtämistä Ilkonmäen laelle 1930-luvulla. Kallion reunalla sijaitseva, Atte
Wikholmin 1890-luvulla rakennuttama huvila on alueen vanhinta rakennuskantaa.
Sitä on laajennettu seurakuntien rakennuttamilla kurssitiloilla 1960-luvulta lähtien.
Ilkonmäkeä on asutettu 1930-luvulta lähtien, jolloin suunnittelualueen viereen
perustettiin puolustusvoimien varikko, josta kasvoi myöhemmin ilmatorjuntapatteristo.

Luonnonympäristö
Maaperä alueen eteläosassa on kallioista. Pohjoisempaan mentäessä se muuttuu
sorakankaaksi.
Pitkäjärven jyrkkäseinäinen rantajyrkänne on merkittävä etenkin biologisesti.
Seinämän korkeus on lähes 40 metriä. Karun lakiosan painanteissa ja jyrkänteen
juurella kasvaa vaateliasta lehtolajistoa.
Alueelta on tietoja liito-oravan esiintymisestä jo liki 20 vuoden ajalta. Alueella on
suoritettu maastotarkistuksia Ojala-Lamminrahkan maankäyttösuunnitelmiin
liittyneiden selvitysten yhteydessä vuosina 2002, 2003 ja 2004 sekä 2012. Kaikkien
maastoinventointien yhteydessä alueelta on tehty havaintoja liito-oravasta. Vuonna
2012 laaditussa selvityksessä todetaan mm.:
Sijainti ja metsän rakenne
Selvitysalue sijoittuu Tampere-Jyväskylä rautatien ja valtatien 12 risteysalueen
molemmin puolin. Alueen metsät ovat edustavia ja luonnontilaltaan hyviä –
erinomaisia kuusivaltaisia kankaita ja lehtoja. Alueella on useita uhanalaisia
luontotyyppejä. Metsä on liito-oravan kannalta ihanteellista: Puustorakenne on
monipuolinen ja monikerroksinen, suojaa antava sekä tarjoaa useita pesäpuita
eli kolopuita, risupesäkuusia ja pönttöpuita. Alueella kasvaa myös ravintoa
tarjoavaa lehtipuuta hajanaisesti sekä lehtipuuvaltaisina kuvioina.
Aluekokonaisuuden pohjois- ja koillisosissa on vastikään tehty hakkuita, joiden
myötä liito-oravan esiintymisalue on supistunut.
Pesäpuut ja muut liito-oravan käyttämät puut
Alueella havaittiin keväällä 2012 43 liito-oravan pesäpuuta (kolohaapoja,
risupesäkuusia, pesäpönttöjä) sekä 126 muuta liito-oravan käyttämää puuta.

Papanmäärät vaihtelivat muutamista kymmenistä papanoista useisiin tuhansiin
papanoihin per puu.
Kulkuyhteydet
Esiintymältä on parhaat yhteydet Lahdentien suuntaisesti luoteeseen tien
molemmin puolin. Liito-orava pystyy ylittämään rautatien useassa kohtaa ja
valtatien 12 ainakin rautatien risteyskohdan vierellä, missä molemmin puolin
valtatietä 12 kasvaa korkeita kuusia. Koillisen-idän suuntaan kulkuyhteys
esiintymältä on heikko mutta mahdollinen.
Esiintymän merkitys ja suositukset
Esiintymä muodostaa poikkeuksellisen laajan ja edustavan, luonnonsuojelulain
49 § tarkoittaman liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkakokonaisuuden.
Esiintymä on Kangasalan kunnan länsiosan tärkein liito-oravakeskittymä, jonka
luonto- ja suojeluarvot ovat erittäin merkittävät. Aluekokonaisuus suositellaan
säilytettäväksi rakentamattomana esitetyssä laajuudessaan ja alueen puusto
sekä muu kasvillisuus suositellaan säilytettäväksi mahdollisimman
luonnontilaisena. Kulkuyhteyksien alueella suositellaan säilytettävän sekä
nykyistä puustoa että nuorempaa, varttuvaa puustoa.
Seuranta
Mikäli alueelle kohdistuu uutta maankäyttöä tai vähäistä merkittävämpää
puuston käsittelyä, liito-oravan pesäpuiden sijoittuminen suhteessa ko. toimiin
tulee tutkia maastossa

Rakennettu ympäristö
Vatialan osayleiskaavaa varten on v. 2010 laadittu selvitys alueen kulttuuriympäristön
arvoista.

Kuvassa keltaisella merkittyjen alueiden arvot ovat aluerakenteessa tai ajalleen
tyypillisessä rakentamisen tavassa, ruskealla merkityissä kohteissa puolustusvoimain
rakentamisen yksittäisten rakennusten arkkitehtuurissa ja violeteissa seurakunnan
toimintaan liittyvän rakentamisen arvoissa. Punaisella on merkitty vanhoja
yksittäiskohteita, jollainen on Ilkon vanha huvila. Bernd Blomin suunnittelema Ilkon
huvila on Tampereen jugendin arvokkaita rakennuskulttuurikohteita. Sitä on
laajennettu rakennukseen tyyliin sopimattomalla tavalla 1960-70-lukujen taitteessa.

Kuva. Ilkon huvila.

Kuva. Seurakuntien asuinrakennus Ilkontie 24.
Ilkon jälleenrakennuskaudella perustetun omakotialueen eteläreunalla, Ilkontie 24:ssä
on kaksi muista taloista erottuvaa asuinrakennusta. Tyyliltään säilyneet talot
edustavat rakennusajankohdalle tyypillistä pelkistettyä asuntoarkkitehtuuria. Talopari
muodostaa pienen yhtenäisen miljöön, joka täydentää viereistä samanikäistä
varuskunnan henkilökunnalle perustettua asuinaluetta. Ilkontie 24 on rakennettu
Tampereen ev.lut.seurakunnan henkilökunnan asunnoiksi. Rakennussuunnitelmat
laati tamperelainen arkkitehti Pentti Turunen vuosina 1957-58. Molemmissa
rakennuksissa on useampi huoneisto. Rakennusten seinät on
rakennustapaselostuksen mukaan muurattu Tell-tiilistä. Julkisivurappauksen alla on
aluslaudoitus.
Selvitykseen liittyvän suosituksen mukaan Ilkon huvila ja siihen liittyvä kokoustila
sekä puolustusvoimain asuinrakennukset tulisi säilyttää sellaisenaan. Sen sijaan
muut kulttuuriympäristökohteet, mm. seurakuntien 1950-luvun lopulla rakennetut
asuinrakennukset Ilkontie 24 kestävät muutoksia.

Maanomistus

Maa-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Pääosan alueesta omistaa
Tampereen ev.lut seurakunnat. Kuvassa kunnan maat vihreällä, seurakuntien
keltaisella.

Ympäristön häiriötekijät
Laadittujen meluselvitysten perusteella asumisviihtyisyyttä haittaava liikenteen 55 dB
melualue ulottuu noin 60-70 metrin etäisyydelle Kangasalantiestä.

3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maakuntakaavassa alue on varattu taajamatoiminnoille. Pitkäjärveen laskeva
kalliojyrkänne on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi (ge-2).
Pitkäjärven itäpäässä on luonnonoloiltaan arvokas lehtoalue (SL).

Kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040 painopisteinä ovat olleet
taajamarakenteen eheyttäminen ja joukkoliikenteen laatukäytävän tukeminen
tehokkaalla asuinrakentamisella.

Vatialan osayleiskaava on hyväksymiskäsittelyssä. Siinä joukkoliikenteen
laatukäytävän läheisyydessä sijaitseville alueille on osoitettu uutta tehokasta
asuinrakentamista. Ilkontie on kävelyn ja pyöräilyn pääreitti. Pitkäjärven rotkolaakso
on merkitty virkistysalueeksi. Osa Ilkonmäen vanhasta asutuksesta on
ympäristöllisesti arvokkaana täydennettäessä otettava huomioon.

Alue on useilta puolin asemakaavan ympäröimä. Kaavan mukaan alueen itäpuoli on
varattu pääosin omakotivaltaiseen rakentamiseen, länsipuolella on
työpaikkarakentamista ja Kangasalantien pohjoispuolella hautausmaa-alue.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Pitkäjärven itäpää on nauhataajaman viimeisiä alueita, joille asemakaavaa ei ole
vielä laadittu. Alue on pääosin rakennettu, mutta kaipaa kaavaa
täydennysrakentamisen ja Ilkontien kaduksi muuttamisen vuoksi.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän
aloitteesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Osallisia ovat
Maanomistajat
Alueen asukkaat
Alueen toiminnanharjoittajat
Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, yhdyskuntateknikka,
ympäristöterveysvalvonta, sosiaali- ja terveyskeskus, sivistyskeskus)
Pelastuslaitos
Elisa, Elenia, Kangasalan Vesi -liikelaitos
Tampereen seurakuntayhtymä
Viranomaiset (Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ely-keskus)

Vireille tulo
Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Valmisteluvaiheessa lähetettiin osallisille kirjeitse osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
kaavaluonnos ja selostus. Asiakirjat olivat nähtävillä kunnanvirastolla ja kunnan
kotisivuilla.
Asemakaavaluonnos oli ensi kertaa nähtävillä 29.5.-27.6.2006. Lausunnot ja
mielipiteet voitiin ottaa pääosin huomioon. Luonnonsuojelualue-merkintä on poistettu
ja korvattu maa- ja metsätalousalue -merkinnällä ja määräyksellä, että alueen
luonnontilaa muuttavia toimia ei saa tehdä. Ilkontien eteläpuolelta on poistettiin kaksi
uutta asuinkorttelia. Hautausmaan kasteluvesiputki merkittiin karttaan ja Ilkonpolun
eteläpää muutettiin puistoksi, jonka kautta on mahdollisuus järjestää tontille kulku.
Kulku muuntamolle on osoitettu Ilkonpolun rakennettua pohjoispäätä pitkin.
Ilkontien ja Kangasalantien välinen omakotitalo jätettiin toimipaikkarakennuskorttelin
osaksi. Määräyksessä alueella sallittiin kuitenkin asuminen siten, että piha-alueet
suojataan melulta.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 11.12.2014.-27.1.2015. Siitä saatiin seuraavat
kommentit:
Rakennusvalvonta 19.1.2015
Asemakaava mahdollistaa suuruusluokaltaan ympäristöön soveltuvan rakentamisen
ja turvaa myös virkistykseen sopivien alueiden säilymisen.
Tampereen seurakuntien käytössä olevat rakennukset tulisi sijoittaa rakennusalalle.
Rinteessä oleville omakotikiinteistöille tulisi merkitä mahdollisuus rakentaa
kellarikerros. Korttelin 952 omakotitalon ajoyhteyden järjestäminen on vaikeaa.
Autopaikkojen sijaintia LPA-alueella tulee ohjata tarkemmin.
Yhdyskuntatekniikka 9.1.2015

Ilkonpolku tulisi merkitä vain jalankulkukäyttöön.
Ilkontie peruskorjattavan osuuden pituus on 650 metriä ja kustannusarvio 400000
euroa.
Hulevesiputkea varten on hyvä varata linja korttelin 952 itäreunaan tontin 8 nurkan
poikki.
On tutkittava, onko alueella pilaantuneita maa-aineksia.
Ympäristönsuojelu 28.1.2015
Rakentamista arvokkaalla kallioalueella (ge-1) tulee välttää.
Kangasalan Vesi –liikelaitos 15.12.2015
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää verkoston rakentamista. Alustavan
vesihuoltosuunnitelman laatimiseen on hyvä varata aikaa ennen ehdotuksen
laatimista. Vesihuollon rakentamista tulee arvioida laajemmin järkevän
kokonaisuuden aikaansaamiseksi
Pirkanmaan ELY-keskus 5.2.2015
Suunnittelualue sijoittuu juuri voimaan tulleen Vatialan osayleiskaavan alueelle.
Yleiskaavassa suunnittelualueen poikki kulkee merkittävä pohjois-eteläsuuntainen
viheryhteystarve, jonka kaavamääräykseen sisältyy mm. liito-oravalle tärkeän
kulkuyhteyden turvaaminen. Asemakaavan luonnoksessa Ilkontien eteläpuolella
olevaa, yhteystarpeen sisältävää lähivirkistysaluetta (VL) on supistettu osoittamalla
alueelle autopaikkojen korttelialue (LPA-1). Kaavaselostuksessa ei löydy perustetta
virkistysalueen supistamiselle yleiskaavasta poiketen.
Lisäksi on tarpeen ottaa huomioon myös muut yleiskaavan ohjaavat määräykset
kuten Ilkon kurssikeskuksen ympäristön säilyttämistarpeet PY/s, alueen
ominaispiirteitä turvaava A3/s kurssikeskuksen itäpuolelle sijoittuvassa korttelissa
sekä terveyshaitan poistamistarve asemakaavoitettavan alueen länsireunaan
liittyvällä osalla.
Pitkäjärven rantametsän alue on luontoselvityksissä arvioitu luontotyypeiltään,
eliölajistoltaan ja maastonmuodoiltaan erittäin monipuoliseksi alueeksi, jolla on myös
huomattavaa merkitystä virkistyskäytön kannalta. ELY-keskus ei pidä hyvänä, että
ranta-alueelle on varattu yhteiskäyttöön rakennettava korttelialue, jota varten on
rannassa kulkevalle ulkoilureitille sallittava ajoyhteys kokonaisuudessaan.
Asemakaavan jatkotyössä on selvitettävä keinot, miten tonteille voidaan toteuttaa
melun ohjearvot alittavat pääasiallisesti oleskeluun tarkoitetut piha-alueet. Kaavassa
on annettava määräykset mahdollisesti tarvittavista melusuojaustoimenpiteistä pihaalueiden sekä myös rakennusten sisätilojen ja parvekkeiden osalta. Leikki- ja
oleskelupihat sekä parvekkeet on pyrittävä sijoittamaan tällä alueella rakennusten
eteläpuolelle siten, että niitä voidaan suojata rakennusmassoilla, niiden sijoittelulla ja
tarvittaessa rakennusten ketjuttamisella. Jos kuitenkin tarvitaan erillisiä meluesteitä,
kuuluu niiden rakentaminen asemakaavan maankäytön toteuttajalle.
ELY-keskus pyytää, että sille varataan tilaisuus antaa lausunto kaavan
ehdotusvaiheessa.
.
Pirkanmaan maakuntamuseo 27.1.2015
Osayleiskaavaa varten laaditussa selvityksessä alueelta on tunnistettu seuraavat
arvokkaat kohteet ja alueet: Ilkon kurssikeskus, Ilkon omakotialue ja Ilkontie 24.

Selvityksen mukaan osa kurssikeskuksen rakennuskannasta ja pihapiiristä on
historiallisilta, arkkitehtonisilta ja ympäristöarvoiltaan erityisen merkittäviä, ja arvojen
kannalta tärkeimmät rakennukset ja muut ympäristötekijät tulisi suojella. Ilkon
omakotialue ja Ilkontie 24 ovat selvityksen mukaan vaalittavia taajaman historiallisen
kerroksellisuuden ja kaupunkikuvallisten arvojen säilymiseksi, ja kohteiden suojelun
tarve tulisi harkita asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavaa varten tulee laatia
asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön selvitys, jossa voidaan tarkemmin
määritellä em. kohteiden arvokkaat ominaispiirteet. Selvityksen perusteella
maakuntamuseo ottaa kantaa kohteiden suojelutarpeeseen ja mahdollisten
suojelumerkintöjen sisältöön.
Yleiskaava-alueella tehtyä arkeologista inventointia voidaan pitää riittävänä myös
asemakaavan osalta. Kaava-alueelta ei tunneta muinaisjäännöksiä, mutta siellä
kulkeneen historiallisesti merkittävän Kangasala-Tampere –tien linjaus on osittain
säilynyt Ilkontien kohdalla. Historialliseen tielinjaan voi liittyä muinaismuistolain
suojaamia, nykyisen tierakenteen alaisia kiinteitä rakenteita ja kerrostumia, jotka on
otettava huomioon tiekerroksiin kajottaessa. Tielinja on merkittävä kaavaan
merkinnällä Historiallisesti merkittävän maantielinjan jakso. Kaavamääräyksessä on
mainittava että kadun linjaa, sen rakenteita ja päällysteitä koskevista suunnitelmista
ja toimenpiteistä tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa. Tien historialliset
ominaispiirteet on säilytettävä. Tielinja voidaan merkitä karttaan esim. katkoviivalla.
Kaavaehdotus tulee toimittaa Pirkanmaan maakuntamuseoon lausuntoa varten.
Kangasalan Lämpö Oy, 28.1.2015
Kaavaan tulee merkitä aluevaraus kaukolämpöputkelle. Korttelin 952 rakennusaloja
tulee siirtää siten, että linja on vähintään 4 metrin etäisyydellä rakennusalasta.
Korttelin 971 läpi, tontin 2 itäreunaa seuraten, tulisi niin ikään osoittaa kaukolämmön
linjavaraus. Tätä yhteyttä myöten rakennetaan linja kortteliin 992.
Maanalaisten putkirakenteiden päälle ei saa rakentaa. Liikennejärjestelyjen
muuttuessa tulee varmistaa putkirakenteiden riittävä suojaus liikenteen kuormia
vastaa. Mahdollisista putkien siirroista vastaa alueen toteuttaja.
Kirsti Lahtinen ja Marja Koukkula, 22.1.2015
Lemetyn tilan omistajina toivovat, että yksityisten maille tehdään
kaavoitussopimukset samanaikaisesti, samansisältöisinä ja yhtä tehokkaina.
Kaavaluonnos on tältä osin onnistunut.
Eero Kivinen, Ilkontie 11, 23.1.2015
Kerrostalojen rakentaminen korttelissa 971 ei sovi yhteen iäkkäiden omakotitalojen
kanssa. Ne tulisi sijoittaa kaikki kortteliin 952. Omakotialueet ja kerrostalokorttelit
tulisi erottaa vihervyöhykkeellä.
Ilkonpolku tulisi rauhoittaa kävelylle lukuun ottamatta omakotitalon huoltoa, jota
varten tontille on päästävä öljyrekalla.
Ilkontien pyörätien pitäisi päättyä kerrostalokortteliin ja moottoriajoneuvojen läpiajo
Ilkontietä Auertien itäpuolelle tulisi kieltää.
Maija Tervas ym. (viisi allekirjoittajaa), 25.1.2015
Ei huomauttamista suunnitelmasta.
Irma ja Matti Jäntti ym. (yhdeksän allekirjoittajaa), 23.1.2015

Vatialan yleiskaavassa Suvisalontien päässä oleva metsikkö on osoitettu
suojaviheralueeksi. Asemakaavaluonnoksessa paikalle esitetään kerrostaloa, jolle
todennäköisesti ei edellytettäisi riittävästi autopaikkoja. Hankkeen toteutuminen lisäisi
merkittävästi liikennettä ja pysäköintiä kadulla. Ilkonmäki tulisi säilyttää
omakotialueena.
Tommi ja Kati Jäntti, Jussi ja Mirva Lindfors, Suvisalontie 5 ja 7, 26.1.2015
Ilkontien varteen on osoitettu kerrostalokortteli, joka tulisi käytännössä Suvisalontien
omakotitalojen naapuriin. Tällöin näiden suojaisa viihtyisyys häiriintyisi ja liikenne
lisääntyisi. Autoja tulisi varmaan myös Suvisalontielle. Korttelista 971 tulisi vähentää
kerroksia ja rakentamisen määrää ja rakentaa kerrostalot jonnekin muualle alueelle.
Ilkonmäen Seudun Asukasyhdistys ry, 26.1.2015
Ilkonmäen tiestö on huonossa kunnossa. Tiestö ei tule kestämään lisääntyvää
liikennettä. Auertien mutka ja hankala liittymä Ilkontielle aiheuttavat vakavan
turvallisuusriskin.
Kaavaluonnoksessa ei ole lainkaan otettu huomioon melua. Kangasalantien ja
Lahdentien melu kantautuu asuinalueelle ja liikenneaseman lisääntyvä liikenne tulee
sitä pahentamaan. Yhdistys vaatii, että kaavojen 753 ja 591 suunnitelmat yhdistetään
kokonaiskuvan saamiseksi.
Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen saatiin yksi alueen liikennejärjestelyjä
koskeva aloite:
Seppo Ampuja 29.9.2015
Alueelle suunnitellaan massiivista täydennysrakentamista, 9 kerrostaloa, 3 rivitaloa ja
20 omakotitaloa. Lisäksi ehdotetaan uusia tiejärjestelyjä, kiertoliittymiä Auertien ja
Mäkirinteentien liittymiin.
Auertiestä voi muodostua voimakkaasti liikennöity läpiajoväylä, jollaiseksi tietä ei ole
suunniteltu. Auertien liittymä Ilkontiehen on mutkikas ja jyrkkä. Tuulentielle ei voi
tehdä liittymää Kangasalantieltä nimenomaan jyrkkyyden vuoksi. Auertieltä ei alueen
alkaen päässytkään Ilkontielle kuin jalan.
Ehdotan, että Auertie suljetaan eteläpäästä moottoriajoneuvoliikenteeltä. Tällöin
Auertien, Suvisalontien ja Pälvitien kiinteistöt pääsevät sitä kautta Kangasalantielle,
mutta läpiajomahdollisuutta ei olisi. Muu Ilkon liikenne ohjattaisiin Ilkontien kautta
Kangasalantielle.
Saatujen kommenttien vaikutus suunnitelmaan:
Ilkontien eteläpuolisen korttelin 952 rakentaminen on suunniteltu uudelleen ja
sovitettu maastoon koepaalutusten avulla. Itäpuolista LPA-aluetta on kavennettu
riittävän leveän liito-oravareitin turvaamiseksi. Korttelien 952 ja 987 alueilla ja
puistossa kulkeva hulevesireitti merkitään kaavakarttaan.
Yleiskaavan mukaiset merkinnät ympäristön säilyttämisestä on liitetty
kurssikeskuksen ja sen itäpuolisiin kortteleihin. Säilytettävät ympäristöarvot on
eritelty. Vanhan tielinja ja sen arvojen selvittäminen ennen parantamistöitä on
merkitty kaavaan.
Maakaasuputkien ja tarvittavien vesihuoltolinjojen reitit on merkitty kaavakarttaan.

Määräykset melunsuojauksesta on merkitty kaavakarttaan. Määräystä mahdollisten
terveyshaittojen poistamisesta ei ole pidetty tarpeellisena, koska terveyshaittoja
aiheuttanut toiminta (mm. ampumarata) on sijainnut selvästi alueen ulkopuolella.
Ilkonpolkua on levennetty omakotitontin huoltoliikenteen tarpeiden mukaan.
Ilkontie on katkaistu ajoneuvojen läpikulkuliikenteeltä Auertien kohdalta. Kaavan
mukainen rivi- ja kerrostalovaltainen täydennysrakentaminen ja kurssikeskuksen
liikenne ohjataan Kangasalantielle Ilkontien kautta, vanha asutus ja pientalovaltainen
täydennysrakentaminen Auertien kautta.
Maanomistajien kanssa käytyjen sopimusneuvottelujen yhteydessä seurakuntien
kurssikeskuksen tontin rakennusoikeutta on lisätty 4000:sta 5000:een
kerrosneliömetriin ja korttelin 952 kerros- ja omakotirakentamisen keskinäisiä
rakennusoikeuksia on säädetty.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 20.2.–21.3.2017.
Saadut lausunnot:
Pirkanmaan ELY-keskus 28.3.2017
Kangasalantien katu -merkinnän etelärajalta tulee poistaa LT-alueen
kaavamerkinnässä käytettävät tuplapallot. Kangasalantiehen rajoittuville tonteille
ajoneuvoliikenne on tarkoituksenmukaista järjestää Ilkontieltä ja Suvisalontieltä. ELYkeskus katsookin, että asemakaavassa tulee kieltää ajoneuvoliittymien rakentaminen
näille tonteille Kangasalantieltä hakaviiva –merkinnällä.
ELY-keskuksella ei ole tarvetta antaa lausuntoa kaavahankkeesta.
Pirkanmaan maakuntamuseo 20.3.2017
Luonnosvaiheen lausunnossa maakuntamuseo totesi, että Vatialan osayleiskaavassa
alueelta on tunnistettu kolme arvokasta kohdetta: Ilkon kurssikeskus, Ilkon
omakotialue ja Ilkontie 24. Maakuntamuseo totesi, että asemakaavaa varten tulee
laatia asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön selvitys, jossa voidaan tarkemmin
määritellä edellä mainittujen kohteiden arvokkaat ominaispiirteet. Tällaista selvitystä
ei ole tehty. Kaavaan on merkitty Ilkon kurssikeskusta ja Ilkontien omakotitaloja
koskevia suojelumerkintöjä, mutta koska kyseisen rakennuskannan ominaispiirteistä
ja arvoista ei ole tarkempaa tietoa, suojelumääräysten sisältä jää käytännössä
epäselväksi. Ilkontie 24 on jätetty ilman suojelumerkintää. Kyseisen kiinteistön
kohtaloa ei kuitenkaan voi ratkaista ilman tarkempaa inventointia.
Koska asemakaavassa ratkaistaan suojelukysymyksiä yksittäisten rakennusten
tasolla, kaavan lähtötietojenkin tulee olla rakennuskohtaisia, jotta kaavan laadinta ja
sen vaikutusten arviointi on mahdollista suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain 9.
pykälän mukaisesti. Säilyttämisvelvollisuudesta säädetään lisäksi hallintolain 31.
pykälässä. Näin olle yleiskaavan inventoinnin tietoja tulee täydentää syventämällä
inventointitietoja siten, että ne antavat riittävän kuvan alueen rakennuskannan
ominaispiirteistä ja kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointitietojen tuella myös
kaavan kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointia on mahdollista
syventää. Lisäksi on syytä arvioida Ilkontien varren arvokkaaksi katsotun
pientaloasutuksen täydentämistä ohjaavien kaavamerkintöjen tarvetta.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museo toteaa, että Kangasala–Tampere
välinen historiallinen tielinja on merkitty kaavaan asianmukaisesti, joten museolla ei
ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta enää huomautettavaa.

Kaava-aluetta koskeva rakennetun ympäristön inventointi ja täydennetty
kaavaehdotus tulee toimittaa lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. Mikäli
kaava päätetään hyväksyä ilman esitettyjä muutoksia, hyväksytty kaava,
hyväksymispäätös sekä valitustiedot tulee toimittaa viipymättä Pirkanmaan
maakuntamuseolle.
Rakentaminen 8.3.2017
Ilkonpolku tulisi merkitä korttelin 974 tontin 1 osalla pp/t merkinnällä, VM alueen
kohdalla muuttaa VM alueeksi ulottuen kiinni korttelien 971 ja 992 väliseen VMalueeseen (korttelin 973 tontilla 1 olevan merkinnän t50- kohdan osuus), pp-tien
pohjoispäässä saa olla nykyinen pp/h merkintä.
Kaava-alueelle pitäisi varata alue, johon voisi läjittää kadunrakentamisesta syntyviä
ylijäämämassoja ja tarvittaessa muotoilla niistä maisemakumpareita.
Korttelin 952 kohdalta alkavan ja korttelin 987 puolella jatkuvan hulevesijohtolinjan
varauksen alapää pitää kääntää EV alueelta VL alueen puolelle. VL-alueella ja
johtovarausalueella pitää linja tehdä avo-ojana, jolloin pintavedet pystytään
viivyttämään ja hidastamaan ennen vesistöön menoa.
Ilkontietä pitkin on hyvä kulkea itään -> pp-tietä korttelin 986 tienoilla ei tarvita.
Saadut muistutukset:
Ilkonmäen Seudun Asukasyhdistys ry 1.3.2017
1. Ilkonmäen sorapäällysteiset tiet ovat hyvin huonossa kunnossa.
Suunnitteluvaiheessa on huomioitava, että tiestö ja varsinkaan Auertie eivät
tule kestämään uuden kaavan myötä lisääntyvää liikennekuormaa
nykyisellään.
2. Auertien jyrkkä mutka sekä liittymä Ilkontielle tulevat aiheuttamaan vakavan
turvallisuusriskin ilman muutoksia. Tie on liian kapea tulevaan
liikennemäärään nähden etenkin jos Ilkontie tullaan sulkemaan korttelin 986
kohdalla.
3. Korttelin 993 tonttien ja rakennusalojen sijoittelu on toteutettava siten, että
Auertiestä voidaan tehdä turvallinen liittymä suoraan Ilkontielle ilman 90
asteen mutkaa.
4. Kangasalantien kiertoliittymien toteutus tarkoittaa Tuulentien yhteyden
sulkemista Kangasalantielle. Tämä johtaa koko itäisen Ilkon alueen
päivittäisliikenteen siirtymiseen Auertielle. Ilkontien perällä olevan venehuollon
asiakkaat trailereineen siirtyy myös vaaralliselle Auertielle. Yli sadan talouden
kulku Ilkon umpiperästä muuttuu lähes mahdottomaksi.
5. Asukasyhdistys vaatii, ettei Ilkontietä muuteta jalankululle ja pyöräilylle
varatuksi kaduksi.
6. Liikenteen meluhaittoihin on puututtava. Melutaso alueella on suuri
liikepaikkojen ja asiakasliikenteen ja tavarantoimituksien vuoksi.
Kangasalantien ja varsinkin Lahdentien ympärivuorokautinen melu kantautuu
asuinalueelle. Alue kärsii yli 55 dB melusta ympäri vuorokauden. Nähtävillä
olevassa kaavassa ei ole lainkaan huomioitu meluongelmaa. Asukasyhdistys
vaatii meluongelman ratkaisemista.
Marja Koukkula 17.3.2017
Vuonna 2015 Lemetyn tilan omistajaat ovat lausuneet: ”Suunnitelmasta ei ole
huomauttamista. Lemetyn tilan omistajat toivovat, että yksityisten maille tehdään

kaavoitussopimukset samanaikaiseesti, samansisältöisinä ja yhtä tehokkaina.
Kaavaluonnos on tältä osin onistunut.”
Kaavaa eteenpäin kehitettäessä kunta toteutti kaavaluuonnoksen mukaisen
paalutuksen Hämäläisten ja Lemetyn tilojen alueella. Paalutuksen perusteella
todettiin, että kaavaa pitää korjata erikoisesti maasto-olot huomioon ottaen.
Luonnoksen mukaisena sitä ei voinut toteuttaa.
Maankäyttösopimukset kunnan ja maanomistajien kesken neuvoteltiin vuonna 2016.
Tilan Lemetty osalta s ejäi vielä vahvistamatta. Maankäyttösopimuksissa kunta lähti
periaatteesta, että kaavoituskorvauksena kunta perii 40–50 % kaavoituksen tuomasta
arvonnoususta lähinnä kunnalle tulevana rakennusoikeutena. Näin tehtiin
seurakuntien ja Hämäläisen tilojen osalta.
Tilan Lemetty omistajille kunnan vaatimus kuitenkin oli, että kunta saa
rakennusoikeutta kyseisen tilan alueelta 4200 krs-m2 ja maanomistajille tulee 1000
krs-m2. Tämä tarkoittaa, että kunta perisi kyseisen tilan osalta n. 80 %
kaavoituskorvauksena.
Maanomistajat ovat katsoneet, että kunnan menettely ei ole perustuslain mukaista eri
osapuolien tasapuolista kohtelua ja koska ei eriarvoiselle kohtelulle ollut mitään
muutakaan todellista syytä, maanomistajat ovat esittäneet, että luovutettava
rakennusoikeus olisi 3200 krs-m2 ja maanomistajille tuleva 1000 krs-m2. Silloinkin
maanomistajilta perittävä kaavoituskorvaus olisi huomattavasti korkeampi kuin
kyseisen kaavan muilta osapuolilta.
Kaavallisesti maanomistajat totesivat myös, että tonttikelpoinen alue kohteella, johon
kaavaluonnoksessa oli suunniteltu AR-rakennusoikeutta 1000 krs-m2 ja AOrakennusoikeutta 1000 krs-m2 oli niin ahdas, että suunnitelmaa kunnollisine
liikenneväylineen ja riittävän kokoisine AO-tontteineen oli mahdotonta toteuttaa. Myös
siihen seikkaan perustui vaatimuksemme kyseisen AR-tontin poistamisesta.
Neuvotteluissa myös kunnan kannalta tämä ratkaisu katsottiiin mahdolliseksi ja
kohtuuden mukaiseksi. Nyt olemme yllättäen kuitenkin nähneet, että alkuperäiseen
kaavakokonaisuuteen oleellisena osana kuulunut tilan Lemetyn kyseinen palsta on
jätetty kaavan ulkopuolelle.
Tila Lemetty kuuluu olennaisena osana alueen nauhataajaman kaava-alueeseen.
Lännen puolella se rajoittuu hiljattain vahvistettuun Pitkäjärven asemakaavan
laajennukseen ja idän puolella nähtävillä olevaan Ilkon asemakaavan laajennukseen.
Vaadin että tilan Lemetty kyseinen palsta otetaan mukaan nähtävillä olevaan Ilkon
asemakaavan laajennukseen, mihin se on kuulunut suunnittelussa jo
vuosikymmenien ajan. Ratkaisussa tulee ottaa huomioon maanomistajien
tasapuolinen kohtelu niin kaavoituksessa kuin perittävän kaavoituskorvauksen
määräämisessä.
Kyseisen kaavan pitkässä suunnitteluvaiheessa ei ole tullut esiin mitään
kaavoituksellista tai kaavaolosuhteisiin liittyvää seikkaa, joka puoltaisi palstan
jättämistä kaavan ulkopuolelle.
Pertti Nieminen 20.3.2017
Haluan jättää muistutuksen omistamani venehuoltoyrityksen nimissä.
Toimipaikkamme sijaitsee osoitteessa Ilkontie 44, jossa huollamme ja korjaamme
veneitä.

Kaavassa on ehdotettu Ilkontie katkaistavaksi ennen Auertien liittymää. Kulku
ohjattaisiin Auertien kautta. Auertien erittäin jyrkkä mutka aiheuttaa vaikean kulun
toimipaikkaamme. Meillä käy yli 600 venettä huollossa vuosittain, pääsääntöisesti
huhtikuun ja joulukuun välisenä aikana, ja ne tulevat pitkillä trailereilla. Myös
lavettikuljetuksilla tulee veneitä huoltoon.
Jakeluautot ja rekat tuovat tavaraa lähes päivittäin, ja jo nyt Ilkontie on erittäin kapea
kun tuollainen iso auto tulee vastaan, alueella ei ole jalkakäytäviä tms. jalankulkuun
tai pyöräilyyn käytettäviä väyliä. Alueella asuu paljon lapsiperheitä, lapset pyöräilevät
ja leikkivät alueen teillä kesäisin, jolloin myös yrityksessämme on luonnollisesti
kaikkein kiireintä aikaa. On erittäin tärkeää saada kunnollinen ja turvallinen kulku
toimipaikkaamme. Auertien sorapäällysteinen tiestö ei myöskään kestä painavia
kuljetuksia.
As Oy Vatialan Helmi 193.2017
Auertien jyrkkä mutka on oikaistava tai suoristettava kokonaan. Jo edellisellä
kierroksella paljon huomautuksia tuli Auertien kapeasta ja vaarallisesta 90 asteen
mutkasta. Varsinkin, jos koko Ilkonmäen itäpään autoliikenne Kangasalantielle
tapahtuu tulevaisuudessa Auertien kautta, niin tie ei voi mennä suunnitellulla tavalla.
Asian voi ratkaista esimerkiksi suunnittelemalla tontille 993 tulevat rakennukset siten,
että Auertien mutka voidaan poistaa tai ainakin loiventaa. Tai jätetään toinen
rakennus rakentamatta.
Esitämme, ettei Ilkontietä suljeta autoliikenteeltä. Ei tunnu mitenkään järkevältä
katkaista suhteellisen leveä ja melko suora tie autoliikenteeltä. Ilkontien kautta ei
kulje turhaa liikennettä, sillä kukaan ei voi varsinaisesti oikaista sen kautta mihinkään.
Autoilijoiden liiallisille nopeuksille on sen sijaan tehtävä jotakin. Esimerkiksi tien
korjausparannuksessa on mahdollista tehdä hidasteita, joista saa parannusta tuohon
asiaan. Eikä Ilkontietä voi missään tapauksessa sulkea ennen kuin kiertoliittymä on
valmistunut.
Olemme Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa samoilla linjoilla, että historiallisen
tien ominaispiirteet on säilytettävä. Ymmärrämme yhdyskuntarakentamisen tavoitteet
ja tarpeen rakentamisen tiivistämiselle, mutta siinä pitää olla kohtuullinen eikä ahne.
Kun Ilkontien varrella on nyt omakotitaloja harvakseen isoilla tonteilla, niin
uudisrakentaminen ei saisi poiketa niin suuresti, että rikkoo historiallisen tien
maiseman luonteen täysin. Esimerkiksi Ilkontie 24 on suunnitelmassa
käsittämättömän täyteen ahdettu taloja, kun nyt siellä on kaksi taloa puiden
siimeksessä. Tällaisen vanhan asuinalueen viehättävyys on varsin pitkälti väljässä
rakentamisessa ja vanhassa puustossa. Mikäli tontti rakennetaan näin täyteen, ei
sinne jää montakaan puuta pystyyn. Sillä on suuri maisemallinen merkitys.
Mieluummin sijoitettavaisiin vähän vähemmän rakennuksia ja tontin reunoille tai
ympärille jätettäisiin puustoa.
Sekä maisemallisesti että turvallisuusnäkökulmasta tonteille ei saisi suunnitella
rakennuksia siten, että rakennuksia sijoittuu ihan Ilkontien puoleiselle reunalla. Kun
todennäköistä on, että täällä tulee asumaan pääasiallisesti lapsiperheitä, tonttien
liittymäteiltä Ilkontielle täytyy olla riittävä näkyväisyys.
Lausuntojen vaikutus hyväksyttävään suunnitelmaan:
Kaavoitettavalta alueelta on laadittu ensimmäiset rakennetun kulttuuriympäristön
selvitykset 1970-luvulla, jolloin painotukset olivat yksittäisissä
rakennusmuistomerkeissä. Tällöin esiin nostettiin jugendtyylinen Ilkon huvila, jonka
laajennusta kurssikeskukseen pidettiin epäonnistuneena. Vuosikymmenten kuluessa

arvostukset ovat monin tavoin muuttuneet, ja arvoja tarkastellaan nykyään
laajempina kokonaisuuksina. Kurssikeskuksen miljöön arvoja ovat pihapiirin puuston
ja eri-ikäisten rakennusten ja luonnonkivirakennelmien muodostama kokonaisuus,
jossa jugendhuvila erottautuu helmenä, sekä rakennuksista aukeavat jylhät
maisemat. Nämä arvokkaat ominaispiirteet eivät ole mainittuna kaavaehdotuksessa,
mutta ne voidaan lisätä hyväksyttävään kaavakarttaan.
Kaavalla ei puututa Auertien varren yhtenäiseen omakotiasutukseen, joka on
kaavoitettu aiemmin. Kaava-alueeseen kuuluu kaksi Ilkontien varren vanhaa
omakotitaloa. Näiden osalta kaavaehdotuksessa on määräys ympäristön
ominaispiirteiden säilyttämisestä, vaikka rakennuskulttuuriselvityksessä todetaan
ympäristön kestävän muutoksia.
Kortteliin 985 (Ilkontie 24) kuuluvat kaksi seurakuntien omistamaa rakennusta
edustavat ajalleen tyypillistä, vaatimatonta rakentamisen tapaa. Niissä ei ole sellaisia
erityisiä rakennustaiteellisia arvoja, joiden vuoksi niiden säilyttäminen kaavassa olisi
välttämätöntä. Ne merkitään sr-2 -merkinnällä rakennuskulttuurikohteiksi, joiden
mahdollinen korvaaminen ympäristöön sopivalla uudisrakentamisella jää
kiinteistönomistajan ratkaistavaksi.
Kunnan perusteltu vastine muistutuksiin:
Aiemmissa suunnitteluvaiheissa Ilkontien asukkaat ovat esittäneet, että Ilkontien
alkupäähän muodostuvan, noin 400 kerros- ja rivitaloasukkaan liikenteen aiheuttama
rasitus Auertielle ja sen varren vanhalle omakotiasutukselle olisi kohtuutonta. Esitetty
ratkaisu katkaista läpikulkuliikenne Ilkontiellä siten, että itäpuolinen vanha
omakotiasutus käyttää Auertietä ja uutta kiertoliittymää ja länsipuolinen
kerrostalovaltainen asutus Ilkontien valoliittymää todettiin toimivaksi, ja kaavaehdotus
laadittiin sen mukaiseksi. Ratkaisua ei ole perusteltua muuttaa, mutta Ilkontien
katkaiseminen moottoriajoneuvoliikenteeltä merkitään tehtäväksi vasta sen jälkeen,
kun Auertien liittymä Kangasalantielle on muutettu kiertoliittymäksi.
Kaavassa suunnitellut liikennejärjestelyt edellyttävät Auertien ja Kangasalantien
liittymän muuttamista kiertoliittymäksi, mistä on asemakaavaluonnos ollut nähtävillä.
Ilkontien läpikulun estäminen voidaan kaavamääräyksellä kytkeä kiertoliittymän
rakentamiseen. Auertie tulee rakennettavaksi tässä yhteydessä koko matkaltaan.
Kaavaehdotusta tarkistetaan Auertien mutkan kohdalta siten, että liikennöinti on
sujuvaa ja turvallista.
Ilkontien päähän on muodostettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman
teollisuusrakennuksen tontti, jossa on hiljattain tapahtunut toimialan muutos. Tässä
paikassa ja tässä laajuudessa toiminta kuljetuksineen aiheuttaa ympäristöön sellaisia
vaikutuksia, jotka eivät ole omakotialueella toivottavia. Kunta ei automaattisesti ryhdy
tekemään muutoksia arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön teiden leventämiseksi
tai liikennemuotojen erottamiseksi kiinteistössä toimivan yrityksen kulloistenkin
tarpeiden mukaan.
Lemetyn tilan aluetta ei kuulu hyväksyttävän asemakaavan piiriin. Tilan omistajien
kanssa on käyty jatkuvasti neuvotteluja kaavoitusprosessin kuluessa, ja neuvottelut
jatkuvat edelleen. Kaavan sisältöä on tarkistettu useaan otteeseen maanomistajan
toiveiden mukaisesti, milloin se on ollut mahdollista ympäristöllisistä tavoitteista
luopumatta. Maankäyttö- ja rakennuslain 91a§:n mukaan ”asemakaavoitettavan
alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on
velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin
siten kuin jäljempänä säädetään. Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä
sopimaan maanomistajan kanssa.”

Systemaattinen maapolitiikan noudattaminen on maankäytön ja kunnan kehityksen
ydin. Valtuuston 8.3.2010 hyväksymä maapoliittinen ohjelma mahdollistaa vanhojen
taajamien ensiasemakaavoissa maankäyttösopimuksen vain jos alueen koko on alle
kaksi hehtaaria, eikä sille kaikkiaan kaavoiteta omakotitontteja kahdeksaa enempää
tai asuinpientalojen rakennusoikeutta 2000 kerrosneliömetriä enempää. Ohjelman
mukaan sopimuksessa kunnalle peritään yhdyskuntarakentamisen kustannusten
korvauksena 50 prosenttia asemakaavasta aiheutuvasta maan arvonnoususta.
Suuremmalle kuin 2000 kerrosneliömetrin yksityisomistuksessa oleville alueille ei
laadita asemakaavaa maankäyttösopimuksen pohjalta. Sopimukseen ei ole
toistaiseksi päästy. Viimeinen sopimusesitys on jätetty maanomistajalle 11.4.2017.

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

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavan tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja maankäytön
tehostaminen joukkoliikenteen ja pyöräilyn laatukäytävien varrella. Alueella on
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja rakennusryhmiä, joiden säilyminen
tai korvaaminen ratkaistaan asemakaavassa. Samoin pyritään turvaamaan alueen
historiallisesti merkittävät tielinjat.
Alueella on merkittäviä luontokohteita, joiden säilyminen on kaavalla turvattava.

Havainnekuva luonnosvaiheessa 2006, jolloin eheyttäminen ja maankäytön ja
liikenteen keskinäinen suhde oli vielä toissijainen.

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Rakennesuunnitelman ja yleiskaavoituksen myötä on koetettu etsiä keinoa käyttää
hyväksi alueen keskeistä sijaintia joukkoliikenteen laatukäytävän ja palveluiden
läheisyydessä ja tehostaa rakentamista.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Ilkon asemakaavaa laadittaessa 1980-1990-luvuilla alueen rakentamisesta ja
liikenteen järjestämisestä laadittiin useita vaihtoehtoja. Monien vaiheiden jälkeen

päädyttiin uuden kulkuyhteyden järjestämiseen Ilkontieltä Kinostien kautta
Kangasalantielle. Katua ei ole rakennettu.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Asemakaavan suunnittelun aloituspäätös 16.5.2006
Luonnos nähtävillä 29.5.-27.6.2006
Asemakaavaehdotuksen käsittely ympäristölautakunnassa 19.12.2006
Asemakaavaluonnoksen käsittely kaavoituslautakunnassa 18.11.2014
Luonnoksesta saadun palautteen käsittely kaavoituslautakunnassa 19.5.2015
Asemakaavaehdotus kaav 8.12.2015, kh 6.2.2017
Asemakaavaehdotus nähtävillä 20.2.–21.3.2017
Asemakaavan hyväksyminen, kaav ltk 17.5.2017.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus
Alue mitoitetaan noin 250 uudelle asukkaalle.

Palvelut
Asutuksen tarvitsemat julkiset palvelut sijoittuvat Vatialan aluekeskukseen noin
kilometrin etäisyydelle. Keskukseen on hyvä julkisen ja kevyen liikenteen yhteys.
Kaupalliset palvelut sijaitsevat Vatialan aluekeskuksessa ja Lentolan alueella
Kangasalantien pohjoispuolella noin puolen kilometrin etäisyydellä. Alueelle on
sujuva kävely- ja pyöräily-yhteys.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Ympäristön kannalta tärkeä kallioalue jää rakentamisen ulkopuolelle.
Rakentaminen sijoittuu nykyisille metsäisille alueille. Poistuvat metsäalueet ovat
pieniä lämpäreitä, joiden muutoksella ei ole maisemallista merkitystä. Liito-oravien
esiintymisalueet ja niiden tarvitsemat ekologiset käytävät voidaan säilyttää.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet
Uudet asuinkorttelit sijoittuvat kaikki Ilkontien varteen ja Suvisalontien päähän.
Alueelle osoitetaan monimuotoista rakentamista. Välittömästi vanhaan asutukseen
liittyvät tontit käytetään omakotirakentamiseen tai enintään kaksikerroksiseen pientai pienkerrostalorakentamiseen. Ilkontien varteen tulevat uudiskorttelit varataan IVV-kerroksisille kerrostaloille ja II-kerroksisille pientaloille.
Ilkon kurssikeskus on merkitty seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi, jolle
saa sijoittaa myös asuntoja. Ilkon vanha huvila on merkitty rakennuskulttuurikohteeksi.

Muut alueet
Ilkontie toimii alueen kokoojakatuna. Se on myös kävelyn ja pyöräilyn pääreitti, mikä
tulee ottaa huomioon alueen katusuunnitelmaa laadittaessa. Ilkontien läpiajo
esitetään katkaistavaksi siten, että Auertien kautta kuljetaan Ilkon alueen itäosan
pientalovaltaiselle alueelle. Katkaisu edellyttää Auertien ja Kangasalantien liittymän
muuttamista kiertoliittymäksi vireillä olevan suunnitelman mukaan. Suunnittelualueella ei ole uusia katuja.

Saadun palautteen vuoksi Auertien eteläpään mutkaa ja liittymää Ilkontielle on
väljennetty. Aluevarauksen pohjana on käytetty suunnitelmaluonnosta (punainen),
jossa max. kaarresäde R=20 ja kaltevuus 3–6 %.
Geologisesti arvokas kalliojyrkänne ja siihen liittyvät vaikeasti rakennettavat alueet
Ilkontien eteläpuolella on osoitettu suojaviheralueeksi. Ilkontiehen rajautuvat
kulkukelpoiset vapaa-alueet on merkitty puistoksi.
Liito-oravien elinympäristöksi soveltuvat alueet Ilkontien pohjoispuolella on merkitty
suojaviheralueeksi. Alue on lisäksi osoitettu luo-merkinnällä alueeksi, joka on luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokas.

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Täydennysrakentaminen tukee yhdyskuntarakennetta ja on taajamakuvaa
eheyttävää. Palvelut ja julkinen liikenne on hyvin tavoitettavissa. Rakentaminen lisää
alueen ajoneuvoliikennettä. Kielteisiä vaikutuksia vähennetään osoittamalla uusien
kortteleiden liikenne eri reittiä kuin vanhan Ilkon omakotialueen.
Kurssikeskuksen lisärakentaminen saattaa vaikuttaa Ilkon huvilan ympäristöön.
Huvilan luonne on tuntuvasti muuttunut taannoisen lisärakennuksen myötä, mutta
kaava ei edellytä alkuperäisen tilanteen palauttamista.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Rakentaminen ei vaikuta Pitkäjärven rantojen jylhään maisemakuvaan. Kaavalla
pyritään takaamaan kallioalueen säilyminen rakentamattomana.
Liito-oravan esiintymisalueet ovat vaikuttaneet maankäyttöratkaisuihin. Kaavassa on
voitu säilyttää rakentamattomina selvityksen mukaiset elinympäristöt ja sellaiseksi
kelpaavat lähialueet. Lisärakentaminen ei uhkaa liito-oravaa.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Päivittäin tarvittavat palvelut ovat hyvin saavutettavissa jalankulku- tai
pyöräilyetäisyydellä.
Kaavoitetun alueen täydentäminen mahdollistaa alueen lisärakentamisen ja
monipuolistaa asujamistoa. Uudet asuinkorttelit eivät tuhoa tärkeitä, ulkoilukäytössä
olevia alueita.

Muut vaikutukset
Lisärakentaminen luo edellytyksiä paikallisen liike-elämän tuottavuuden lisäämiselle.
Rakentaminen tuo paljon lyhytaikaisia työpaikkoja.

5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Havaintokuva alueen rakentamisesta. Olevat rakennukset merkitty ruskealla.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Kunnan ja yksityisten maanomistajien välillä on laadittu sopimus koko alueen
rakentamisen kustannusten jakamisesta ja rakentamisen ajoittamisesta.
Rakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan tultua lainvoimaiseksi..
Täydennysrakentaminen edellyttää vesihuoltoverkostontäydennys rakentamista.
Kaavan myötä Ilkontie saadaan kokonaan kunnan haltuun ja peruskorjauksen piiriin.
Korjaaminen edellyttää arkeologisten arvojen huomioon ottamista maakuntamuseon
edellyttämällä tavalla. Korjauksen hinta-arvio on 0,4 M€.

6.3 Toteutuksen seuranta
Alueen toteutusta seurataan kotikatutiimin istunnoissa. Erityisesti seurataan liitooravien elinympäristön ja arvokkaan kalliojyrkänteen säilymistä, liikenneturvallisuutta
ja hulevesien hallintaa.
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