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Saarenmaan osayleiskaava 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Tämä kaavaselostus liittyy Saarenmaan osayleiskaavaan. Työn tarkoituksena on 

laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kangasalan Saarenmaan alueelle. Valmis-

tuessaan osayleiskaava ohjaa yhdessä Kangasalan strategisen yleiskaavan kanssa 

alueen asemakaavoitusta. Kaavassa ulotetaan maankäytön suunnittelu vuoteen 

2040. Suunnittelualueen koko on 1 200 ha. 

Saarenmaan osayleiskaavoitus liittyy maakuntakaavan mukaisen kakkoskehän 

kehityskäytävän toteuttamiseen. Tavoitteena on laajentaa Tampereen teknillisen 

yliopiston tuntumassa olevaa Ruskon työpaikka-aluetta muodostamaan seudulli-

sesti merkittävä yrityskeskittymä. Osayleiskaava-alueelle on työpaikka-alueiden 

lisäksi tarkoitus rakentaa myös asuntoja ja palveluita. Maankäytön kehittämisen 

ohella alue pyritään myös pitämään osana seudullista virkistyspaikkojen verkos-

toa. 

Kaava on parhaillaan valmisteluvaiheessa. Kesällä 2018 siihen laaditaan kaava-

luonnosta edeltävät rakennemallit. Varsinaista kaavaluonnosta ryhdytään kokoa-

maan syksyllä 2018, jolloin myös kaavaselostusta täydennetään. 

Kaavahanketta Kangasalan kaupungissa ohjaa työlle asetettu ohjausryhmä, joka 

koostuu monialaisesti kaupungin omista viranomaisista. Kaavaa laatii kaavoitus-

konsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä Kangasalan kaavoituksen 

ja elinkeinoista vastaavien virkahenkilöiden kanssa. 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan laatiminen on aloitettu keväällä 2018. Työ alkaa osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman laatimisella, jonka jälkeen laaditaan kaksi vaihtoehtoista rakenne-

mallia kaavoituksen pohjaksi. Rakennemalleja käsitellään kesällä 2018 erilaisissa 

työryhmissä, jonka jälkeen alkusyksystä määritellään osayleiskaavaluonnoksen 

keskeiset periaatteet. Kaavaluonnoksen edetessä käynnistetään alueen ensim-

mäisen osan asemakaavoitus omana kaavahankkeenaan. Molemmat kaavat val-

mistuvat tavoitteellisesti vuonna 2019. 

Kaavan laatimisen vaiheet on esitetty yleispiirteisesti alla olevassa kaaviossa ja 

tarkennettuna seuraavan sivun taulukossa. Aikataulua ja vaiheita käsitellään 

myös eriteltynä luvussa 5, osayleiskaavan suunnittelun vaiheet. 
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Kaavoituksen vaiheet ja tilaisuudet 

 

Aloitus Osayleiskaavan kuuluttaminen vireille 7.5.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo 14.5.-12.6.2018 

Viranomaisaloitusneuvottelu 27.3.2018 

Ohjausryhmän kokous 1 26.4.2018 

Rakenne- 

mallien  

arviointi 

Rakennemallien valmistuminen 5/2018 

Kaupunginhallitus, käsittely suunnitteluasiana 4.6.2018 

Elinvoimalautakunta 12.6.2018 

Joukkoliikennelautakunta 13.6.2018 

Viranomaistyöpalaveri 15.6.2018 

Yleisötilaisuus 14.6.2018 

Yhteistyötilaisuus Tampereen kaupungin kanssa 28.6.2018 

Kaava- 

luonnos 

Ohjausryhmän kokous 2  

Kaavaluonnoksen valmistuminen  

Elinvoimalautakunta  

Kaupunginhallitus  

Kaavaluonnoksen nähtävillä olo ja lausunnot  

Kaava- 

ehdotus 

Elinvoimalautakunta (palautteen käsittely)  

Kaupunginhallitus (palautteen käsittely)  

Ohjausryhmän kokous 3  

Kaavaehdotuksen valmistuminen  

Elinvoimalautakunta  

Kaupunginhallitus  

Kaavaehdotuksen nähtävillä olo  

Kaavan 

hyväksyminen 

Elinvoimalautakunta (palautteen käsittely)  

Kaupunginhallitus (palautteen käsittely)  

Ohjausryhmän kokous 4  

Mahdollinen viranomaisneuvottelu  

Elinvoimalautakunta  

Kaupunginhallitus  

Kaupunginvaltuusto  
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2.2 Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet 

Työn tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kangasalan Saa-

renmaan alueelle. Valmistuessaan osayleiskaava ohjaa yhdessä Kangasalan stra-

tegisen yleiskaavan kanssa alueen asemakaavoitusta. Kaavassa ulotetaan maan-

käytön suunnittelu vuoteen 2040. 

Kangasalan Saarenmaalle on tavoitteena rakentaa pitkällä tähtäimellä uusi kau-

punginosa, joka painottuu yritystoimintaan. Taustalla uuden alueen käyttöön ot-

tamisessa on ylemmän suunnittelutason tason tavoite Tampereen seudun kak-

koskehän kehittämisvyöhykkeestä. Alueen maankäyttö on osoitettu tuoreessa Pir-

kanmaan maakuntakaavassa 2040 (2017), seudun rakennesuunnitelmassa 

(2014) sekä Kangasalan strategisessa yleiskaavassa (2017). Kakkoskehän suun-

nittelua ohjaava keskeinen asiakirja on vuonna 2003 laadittu kehittämissuunni-

telma, jossa on määritelty kehähankkeen yleisiä tavoitteita ja alustava ohjeellinen 

kehän linjaus maastossa. Toteutuessaan kakkoskehä parantaisi seudun liikenne-

verkon toimivuutta ja parantaisi erityisesti Kangasalan saavutettavuutta. Kehä 

ulottuisi Tarastenjärveltä Ruutanan kautta Lentolaan ja edelleen Hervannan ja 

Sääksjärven kautta Pirkkalan lentokentälle. 

Osayleiskaavan laatimista on edeltänyt 2018 valmistunut konseptisuunnitelma, 

jossa pohdittiin alueen profiloitumista sekä yhdyskuntasuunnittelun että elinkei-

noelämän ekosysteemien näkökulmasta. Konseptityössä laadittiin kaksi skenaa-

riota ja vertailtiin niiden vaikutuksia. Osayleiskaavoitukseen siirryttäessä tavoit-

teeksi on vahvistunut Tampereen puolisen maankäytön periaatteiden jatkuminen 

luontevasti Kangasalan puolella. Ruskon teollisuuspainotteista työpaikka-aluetta 

pyritään jatkamaan itään tarjoten monipuolisia yritystontteja. Kaukajärven ja An-

nalan alueen asutuspainotusta pyritään jatkamaan niin ikään Kangasalan puolella. 

Väestön ja aluevarausten mitoitus tarkentuu kaavatyön edetessä. Kaukajärven ja 

Pitkäjärven rannan tuntumassa säilyy laaja seudullisesti palveleva virkistysalue. 

Alueen viherverkon ja hulevesijärjestelmän suunnittelussa pyritään muutoinkin 

nojaamaan olemassa oleviin voimavaroihin. 

Osayleiskaava laaditaan tyypiltään joustavana siten, että ensimmäisenä toteutet-

tavat työpaikka-alueet suunnitellaan tarkemmin aluevarauksin ja pidemmällä täh-

täimellä toteutettavat alueen osat strategisin kaavamerkinnöin. Kaavan perussel-

vitysten taso noudattaa vastaavaa tarkkuustasoa ja on tarkimmillaan lähitulevai-

suudessa rakennettavilla alueilla. 

2.3 Toteuttaminen 

Saarenmaan osayleiskaava on tavoitteena toteuttaa vaiheittain, nojaten aluksi 

olemassa olevaan infrastruktuuriin ja palveluverkkoon. Kehäväylän toteuttaminen 

on sidoksissa maankäytön kehittämiseen. 

Osayleiskaava ja sen rinnalla laadittava ensimmäisen alueen osan asemakaava 

valmistuvat tavoitteellisesti vuonna 2019. Alueen infrastruktuurin suunnittelu py-

ritään aloittamaan heti asemakaavan astuttua voimaan vuonna 2020. Infraverkon 

rakentaminen pyritään aloittamaan vuonna 2021. 

Kaavanprosessin käsittelystä ja hyväksymismenettelyistä vastaa Kangasalan kau-

punki. Kaavan toteuttamisesta vastaavat kaupungin lisäksi myös muut alueen 

maanomistajat ja toimijat. Kaavan laatiminen ja toteuttaminen edellyttävät tiivis-

tä ja monialaista yhteistyötä erityisesti Tampereen kaupungin kanssa sekä laa-

jemminkin seudun eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. 
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3 ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE 

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto 

linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla 

varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoitukses-

sa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat uudistuneet keväällä 2018 juuri en-

nen Saarenmaan osayleiskaavan vireilletuloa. Tavoitteiden uudistamisella on py-

ritty vastaamaan koko Suomessa alueidenkäytön tulevaisuuden haasteisiin ja 

edistämään kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa. 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on: 

 varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen 

maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toimin-

nassa, 

 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön 

suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kes-

tävä kehitys, 

 toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön väli-

neenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä 

 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. 

 

2018 uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

 toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 tehokas liikennejärjestelmä 

 terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 

 uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

Keväällä 2018 voimaan tulleissa uudistuneissa tavoitteissa on aiempaan nähden 

tiivistetty tavoitteiden määrää sekä pyritty selkeyttämään lainsäädännöllisiä pääl-

lekkäisyyksiä. Uudet tavoitteet huomioivat ajankohtaisia ilmiöitä kuten pyrkimyk-

sen vähähiiliseen yhteiskuntaan ja sopeutumisen ilmastonmuutokseen sekä elin-

keinojen uudistumismahdollisuuksien säilyttämisen tulevien elinkeinoelämän mur-

rosten aikana. Päivityksessä esille nousseet teemat ovat Saarenmaan kaavoituk-

sen kannalta keskeisiä; kyseessä on uusi taajamaa täydentävä alue, josta tavoi-

tellaan elinkeinoelämän kannalta merkittävää paikkaa. Kaavaa pohjustavassa 

konseptityössä nousivat esille mm. resurssitehokkuuskysymykset. 

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeri-

ön kotisivuilta: www.ymparisto.fi/vat. 

3.2 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 

Maakuntakaavassa varaudutaan maakunnan väestönkasvuun, linjataan periaat-

teet elinkeinoelämän kilpailukyvyn säilyttämiseen ja sovitetaan yhteen maakun-

nallisia ja seudullisia maankäytön tavoitteita.   

http://www.ymparisto.fi/vat
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Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka korvaa van-

han maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavat. Maakuntakaavaehdotus hyväksyt-

tiin maakuntavaltuuston kokouksessa 27.3.2017.   

Maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 29.5.2017 maakuntakaavan 2040 tule-

maan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaisesti ennen kuin se on 

saanut lainvoiman. Voimaantulosta on kuulutettu 8.6.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 1. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 suunnittelualueelta ja suunnittelualueen 
maakuntakaavamääräyksistä. 
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Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi maakuntakaavassa merkitty työpaikka-

alueeksi sekä taajamatoimintojen alueeksi. Näiden toimintojen välinen raja on 

määritelty Saarenmaantien eteläpuolelle. 

Maakuntakaavassa on esitetty keskeiset Virkistysalueet Pitkäjärvellä ja Hervanta-

järvellä. Viheryhteyksinä on osoitettu taajamaan liittyvät tavoitteelliset viheryh-

teydet, joilla on erityistä merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai ekologis-

ten yhteyksien kannalta. Viheryhteyksien tarkemmat sijainnit määritellään yksi-

tyiskohtaisemmassa suunnittelussa. Myös keskeiset ulkoilureitit on esitetty. 

Infrastruktuurista maakuntakaavakartalla on esitetty sähkölinjat sekä yhdys-

vesijohto ja siirtoviemäri. Lisäksi on osoitettu ohjeellinen sijainti uudelle yhdys-

vesijohdolle. Arvokohteita maakuntakaavassa ovat Pitkäjärven pään pienialainen 

luonnonsuojelualue sekä sen tuntumassa oleva Pitkäjärven kallion arvokas geolo-

ginen muodostuma. 

Maakuntakaavan strategisesti keskeinen merkintä osayleiskaava-alueella on 2-

kehän kehittämisvyöhyke ”kk3”: 

Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun 2-kehään tukeutuva 

yritys- ja tutkimustoiminnan sekä asumisen vyöhyke, joka ulottuu lentoase-

malta Sääksjärven, Hervannan, Saarenmaan ja Lentolan kautta Tarastenjärvel-

le. Vyöhyke kytkee lentoasemaa ja itäistä kaupunkiseutua toisiinsa, keskusak-

selin kehittämisvyöhykkeeseen sekä kaupunkiseudun muihin yritysalueisiin. 

Kehittämissuositus: 

Aluekokonaisuutta kehitetään tiivistyvän taajamarakenteen ja monipuolisen 

yritys- ja tutkimustoiminnan vyöhykkeenä. Huomiota tulee kiinnittää alueiden 

tarkoituksenmukaiseen toteutusjärjestykseen. Suunnittelussa ja toteutuksessa 

tulee edistää Hervannan osaamiskeskittymän ja Ruskon yritysalueiden maan-

käytön kehittymistä sekä toiminnallista kytkeytymistä Sääksjärven alakeskuk-

seen, muihin kehittämisvyöhykkeen yritysalueisiin ja lentoasemaan. 2-kehän 

toteuttamisella välille Rusko–Lentola vahvistetaan Lentolan asemaa itäisen 

kaupunkiseudun merkittävänä liikenteellisenä solmukohtana etelän ja lento-

aseman suuntaan. Maankäytön suunnittelussa tulee varautua myös 2-kehän 

yhteystarpeen toteuttamiseen Tarastenjärvelle. Tarastenjärven aluetta kehite-

tään erityisesti ympäristöteollisuuden yritysten sijoittumisedellytyksiä suosivas-

ti. 

Aluetta tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten 

kanssa. Maankäytön suunnittelussa tulee tavoitella tiivistä ja sekoittunutta 

maankäyttöä sekä edistää toimintojen saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja 

joukkoliikenteellä. 

Kakkoskehä on osoitettu maakuntakaavassa ohjeellisena tielinjauksena. Linjaus 

perustuu vuonna 2003 tehtyyn 2-kehän seudulliseen kehittämissuunnitelmaan. 

Kehän ulkolaidan maankäyttö on osoitettu maakuntakaavassa ehdollisena. Ehdol-

listen alueiden toteuttaminen edellyttää, että 2-kehän suunnittelu ja toteuttami-

nen välillä Rusko – Lentola on riittävän pitkällä, jotta alue tai sen osa voidaan 

kytkeä yhdyskuntarakenteeseen. 
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3.3 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 on kaupunkiseudun yh-

dyskuntarakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä ohjaava seudullinen suunnitel-

ma. Suunnitelmassa keskitytään seudun ydinkaupunkialueeseen ja siihen kytkey-

tyviin isoimpiin keskuksiin.  

Rakennesuunnitelmassa tarkastellaan kaupunkiseutua kokonaisuutena, sovitetaan 

yhteen kuntien maankäyttöä ja esittää ratkaisuja kestävän kasvun toteuttamisek-

si. Suunnitelmassa kasvu ohjataan täydentämään nykyistä yhdyskuntarakennetta 

ja vahvistamaan joukkoliikenneväyliä. 

Seutuhallitus hyväksyi kaupunkiseudun Rakennesuunnitelman 2040 kokoukses-

saan 17.12.2014, ja seudun kunnat vuoden 2015 alussa. Suunnitelmaa toteute-

taan kuntien kaavoitus- ym. toimenpiteiden kautta. Sen sitovuutta vahvistetaan 

toteuttamisohjelmalla ja seurannalla. 

Rakennesuunnitelmassa Saarenmaan suunnittelualue on merkitty kehitettäväksi 

työpaikka-alueeksi ja kehitettäväksi asuinalueeksi. Aluetta halkovalle kakkoske-

hälle on suunnitelmassa osoitettu kulkemaan kehäbussi. 

 

 

Kuva 2. Ote Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta 2040 ja suunnitelman 
merkinnöistä. Saarenmaan alue on merkitty suorakulmiolla. 
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3.4 Kangasalan strateginen yleiskaava 2040 

Strateginen yleiskaava hyväksyttiin 29.5.2017. Sillä ohjataan kunnan maankäytön 

suuria linjoja ja määritellään kehittämisen painopisteitä. Strateginen yleiskaava 

on voimassa osayleiskaavojen rinnalla ja ohjaa osayleiskaavojen ja asemakaavo-

jen laatimista ja päivittämistä sekä muuta alueiden käytön suunnittelua. 

 

Kuva 3. Kangasalan strateginen yleiskaava 2040 Kangasalan Saarenmaan alueelta. 

 

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa Ruskon ja Saarenmaan alue on huomioitu 

kasvukehäalueena. Alue on saanut oman merkintänsä teknologiaan ja teollisuu-

teen tukeutuvana kehittyvänä alueena. Lisäksi alueen laidoilla kulkee keskeisiksi 

merkittyjä ulkoilureittejä. 
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3.5 Rantaosayleiskaava 

Kaava-alueen pohjoisosassa, Pitkäjärven itäpäässä on voimassa 8.12.1997 hy-

väksytty laaja Kangasalan rantaosayleiskaava. Kaavassa on pyritty sovittamaan 

yhteen rantoihin kohdistuvat erilaiset tavoitteet ja siinä on tutkittu ja määritelty 

ranta-alueiden rakennusoikeudet kiinteistökohtaisesti. Kaavassa on osoitettu ran-

tavyöhykkeelle sisämaahan sijoittuvan Kisapirtin matkailukohde loma- ja matkai-

lualueena (R). Kaukajärvelle ja Pitkäjärvelle on osoitettu loma-asuntojen raken-

nuspaikkoja (RA). Kaavan laadinnan yhteydessä ei ole osoitettu alueelle uusia ra-

kennuspaikkoja, vaan kyse on jo kaavan laatimishetkellä 1997 olemassa olleista 

loma-asunnoista. Aluevarauksina Kaukajärven puolinen osa on maa- ja metsäta-

lousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-1). Pitkäjärven puoli-

nen osa on puolestaan retkeily- ja virkistysaluetta (VR). 

 

Kuva 4. Kangasalan rantaosayleiskaava suunnittelualueelta. 

 

3.6 Vatialan osayleiskaava 

Pitkäjärven itäpäässä Lentolan Risteysalueen ympäristössä on voimassa Vatialan 

osayleiskaava vuodelta 2014. Alueelle on kaavassa osoitettu asumisen ja virkis-

tyksen toimintoja. Sähkölinjan varsi on osoitettu selvitysalueena, jonka maan-

käyttö ratkaistaan myöhemmin kehä 2:n yleissuunnitelman mukaisesti. Vatialan 

osayleiskaavassa on myös hahmoteltu Pitkäjärven eteläpuolelle kaavan ulkopuo-

lelle ulottuvaa ulkoiluverkostoa. 

 

Kuva 5. Vatialan osayleiskaava 
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3.7 Asemakaavoitus 

Voimassa olevia asemakaava-alueita suunnittelualueella on ainoastaan Pitkäjär-

ven itäpään taajamassa, jossa asemakaavalla on osoitettu alueelle monipuolisesti 

erilaisia toimintoja. Osayleiskaavavoitettavan alueen länsireuna puolestaan rajau-

tuu Tampereen asemakaavoitettuun taajamaan Ruskon olemassa olevalla teolli-

suusalueella. 

 

3.8 Tampereen puolinen kaavoitus 

Kaava-alue sijoittuu kuntarajalle, jonka vuoksi Tampereen puolen kaavatilanteella 

on erityistä merkitystä kaavan laatimisen kannalta. 

Tampereen puolella rajaa vasten on voimassa kantakaupungin yleiskaava vuosi-

tuhannen taitteelta. Sittemmin alueelle on laadittu Kantakaupungin yleiskaava 

2040, joka ei valitusten vuoksi ole vielä oikeusvaikutteinen, mutta jota kuitenkin 

voidaan hyödyntää Tampereen kaupungin näkemystä esiin tuovana lähtöaineisto-

na Saarenmaan kaavoituksessa. Kantakaupungin yleiskaava uusiutuu valtuusto-

kausittain. Parhaillaan tekeillä olevassa kantakaupungin yleiskaava 2017-

2021:ssä kartoitetaan vuoden 2018 aikana tavoitteita kaavan laatimista varten, 

joten ajoitus Kangasalan Saarenmaan kaavoitukseen nähden on otollinen. 

Kuntarajalla on Tampereen puolella voimassa tai vireillä useita asemakaavoja. 

Kakkoskehälle on Tampereen puolella kaavallinen asemakaavatason valmius. 

 

3.9 Saarenmaa-Ruskon kehityskuvatyö 

Vuonna 2017 laadittu Saarenmaan - Ruskon kehityskuvatyö tarkastelee sekä 

maankäytön että liiketoimintaympäristön kehittämismahdollisuuksia. Työssä laa-

dittiin kaksi vaihtoehtoista kehityskuvaa, joiden toteuttamisen vaikutuksia arvioi-

tiin. Työn lopussa esitettiin suosituksia huomioitavaksi jatkosuunnittelussa. Kehi-

tyskuvaraportti on luettavissa kaavan Saarenmaan osayleiskaavan nettisivuilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Konseptivaihtoehdot 
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Kuva 7. Kehityskonseptityön suosituksia maankäytölle 

Ihmisten elinolot ja elinympäristö  

 Saarenmaa-Rusko on pinta-alaltaan laaja. Elinympäristön toiminnallisen laadun 

takaamiseksi tulee osoittaa erityyppisiä alueita ja mahdollistaa liikkuminen eri ta-

voin. Työ- ja palvelukäyntimatkojen pituuteen ja toteutustapaan tulee kiinnittää 

huomiota.  

 Taajaman laajentumisen myötä alueen maankäyttö muuttuu merkittävästi. 

Virkistysarvot tulee pitää yhtenä suunnittelun lähtökohtana  

 Kaarinanpolun reitin jatkuvuus taajaman läpi tulee varmistaa, hyödyntäen reitin 

varren toimintoja myös alueen sisäisesti.  

 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen voidaan nostaa kaavoituksen sosiaalisiksi 

teemoiksi. 

 

Maa- ja kallioperä, vesi, ilma ja ilmasto  

 Tampereen puolisen läjitysalue ympäristöineen on suunnittelun kannalta kriittinen 

paikka. Läjitysalueen käsittely ja sen ympäristön vesien ja maaperän kunto voi 

vaikuttaa alueelle sijoittuviin toimintoihin oleellisesti.  

 Hulevesien hallinnan järjestämisessä kannattaa hyödyntää luonnollista valuma-

reittiä.  

 Soisten maaperien rakennettavuuteen esimerkiksi kehäväylän eteläpuolella tulee 

kiinnittää suunnittelussa huomiota.  

 Lämpösaarekeilmiön ehkäisemiseksi teollisuusalueilla tulee olla kasvillisuutta, ja 

vaaleat kattomateriaalit sekä viherkatot tulee sallia.  

 Louhittava maa-aines, puut ja muu materiaali hyödynnetään paikan päällä. 
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Kasvi- ja eläinlajit, luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat  

 Rakentaminen keskitetään luontoarvoiltaan monotonisimmille alueille, arvoaluei-

den ja liito-oravien elinympäristöjen jäädessä virkistysalueeksi.  

 Alueelta tehty sääksenpesähavainto saattaa vaikutta suunitteluun ja vaatii tar-

kempaa seurantaa.  

 Maakuntakaavan mukaiset viheryhteydet antavat suuntaa viherverkon keskeiselle 

rungolle. Kaavoituksen osana tehdyissä selvityksissä ilmenneet tarkemmat hu-

omiot täsmentävät viherverkkoa.  

 Arvoalueiden suojelemisessa on syytä katsoa kokonaisuuden eheyttä sen sijaan, 

että tarkasteltaisiin vain yksittäisten alueiden tai kohteiden säilymistä.  

 

Alue- ja yhdyskuntarakenne, yhdyskunta- ja energiatalous sekä liikenne  

 Keskeisiä ratkaistavia yhdyskuntarakenteellisia kysymyksiä ovat asumisen ja työ-

paikkojen välinen suhde sekä palveluiden sijoittuminen.  

 Häiriötä aiheuttavat ja laajenemistarpeen omaavat teolliset toimijat sijoitetaan 

etäälle asumisesta.  

 Palvelut sijoitetaan niin, että ne palvelevat sekä asuin- että työpaikka-alueita  

 Alue suunnitellaan ja toteutetaan kunnallistaloudellisesti edullisesti vaiheissa, al-

kaen olevasta taajamasta.  

 Energia- ja resurssiomavaraisuutta tarkastellaan eri mittakaavoissa korttelin ta-

solta koko alueen tasolle.  

 Kehäväylän liittymäsuunnittelussa varaudutaan liikennemäärien kasvuun  

 Suunnittelussa huomioidaan liikkumistapojen ja liikkumispalveluiden kehitys. 

 

Kaupunkikuva, maisema, kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö  

 Alue on nykytilassaan metsää, rakennetun ympäristön merkittäviä arvoja tai mai-

seman arvoalueita ei Saarenmaa- Ruskossa ole.  

 Oleva maisemarakenne reitteineen, notkelmineen, voimalinjoineen ja läjitysaluei-

neen on suunnittelun selkäranka  

 Pääreittien varret toimivat alueen näyteikkunoina, ja niiden ilmeeseen kiinnitetään 

huomiota  

 Taide- ja hulevesipuistohankkeet tuovat elämyksellisyyttä ja nostavat alueen pro-

fiilia  

 Suurmaisemallisen otteen rinnalla kiinnitetään huomiota miljööseen ihmisen mit-

takaavassa sekä viihtyisyyteen, luoden kohtaamispaikkoja joissa hiljainen tieto 

siirtyy. 

 

Naapurikunnat  

 Välittömin ja keskeisin yhteistyökunta hankkeessa on Tampereen kaupunki. Alue 

tukeutuisi aluksi Tampereen infrastruktuuriin.  

 Uudelle teollisuusalueelle voi siirtyä yrityksiä naapurikuntien muuttuvan maankäy-

tön alueilta. Kriittinen lähitulevaisuuden hanke on erityisesti raitiotie 

ympäristöineen.  

 Alueen profilointi, suunnittelu ja toteutus tulee ohjelmoida huomioiden seudulla 

tapahtuvat merkittävät työpaikka- ja asuinaluehankkeet. Näitä ovat esimerkiksi 

Pirkkalan työpaikka- ja logistiikka-alueet, Lempäälän Sääksjärven asemanseutu, 

Vuoreksen kaupunginosa, tampereen uudet asuinalueet ja Tampereen järjestely-

ratapihan siirto. 
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3.10 Kakkoskehän suunnittelutilanne 

Kakkoskehän linjauksesta on laadittu kehittämissuunnitelma vuonna 2003. Suun-

nitelma sisältää kehähankkeen liikenteelliset taustakartoitukset, suunnittelun 

maastokäytävineen ja poikkileikkauksineen. Kehittämissuunnitelman laatimisen 

jälkeen on valmistunut useita seudullisia strategisia maankäytön suunnitelmia, 

jotka täydentävät ja osin myös päivittävät kehittämissuunnitelman tavoitteita. 

Kehittämissuunnitelmaraportti on kuitenkin edelleen monilta osin toimivaa lähtö-

tietomateriaalia osayleiskaavoituksessa.  

Kehittämissuunnitelmatyön keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää Tampereen 

kaupunkiseudun 2-kehän kehittämisen periaatteet Pirkanmaan maakuntakaavan 

laatimista varten. Samalla selvitys tehtiin palvelemaan myös muita alueella käyn-

nissä olevia maankäyttösuunnitelmia. Tieverkon tavoitteista on Kangasalan osalta 

todettu, että kakkoskehällä tuetaan Kangasalan keskustan saavutettavuutta sekä 

mahdollistetaan Hervantaan ja Kaukajärveen tukeutuvan maankäytön kasvu Saa-

renmaan alueella. 

Kehittämissuunnitelmassa tutkittiin alustavina vaihtoehtoina kolmea liikenteelli-

seltä rooliltaan keskinäisesti poikkeavaa ratkaisua, jotka nimettiin pääkatu-, seu-

tutie- ja päätievaihtoehdoiksi. Päätievaihtoehdossa ei pidetty mahdollisena asu-

tuksen laajentamista 2-kehän eteläpuolelle Vuoreksen ja Hervannan alueilla. Pää-

tie- ja pääkatuvaihtoehto rajoittivat myös Saarenmaan alueen tavoitteellista asu-

tuksen kehittymistä. Päätievaihtoehdossa Saarenmaan alueen todettiin sopeutu-

van paremmin työpaikkarakentamiseen kuin asumiseen, koska korkealuokkainen 

väylä tarjoaa hyvät yhteydet yrityksille, mutta toimii voimakkaana esteenä asu-

tukselle ja alentaa alueen viihtyisyyttä. Pääkatuvaihtoehtoa pidettiin Saarenmaan 

kehittymisen kannalta ongelmallisena lähinnä huonon saavutettavuuden kannalta. 

Maankäytön kytkeytyminen kakkoskehään on siis helpointa pääkatuvaihtoehdos-

sa, mutta se ei tarjoa yritystoiminnalle yhtä korkeatasoisia yhteyksiä kuin muut 

vaihtoehdot. Vertailua tehtiin myös mm. kaupunkikuvan ja toteutuskustannuksien 

osalta. 

 

  

Kuva 8. Kehittämisuunnitelman vaihtoehtoja 
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Vaihtoehtojen vertailun perusteella kakkoskehää suositeltiin kehittämissuunnitel-

massa kehitettäväksi Pirkkalan ja Sääksjärven välillä perustuen pääkatuvaihtoeh-

toon ja puolestaan Sääksjärven ja Lentolan välillä seututievaihtoehtoon. Tarkaste-

lut osoittivat, että Tampereen kaupunkiseudulla on selkeä tarve 2-kehän ja siihen 

liittyvien muiden tiejärjestelyiden toteuttamiselle. Ratkaisu mahdollistaa tavoit-

teellisen maankäytön toteuttamisen Tampereen seudun eteläosiin sekä turvaa tie- 

ja katuverkon toimivuuden. 

Kokonaisvaihtoehtotarkastelujen jälkeen kehittämissuunnitelmassa tutkittiin vaih-

toehtoisia kakkoskehän linjauksia välillä Rusko-Lentola. Selvityksessä todettiin lin-

jauksen olevan riippuvainen Saarenmaan alueen maankäytön kehittymisestä ja 

tarkentuvan alueen suunnittelun yhteydessä. Suositeltavaksi jatkosuunnitteluun 

esitettiin vaihtoehto, joka sijoittuu Saarenmaan alueella voimalinjan kanssa sa-

maan käytävään. Muut vaihtoehdot rajoittivat tätä enemmän alueen maankäytön 

kehittämismahdollisuuksia. 

 

Kuva 9. Rusko-Lentola –osuuden vaihtoehtoja kehittämissuunnitelmassa 

Kehittämissuunnitelman ratkaisuehdotuksessa Ruskon ja Lentolan välillä 

kehäyhteys on 2-kaistainen tasoliittymin varustettu maantie, jonka nopeusrajoitus 

on 60–80 km/h. Kevyt liikenne on erotettu päätiestä omille väylilleen. Tärkeim-

mät poikittaiset yhteydet turvataan kevyen liikenteen alikuluilla. Tie palvelee pää-

osin kaupunkiseudun poikittaisena sekä maankäyttöä palvelevana seudullisena / 

paikallisena, mutta myös osittain valtateitä yhdistävänä seudullisena yhteytenä. 

Yhteyden toteuttamisvastuu on Tiehallinnolla ja alueen kunnilla. 

Joukko- ja kevyen liikenteen osalta pyöräilyn uusi pääreitti on ohjattu Rusko-

Lentola -välillä 2-kehän varteen, mutta todettu, että yhteys on mahdollista sijoit-

taa myös maankäytön rakenteiden sisälle. Esityksessä on varauduttu kehätien ali-

tuksiin sekä virkistys- ja ulkoilureittien että liittymien kohdalla. Ratkaisut tarken-

tuvat jatkosuunnittelussa. Kehittämissuunnitelmassa on myös esitetty alustavat 

pysäkkien sijainnit perustuen hyvin karkeisiin tietoihin asuin- ja työpaikka-

alueiden oletetuista sijainneista. 
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Meluntorjuntatarpeita kehittämissuunnitelmassa on jaksolla osoitettu kehätien 

kaakkoispuolelle Saarenmaantien ja Takkuniityn kohdilla olemassa olevien asuin-

rakennuksien lähellä. 

Maiseman hoidon periaatteista on todettu, että kokonaisuudessaan kehäväylän 

tieympäristö on melko yksitoikkoinen. Maiseman jaksottelun avulla on pyritty löy-

tämään ne maiseman ominaispiirteet, jotka toimivat ympäristösuunnittelun lähtö-

kohtina kullakin osa-alueella. Rusko-Lentolaa on käsitelty ”metsäjaksona” joka si-

joittuu metsäiselle alueelle, jossa elävyyttä ympäristöön tuovat paikoin pienet pel-

totilkut ja asutus niiden yhteydessä. Maiseman hoidon suositukset painottuvat 

pitkälle nykytilan säilyttämiseen, väylän varren kehittämistä ei ole nostettu esiin. 

Sen sijaan on esitetty, että Pitkäjärven jyrkänteen ylityksestä on mahdollista teh-

dä elämys ja että päätteiden merkitystä voidaan korostaa muutos- ja porttikohta-

na. 

Toteutuskustannuksista on Ruskon-Lentolan osuudelle esitetty kakkoskehän 

kustannuksena yhteensä 24,5-27,5 miljoonaa euroa. Toteutusvastuu on kunnilla 

ja Tiehallinnolla. 

Vaiheistuksena nähdään, että kehittämissuunnitelman laatimishetkellä olisi tar-

peellista toteuttaa Ruskontien jatke Saarenmaantielle. Saarenmaan alueen toteut-

taminen tuo tarpeen 2-kehän jatkamiselle Hervannasta Lentolaan. Lentolan eri-

tasoliittymä voidaan tarvittaessa toteuttaa kahdessa vaiheessa. 

2-kehän vaikutuksia on arvioitu kehittämissuunnitelmaraportin lopussa. 

 Maankäytön vaikutusten osalta tie luo paineita laajentaa maankäyttöä 

Ruskon ja Kaukajärven itäpuolelta Kangasalle. Toisaalta tämä nähdään 

myös mahdollisuutena. 

 Liikennemelusta aiheutuu haittaa tien vieressä asuville muutamissa pai-

koissa, ja liikennemelu rajoittaa asuntojen rakentamista tien läheisyyteen. 

 Lentolan läheisyydessä liittymäjärjestelyt muuttavat maankäyttöä, aiheut-

tavat estevaikutusta ja jättävät asuinrakennuksia tien alle tai välittö-

mään läheisyyteen.  

 Vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin myös liikennemääriä mallinnusten 

avulla. Tuloksena on todettu mm. että Ruskontien jatkaminen vain nykyi-

selle Saarenmaantielle lisää huomattaasti nykyisen tien kuormitusta. 

 Kevyen liikenteen yhteydet paranevat merkittävästi Ruskon ja Lentolan 

yhdistyessä kevyen liikenteen väylällä. Nykyisin Hervannan ja Kangasalan 

välinen työmatkapyöräliikenne tukeutuu pääasiassa Kangasalantiehen ja 

virkistyspyöräily myös Saarenmaantien yhteyksiin. Jatkosuunnittelussa tu-

lee tarkastella rinnakkaisyhteyksiä taajamarakenteen sisällä. 

 Koko Ruskon ja Lentolan välisellä alueella maiseman kannalta ongelmia 

tuottaa tielinjan kulku maiseman suuntausta vasten. Pitkäjärven murros-

laakson ylityksessä vaikutukset alueen kulttuurimaisemaan on arvioitu 

melko vähäisiksi, sillä tielinja ei ulotu kulttuurihistoriallista arvoa omaavien 

kohteiden läheisyyteen. 

 Paikallisia luontoarvoja sijoittuu tien vaikutusalueelle. Pitkäjärven arvo-

kas rantajyrkänne jää osittain tielinjan alle. 

 Sosiaalisista vaikutuksista on nostettu esille meluvaikutukset, virkistysver-

koston sujuvuuden mahdollinen hankaloituminen, liikkumismahdollisuuksi-

en huomattava kohentuminen, alueen vetovoimaisuuden kasvaminen laa-

jemminkin sekä rakennusaikaiset vaikutukset.  
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Kuva 10. Kehittämissuunnitelman suosituskartta 

Kuva 11. Kehittämissuunnitelman katuleikkauksia 
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3.11 Valtatien 12 parantaminen 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa yleissuunni-

telmaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely) valtatie 12:n 

parantamisesta Alasjärven ja Huutijärven välillä. Parannettava tiejakso sijoittuu 

Tampereen ja Kangasalan kaupunkien alueille ja on pituudeltaan noin 15 kilomet-

riä. Suunnittelukohde alkaa Alasjärven eritasoliittymän länsipuolelta valtatie 9:ltä 

ja jatkuu Huutijärven eritasoliittymän itäpuolelle kantatie 58:lle. Hankkeen yleis-

suunnittelu on viimeistelyvaiheessa. 

Valtatien 12 parantamisessa on varauduttu kakkoskehän toteuttamiseen osana 

Lentolan liittymäsuunnittelua. 

 

Kuva 12. VT 12: liittymän parantaminen Lentolassa, Ramboll 2017 

 

4 ALUEEN KUVAUS 

4.1 Yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Kangasalan ja Tampereen rajalla, Pitkäjärven eteläpuoli-

sella alueella Tampereen Hervannan, Ruskon ja Annalan jatkeena. Suunnittelu-

alue on pääosin topografialtaan pienipiirteistä metsää. Alueella on harvakseltaan 

asutusta ja pienteollisuutta. Aluetta halkoo 440kV:n voimalinja, jonka rinnalle on 

suunniteltu kulkemaan seudullinen kakkoskehän liikenneväylä. 

Suunnittelualueen koko on alustavasti 1 200 ha. Suunnittelualueella asui vuonna 

2016 noin 220 asukasta. Suurin osa heistä asuu suunnittelualueen laidoilla, minkä 

lisäksi asukkaita on myös Saarenmaantien varrella. Työpaikkoja oli n. 20. Suun-

nittelualueen alustava rajaus on esitetty seuraavalla kartalla. Rajaus saattaa tar-

kentua kaavatyön edetessä. 
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Kuva 13. Saarenmaan osayleiskaavan alustava rajaus 

 

  

Alustava kaava-alueen 
rajaus 
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4.2 Maisema ja maasto 

Topografia 

Suunnittelualue on pääosin metsäistä ja topografialtaan vaihtelevaa. Topografi-

sesti selkeimmin ympäristöstään erottuva luonnonmuodostuma on Pitkäjärven 

murroslaakson rotko suunnittelualueen pohjoisosissa. Pohjoisosiin sijoittuvat 

myös alueen korkeimmat selänteet ulottuen Annalan suunnalta Kisapirtin ympä-

ristön ulkoilumaastoihin ja Naapinkallioille. Loivemmassa alueen halki kulkevassa 

notkelmassa sijaitsee Lorunkorvenoja, jota pitkin suuri osa alueen hulevesistä 

laskee Roineeseen. Eteläosissa alueen maasto nousee jälleen, maalajien ja topo-

grafian virittyessä luode-kaakko-suuntaisena. 

 

Kuva 14. 5m maastokäyrät maastokartan kanssa esitettynä. Punainen viiva on kuntaraja. 

Maisema 

Osayleiskaava-alue on pääosin metsäistä ja topografisesti monin paikoin pienipiir-

teistä. Pieniä peltoaukeita on muutamissa paikoissa eri puolella suunnittelualuet-

ta, mutta monet alueen pelloista ovat poistuneet viljelykäytössä ja kasvamassa 

umpeen. Alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita mai-

sema-alueita. Kangasalle tyypillisiin harjumaisemiin ja maaseudun peltomaisemiin 

verrattuna alue näyttäytyy hieman monotonisempana takametsänä. Metsiä on 

hoidettu vaihtelevilla tavoin, mikä näkyy myös metsäluonnon vaihtelevassa laa-

dussa. 

Merkittäviä maisemaelementtejä ovat Pitkäjärven murroslaakso, suunnittelualu-

een halki kulkevat voimalinjat sekä loivasti kaarteleva Saarenmaantie. Alueen 

halki kulkee Kaarinanpolun ulkoilureitti, jonka jakso jatkuu metsäisenä etelän 

suuntaan pois taajamavyöhykkeeltä. 
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Suunnittelun kannalta keskeinen maisemapaikka on kuntarajalla Tampereen kau-

pungin puolella sijaitseva maanläjityspaikka, jonka sijainti muuttuu kaupunkira-

kenteen kehittyessä periferiasta keskiöön.  

Maaperä ja kallioperä 

Osayleiskaava-alueen maaperä koostuu pääosin hiekkamoreenialueista, joiden 

välissä esiintyy silttisiä tai turvepitoisia maa-alueita sekä kalliopintaa. Savikoita ei 

alueella juuri ole. 

 

Kuva 15. maaperä maastokartan kanssa esitettynä. Vaalean ruskeat laajat alueet ovat 

hiekkamoreenia. Kalliot ovat punaisia ja pehmeämmät maalajit sinisen ja harmaan sävyis-
sä. Vihreällä nousee esiin Kangasalan nauhataajaman hiekkamaa. 

Lähitulevaisuudessa toteutettavaksi suunnitellulta Ruskoa läheisimmältä alueen 

osalta on laadittu 2017 asemakaavatasoiset selvitykset rakennettavuudesta sekä 

kallioperästä. Tämä alue on rakennettavuudeltaan pääosin hyvää. Jatkosuunnitte-

lussa tulee tarkastella turvealueiden käyttötarkoitusta ja tarvittaessa selvittää 

turvealueen paksuus ja vaihtelu alueen tarkempaa hyödyntämistä varten. Alueen 

maanpinnan korkeusasema vaihtelee, jonka lisäksi myös maalajirajat vaihtelevat 

mukana. 

Maaperä- ja kallioperäselvitykset tulevat kaavaluonnosvaiheessa kaavaselostuk-

sen liitteeksi. 

Koska alueelle suunnitellaan laajamittakaavaista kehäväylää sekä oletettavasti 

teollisuusvaltaisia työpaikkoja, tulee alueen korkoihin ja tasauksiin kiinnittää 

huomiota. Osayleiskaavan osana toteutetaan massatasapainolaskelma, alkaen 

sanallisesta arviosta rakennemallien yhteydessä ja edeten kaavaluonnosvaiheessa 

mallinnukseen. 
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4.3 Vesistöt 

Suunnittelualueen vesiolosuhteet liittyvät edellisessä luvussa esiteltyyn alueen to-

pografiaan. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Pitkäjärveen. Muita merkittäviä ve-

sialtaita ei alueella ole. Alue ei myöskään ole merkittävää pohjavesialuetta. 

Lähitulevaisuudessa toteutettavaksi suunnitellulta Ruskoa läheisimmältä alueen 

osalta on laadittu 2017-2018 asemakaavatasoinen hulevesiselvitys. Tämän alueen 

hulevedet johtuvat pääasiassa aluetta halkovan Lorunkorvenojan myötä Roineen 

pohjoisosaan vajaan kilometrin päähän Tampereen Veden vedenottamosta. Roine 

on kirkasvetinen järvi Kangasalan sekä Pälkäneen alueella. 

Kaava-alueen lounaisosan hulevedet eivät johdu Roineeseen, vaan alue kuuluu 

Houkanojan valuma-alueeseen, joka on puolestaan osa Vihiojan valuma-aluetta. 

Houkanoja saa alkunsa Kangasalan Houkanjärvestä ja se virtaa Ruskon ja Kauka-

järven alueilla, kunnes se muuttuu Turtolassa Vihiojaksi. Vihioja laskee Pyhäjär-

veen Tampereen Rantaperkiössä. Ruskossa Solkinmäen alueella esiintyy keväisin 

tulvia, sillä Houkanojan virtausreitillä on alueella joitakin pienehköjä tierumpuja. 

Hulevesiselvitys tulee luonnosvaiheessa kaavaselostuksen liitteeksi. 

Hulevesiselvitystä on tarkoitus laajentaa 2018 koskemaan yleiskaavatasoisena 

myös kaava-alueen pohjoissuuntaa. 

 

Kuva 16. ote hulevesiselvityksen reunaehtokartasta. Tummalla sinisellä on nostettu esiin 
nykyinen pääuoma, joka esitetään säilytettäväksi avouomana. Raidoitetut alueet liittyvät 
lähteiden vedensaantiin. Numeroidut alueet määrittävät alueille soveltuvia hulevesien hal-
linnan menetelmiä. 

 

  



FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Kaavaselostus: lähtötiedot 23 (37) 
 Rakennemallivaihe  
12.6.2018   
   

 

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

4.4 Luonto 

Alueen luonnonolot vaihtelevat monimuotoisesta monotonisempaan, liittyen osin 

edellisissä luvuissa esitettyihin maisema- ja vesiolojen muodostamiin lähtökohtiin 

ja osin alueella toteutettuun metsänhoitoon. 

Lähitulevaisuudessa toteutettavaksi suunnitellulta Ruskoa läheisimmältä alueen 

osalta on laadittu 2017 asemakaavatasoinen luontoselvitys. Tässä selvityksessä 

merkittävimmät luonnonarvot sijoittuvat Saarenmaantien läheisyyteen alueen 

pohjois- ja itäosiin, missä sijaitsevat luonnontilaltaan parhaiten säilyneitä metsiä, 

suoluontoa sekä liito-oravien elinalueista. Tällä alueella luontotyypit ovat myös 

yleisesti monimuotoisempia kuin selvitysalueen karummissa keski- ja eteläosissa. 

Selvitysalueen voimakkaammin käsitellyt keski- ja eteläosat ovat luontoarvoiltaan 

vaatimattomammat, joskin näille alueille sijoittuu puolestaan petolintu- ja metsä-

kanalintuhavaintoja. 

 

Kuva 17. ote luontoselvityksen liitekartasta 1. Liito-oravan elinalueet on osoitettu punaisel-
la ja muut luontokohteet vihreällä rajauksella. Lähteet on osoitettu sinisellä ympyrällä. Vaa-
lean vihreät nuolet kuvaavat ensisijaisia ja toissijaisia ekologisia yhteyksiä. 

Liito-orava 

Luonnonsuojelulain 49 §:ssä kielletään EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien 

kuten liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen. 

Hävittämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden jälkeen esiintymän liito-oravat 

häviävät, eikä alue enää ole liito-oravalle asumiskelpoinen. 

Liito-oravan elinalueet (kohteet 1-4 liitteissä 1 ja 2 esitettyjen elinaluerajausten 

mukaisesti) suositellaan säilytettäväksi rakentamisen ulkopuolella ja niiden puusto 

suositellaan säilytettäväksi luonnontilassa tai niiden alueilla suoritetaan enintään 

varovaisia poimintahakkuita. Pesäpuut välittämine lähiympäristöineen tulee säilyt-

tää lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (Luonnonsuojelulaki 49 §). 
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Luontoselvityksen liitteessä 2 esitettyjen liito-oravalle soveltuvien metsäalueiden 

osalta on huolehdittava, että lajille on sekä asuttuja että asumattomia metsäkuvi-

oita tarjolla. Mikäli metsätaloudessa ja maankäytön suunnittelussa jätetään jäljel-

le vain kulloinkin asutut metsäkuviot, johtaa se alueen liito-oravien taantumiseen 

ja häviämiseen pitkällä aikavälillä. Soveltuvat metsäkuviot, joilla ei tällä hetkellä 

esiinny liito-oravaa, toimivat maankäytön suunnittelun ennakointityökaluna eli 

näiden alueiden liito-oravatilanne on syytä tarkistaa suunnittelun yhteydessä. On 

kuitenkin muistettava, että soveltuvien metsäalueiden tilanne voi muuttua met-

sänhakkuiden myötä lyhyelläkin aikavälillä. 

Liitteessä 2 esitetyt merkittävimmät liito-oravan kulkuyhteydet on huomioitava 

maankäytön suunnittelun yhteydessä siten, että liito-oravaesiintymät eivät joudu 

eristyksiin. Rakentamisen ulkopuolelle rajattavan ekologisen käytävän leveys tulisi 

olla noin 30 – 40 metriä, paikoin yhteys voi olla kapeampikin, vähimmillään noin 

viisi metriä. 

Linnusto 

Linnuston osalta suositellaan sääksin pesäpuiden tarkistamista maankäytön suun-

nittelun myöhemmissä vaiheissa eli tarkistetaan, ovatko pesäpuut vielä olemassa 

ja ovatko pesät vielä ehjät ja käytössä. 

Luonnonsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan sellainen rauhoitetun linnun pe-

säpuu, joka on asianmukaisesti merkitty, tai suuren petolinnun pesäpuu, jossa 

oleva pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä, on rauhoitettu. 

Luonnonsuojeluasetuksen 19 §:n mukaan luonnonsuojelulain 39 §:n 2 momentis-

sa tarkoitettu suuri petolintu on muun muassa sääksi. 

Muut luontokohteet 

Muiden luontokohteiden eli kohteiden 5-9 osalta suositellaan, että ne säilytetään 

mahdollisuuksien mukaan rakentamattomina. Varovaiset puuston harvennukset 

kohteilla poimintahakkuina ovat mahdollisia. 

Lähteet 

Selvitysalueella sijaitsee lähteitä sekä maastokarttamerkintänä että aiempien sel-

vitysten perusteella. Kaikki ennalta tiedossa olevat lähteet tarkistettiin, joista 

kaksi todettiin ilmeisesti metsänkäsittelyn yhteydessä hävinneiksi. Kaksi lähdettä 

eli kohteet numero 8 ja 9 rajattiin luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

na kohteina. Nämä lähteet eivät täytä vesilain 2. luvun 11 § tarkoittaman suojel-

tavan lähdeluontotyypin kriteerejä, mutta lisäävät metsäelinympäristön monimuo-

toisuutta. 

Luontoselvitys tulee luonnosvaiheessa kaavaselostuksen liitteeksi. 

Luontoselvitystä on tarkoitus laajentaa 2018 koskemaan yleiskaavatasoisena 

myös kaava-alueen pohjoissuuntaa. Tämän selvityksen yhteydessä kootaan ja 

tarkistetaan yhteen pohjoiselle osalle aiemmin laaditut selvitykset, joita on tehty 

yleistasolla mm. vuonna 2002. 
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4.5 Kulttuuriympäristö 

Arkeologia 

Alueelta ei ole laadittu arkeologisia selvityksiä. Kyseessä ei myöskään ole saata-

villa olleen tiedon valossa arkeologisesti erityisen potentiaalinen alue. Arkeologisia 

kohteita alueelta on tiedossa yksi: Kuntarajalla on Muuransuon rajamerkki, joka 

on 1800-luvulla merkinnyt Messukylän ja Kangasalan välistä rajaa. Kohde on mu-

seon paikkatietoaineistossa merkitty teknisesti Tampereen puolelle. Vastaavia ra-

jamerkkejä on todennäköisesti rajan varrella lisääkin. 

Koska kaava-alueen muinaisjäännöksistä tai kulttuuriperintökohteista ei ole ajan-

tasaisia tietoja ja alueella voi olla aiemmin tuntemattomia kiinteitä muinaisjään-

nöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita, laaditaan alueelle kesällä 2018 arkeolo-

ginen inventointi. Tämä inventointi kohdentuu erityisesti kuntarajalla oletettavasti 

löytyviin rajamerkkeihin. 

Rakennettu ympäristö 

Alueelta ei ole laadittu rakennetun ympäristön selvityksiä. Alue ei kuulu myöskään 

rakennetun kulttuuriympäristön ydinalueisiin, eikä sille sijoitu maakunnallisia tai 

valtakunnallisia arvokohteita. Alueelta tunnettu kulttuurikohde on pohjoisosassa 

sijaitseva Kisapirtti, jolla on vähintäänkin historiallista arvoa. Lisäksi alueella on 

yksi tai useampi vanha tila, joiden päärakennukset ovat 1920-30-luvuilta sekä  

1900-luvun jälkipuoliskolla rakennettuja loma-asuntoja Pitkäjärven rannoilla. 

Koska kaava-alueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä ei ole ajantasaista tietoa, 

täydennetään tähän selostukseen kesällä 2018 kuvaus alueen maankäytön histo-

riasta ja keskeisistä rakennuskohteista. 

 

Kuva 18. Kakkoskehän kehittämishankkeen raportissa 2003 esitetty ote Kuninkaankartas-
tosta kertoo Lentolan suunnan tilanteesta 1700- ja 1800-lukujen taitteessa. 
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4.6 Yhdyskuntarakenne ja palvelut 

Kangasalan Saarenmaa on lähellä Hervannan tutkimuslaitoksia ja osaavaa työ-

voimaa oleva pitkälti rakentamaton alue, jonka saavutettavuus paranee pitkällä 

aikavälillä suunnitteilla olevan kehätien valmistumisen myötä merkittävästi. 

Hervanta, jonka läheisyyteen uusi alue rakennetaan, on elinvoimainen ja palkittu 

seudullinen alakeskus toimintoineen ja palveluineen. Saarenmaan kannalta to-

dennäköisesti merkittävin yksittäinen toimija on Tampereen teknillinen yliopisto, 

joka on profiloitunut kaikista Suomen yliopistoista nimenomaan teollisuuden 

kumppaniksi. Yliopisto on jo nyt kerännyt ympärilleen runsaasti teknologiayrityk-

siä kuten Hermian monet toimijat ja VTT:n tutkimuslaitoksen. Yliopiston lisäksi 

Hervannassa on tarjolla myös toisen asteen koulutusta Tampereen seudun am-

mattiopisto Tredussa. Hervannassa on koulutuksen ja työvoiman ohella myös kat-

tavat palvelut. 

Suunnittelualueen ympärillä on Hervannan lisäksi myös muita taajamakeskittymiä 

kuten Kaukajärven asuinalueet sekä Kangasalantien varren Vatiala, Lentola ja 

Suorama. Näissä kaupunginosissa on toimivat lähipalvelut ja myös työpaikkoja. 

Lentolassa on tällä hetkellä erityisesti kaupan alan toimintoja. Kangasalan tavoit-

teena on tulevaisuudessa monipuolistaa Lentolaa toiminnallisesti. Lentola on yksi 

niistä monista alueista, joiden seudullista roolia suunniteltu kehäväylä aikanaan 

toteutuessaan saattaa muuttaa hyvinkin merkittävästi. Valmiina kehäväylä ulot-

tuu aikanaan Pirkkalasta lentokentältä Lempäälän Sääksjärven tulevalle rautatie-

aseman seudulle, siitä edelleen Vuoreksen kautta Hervantaan ja Saarenmaa-

Ruskon sekä Kangasalan taajaman läpi Tarastenjärvelle, jossa se liittyy Jyväsky-

lään suuntaavaan 9-tiehen. 

Nykyisellä Ruskon teollisuusalueella Tampereen puolella on monipuolista teolli-

suusvaltaista yritystoimintaa. On toimijoita vaativasta valmistavasta teollisuudes-

ta autokorjaamoon ja leipomosta logistiikkayritykseen. On tukipalveluyrityksiä ku-

ten kohtaamispaikkana toimiva lounasravintola. 

Osayleiskaava-alueella asui vuonna 2016 noin 220 asukasta. Suurin osa heistä 

asuu suunnittelualueen laidoilla, minkä lisäksi asukkaita on myös Saarenmaantien 

varrella. Pitkäjärven rannalla on rantayleiskaavan määrittämää loma-asumista. 

Työpaikkoja osayleiskaava-alueella on arviolta 20. 
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Kuva 19. Kuvassa on yhdistetty selkokartan päälle Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 
aluerakenne (väritykset) sekä tilastokeskuksen oppilaitokset (keltaiset pisteet). Kaava-

alueen lähimmät Kangasalan koulut sijaitsevat Pitkäjärvellä, Vatialassa, Suoramassa ja 
Liuksialassa. Tampereen puolella lähimmät koulut sijaitsevat Annalassa ja Vehmaisissa. 

Kaupallisten palveluiden keskittymistä nousee esille Lentola ja Tampereen puolella Hervan-
ta. 

 
Kuva 20. Kuvassa on yhdistetty selkokartan päälle Pirkanmaan maakuntakaava, korostet-

tuna luonto- ja virkistysalueet. Samalla on esitetty Lipas-järjestelmän tietoja liikunta- ja 
urheilupalveluista ja ulkoilureittiverkostosta sekä Tampereen ulkoilu- ja retkeilykartta. 
Suunnittelualueen sijainti on osoitettu ympyrällä. 
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Kuva 21. Asutuksen sijoittuminen kaava-alueella: Itälaidalla erottuu Murron kylä ja pohjoi-

sessa Kangasalan nauhataajama. Lännessä Annala ja Hervanta (Tilastokeskuksen ruututie-
tokanta 2016) 

 

Kuva 22. Työpaikkojen sijoittuminen kaava-alueella: Esille nousee Saarenmaan ympäristös-
tä lännessä Hervanta ja Rusko sekä pohjoispuolella Hankkio, Vehmainen Nattari, Lentola ja 
Suorama. (Tilastokeskuksen ruututietokanta 2016) 
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 Yhdyskuntatekniikka 4.7

Kunnallistekniikka 

Vähäisen rakentamisen vuoksi myös alueen infraverkko on suppea. Saarenmaan-

tien varren rakennuksia palvelee Kangasalan suuntaan liittyvä vesijohto ja Viemä-

ri. Alueen laidoilla on Tampereen ja Kangasalan taajamien infraverkot, joihin Saa-

renmaan uudisrakentaminen on kytkettävissä. 

Siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 

Alueen halki kulkee Kangasalan Roineelta Ruskoon ulottuva yhdysvesijohto. Roi-

neesta otettu pintavesi käsitellään Tampereen Veden Ruskon laitoksessa, ja se 

kattaa tällä hetkellä noin 2/3 vesilaitoksen toimittamasta vedestä. Osayleiskaavoi-

tuksen kanssa samanaikaisesti on käynnissä suunnittelu Kaupinojan vedenotta-

mon käyttöön otosta Tampereen suunnalla, jolloin Ruskon laitoksen merkitys 

muuttuu. Yhdysvesijohdon kanssa samalla linjauksella osayleiskaava-alueen halki 

kulkee siirtoviemäri. 

Maakuntakaavassa on osoitettu ohjeellinen linjaus uudelle yhdysvesijohdolle 

osayleiskaava-alueelle, seuraten pitkälti olemassa olevan yhdysvesijohdon linja-

usta. Varaus liittyy TAVASE-tekopohjavesilaitoksen suunnitteluun. 

Sähkölinjat 

Lentolassa kaava-alueen pohjoispuolella on sähkölinjojen kohtaamispaikka. Lento-

laan suuntaa osayleiskaava-alueen läpi kaksi yhdistyvää 400kV voimalinjaa. 

Osayleiskaavoituksen kannalta merkittävin näistä on lounaaseen Lempäälän ja 

Pirkkalan halki Ulvilaan suuntaava linja, jolla on maankäytön kannalta merkittävä 

maisema- ja estevaikutus. 

Suurempien voimalinjojen lisäksi osayleiskaava-alueen pohjoisosien halki virittyy 

110 kV:n Hervanta-Kangasala -voimalinja, joka Tampereen puolella jatkuu taaja-

man läpi. Linjan saneeraaminen on käynnissä, mihin liittyy linjan ympärillä olevan 

varoalueen tarkistus. Saneerauksen suunnittelun yhteydessä laaditaan mm. luon-

toselvitys. 

4.8 Liikenne 

Helsingin ja Tampereen välinen Suomen kasvukäytävä rakentuu valtatien 3 ja 

rautatieyhteyden ympärille. Kasvukäytävän vetovoima suuntautuu Tampereella 

erityisesti taajaman eteläosiin, joilla Saarenmaakin sijaitsee. Maakuntakaavassa, 

seudun rakennesuunnitelmassa sekä Kangasalan strategisessa yleiskaavassa esi-

tetty kakkoskehä tulisi täydentämään seudullista liikenneverkkoa merkittävästi ja 

yhdistämään toisiinsa keskeisiä seudun paikkoja Tarastenjärveltä Lentolan kautta 

Hervantaan ja edelleen Sääksjärven kautta Pirkkalaan lentoasemalle. Kakkoske-

hän toteuttaminen tapahtuu todennäköisesti vaiheittain.  

Nykyhetkellä osayleiskaava-alueen ainoa merkittävä läpikulkureitti on Kangasalta 

Ruskon/Kaukajärven kaupunginosiin kulkeva maantie 13997, Saarenmaantie, jo-

ka jatkuu Kaukajärvellä Juvankatuna. Tie on liikennemäärältään melko hiljainen, 

sen keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Raskaan liikenteen osuus on noin 3,7 %.  Maantien varressa on kävelyn ja pyöräi-

lyn väylä. Tien nopeusrajoitus on pääosin 60 km/h. Maantien varrella on jonkin 

verran asutusta ja tiellä on runsaasti maankäyttöliittymiä.  
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Tie ei nykytilassaan sovellu pääyhteydeksi uuden maankäytön alueelle. Nyt tar-

kasteltava alue on saavutettavissa joko Kangasalan tai Ruskon/Kaukajärven kaut-

ta, mutta kakkoskehän jatko, eli nykyinen Ruskontie (Maantie 309) ei nykytilas-

saan johda tarkastelualueelle.  

Saarenmaantiellä kulkee Tampereen seudun joukkoliikenteen linja 44A, mutta se 

kulkee vain Kangasalan kaupungin alueella. Suunnittelualueen joukkoliikenne-

olosuhteita parantaa tuleva maankäyttö, mutta se edellyttää uutta linjaa tai jon-

kin nykyisen linjan muutosta. Alueen nopea kasvu mahdollistaa myös raskaam-

man joukkoliikenteen linjan, sillä Tampereen raitiotien varikkolinja tulee lähelle 

suunnittelualuetta. Raitiotien tuominen alueelle edellyttäisi merkittävää maankäy-

tön muutosta ja edelleen runsaasti uutta asutusta ja työpaikkoja.  

Saarenmaantie on nykyisellään toimiva kevyen liikenteen väylä Kangasalan kes-

kustan ja Kaukajärven eteläpuolisen Tampereen välillä. koko matkalle on tarjolla 

erillinen väylä. Kangasalan nauhataajaman läheisimmät osat puolestaan yhdisty-

vät pyöräilyn näkökulmasta esimerkiksi Hervantaan heikommin. 

Ulkoilureittejä Saarenmaalla on erityisesti Kisapirtin ympäristössä Kaukajärven ja 

Pitkäjärven eteläpuolisessa metsässä. Koko osayleiskaava-alueen läpi kulkee Kaa-

rinanpolun seudullinen ulkoilureitti, joka ylittää Vatialassa kapean salmen. 

4.9 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Tampereen ja Kangasalan rajalle sijoittuu vielä maisemoimaton läjitysalue, jolla 

on kehityspotentiaalia virkistyspaikkana. Osayleiskaavan luontoselvityksen mu-

kaan läjitys on todennäköisesti aiheuttanut Kangasalan puolella pintavalumavesi-

en kertymistä rämenotkelmaan, jonka puusto on alkanut kuolla. Tampereen kau-

punki on laatinut kesällä 2017 suunnitelman läjitysalueen valumavesien hallitse-

miseksi. Suunnitelmakartassa on osoitettu Tampereen puolelle kuntarajan tuntu-

maan laskeutusaltaita, joista vesi johdatetaan ojaa pitkin Lorunkorvenojalle. 
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4.10 Maanomistus 

Kangasalan kaupungilla on maanomistusta erityisesti osayleiskaava-alueen keski-

osissa. Muut alueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. 

 

Kuva 23. Kiinteistörajat. Kangasalan kaupungin maanomistus ja määräalat on osoitettu ko-
rosteväreillä. 
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5 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

Kaavan laatiminen on aloitettu keväällä 2018. Työ alkaa rakennemallien laatimi-

sella. Rakennemalleja käsitellään kesällä 2018 erilaisissa työryhmissä, jonka jäl-

keen alkusyksystä määritellään osayleiskaavaluonnoksen keskeiset periaatteet. 

Kaavaluonnoksen edetessä käynnistetään alueen ensimmäisen osan asemakaa-

voitus omana kaavahankkeenaan. Molemmat kaavat valmistuvat tavoitteellisesti 

vuonna 2019.  

5.1 Aloitusvaihe 

Kaavan aloitusvaiheessa muodostetaan kokonaiskuva alueen nykytilasta kokoa-

malla yhteen lähtötietoja ja hankkeen alustavia tavoitteita. Aloitusvaiheessa 

käynnistetään hanke ja sitoutetaan siihen keskeisiä viranomaistahoja. 

Keskeinen aloitusvaiheessa tuotettava dokumentti on osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma (OAS). OAS on julkinen, lain määrittelemä asiakirja, joka välittää tie-

toa kaavahankkeen etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista 

osallistua valmisteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta 

kuulutetaan Kangasalan Sanomissa, kaupungin ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoi-

tustaululla ja kaavan nettisivulla. Ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen maanomis-

tajille nähtävillä oloista tiedotetaan kirjeitse. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tämän selostuksen liitteenä. Nähtävillä 

olon aikana saatu palaute tiivisetään lukuun 6.8.1 Osallistumis- ja arviointisuunni-

telma. 

Aloitus Osayleiskaavan kuuluttaminen vireille 7.5.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo 14.5.-12.6.2018 

Viranomaisaloitusneuvottelu 27.3.2018 

Ohjausryhmän kokous 1 26.4.2018 

 

5.2 Rakennemallit 

Rakennemallityöskentelyllä pohjustetaan varsinaisen kaavaluonnoksen laatimista 

suunnittelemalla kaksi keskenään vertailtavaa yleispiirteistä skenaariota. Raken-

nemallivaihe täydentää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä kaavavaiheita. 

Rakennemallityöskentelyssä keskeistä on eri osallisten näkemyksen kuuleminen ja 

kaavahankkeen käynnistymisestä tiedottaminen. 

Rakennemallien laatimisen kanssa samanaikaisesti kesällä 2018 täydennetään 

kaavan perusselvityksiä luonnon ja arkeologian osalta. 

Rakenne- 

mallien  

arviointi 

Rakennemallien valmistuminen 5/2018 

Kaupunginhallitus (suunnitteluasia) 4.6. 

Elinvoimalautakunta 12.6. 

Joukkoliikennelautakunta 13.6. 

Viranomaistyöpalaveri 15.6. 

Yleisötilaisuus 14.6. 

Yhteistyötilaisuus Tampereen kaupungin kanssa 28.6. 
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Kuva 24. Rakennemallit A ja B 

Yllä olevat rakennemallit on laadittu kahdelle A3-kokoiselle sivulle. Aineisto on lu-

ettavissa Saarenmaan osayleiskaavan nettisivulla. 

Rakennemallikarttoihin liittyy seuraava kuvausteksti: 

Kangasalan Saarenmaalle aivan Hervannan teknologiakeskittymän tuntumaan on 

suunnitteilla uusi kaupunginosa. Alue toteuttaa maakuntakaavan tavoitteita seu-

dullisen kakkoskehävyöhykkeen kehittämisestä. Uudelle alueelle tavoitellaan teol-

lisuuspainotteisia työpaikkoja, mutta myös asumista. Keskeistä on myös alueen 

toimiminen osana seudullista virkistyspaikkojen verkostoa. Rakennemalli-

vaihtoehdot A ja B pohjustavat varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen tekemistä.  

Työpaikkoja ja asumista  

2017 valmistuneessa tuoreessa maakuntakaavassa seudullisen kakkoskehäväylän 

ympäristö on merkitty erityisellä kehittämismerkinnällä. Maakuntakaavasssa 

suunnitelualueelle on osoitettu sekä taajamaatoimintoja että työpaikka-aluetta. 

Kehän ulkolaidan toimintojen toteuttaminen Saarenmalla edellyttää kehäyhteyden 

valmistumista. Alueiden toteuttamisjärjestystä on määritelty myös 2017 valmis-

tuneessa Kangasalan strategisessa yleiskaavassa, jossa rakentaminen alkaa täy-

dentämällä ensin olemassa olevaa taajamaa. Rakennemalleissa on esitetty um-

piväreillä ensin toteutuvat alueet, katkoviiva-aluein seuraavat aluevaraukset ja 

nuolin viimeisenä toteutuvat alueet. Työpaikkoja voi kummassakin rakenne-

mallissa olla esimerkiksi 4 000 - 8 000 ja asukkaita 8 000-15 000. Määrät riippu-

vat toteutustavasta ja rakentamisen intensiteetistä ja ovat myös sidoksissa alu-

eella tarvittavien palveluiden määrään ja laatuun.  

Virkistysverkko ja viheryhteydet  

Alueen virkistysverkon perusperiaatteet nojaavat maaston, vesiolosuhteiden ja 

luontoarvojen antamiin lähtökohtiin. Viherverkon selkärankana on Lorunkorvenoja 

sekä Kaarinanpolun ulkoilureitti, joka johtaa Kaukajärven-Pitkäjärven virkistys-

alueelle. Sinne liittyvät myös kehätien varrella maisemaa jäsentävät Naapinkalli-

ot. Tärkeä paikka samoihin teemoihin liittyen on maanläjityspaikka Tampereen 
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puolella Ruskossa. Kaupunkirakenteen kehitys tuo aiemmin syrjäisen paikan uu-

della tavalla keskiöön.  

Rakennemalleissa on työpaikka-alueen sisälle merkitty katkoviivalla pieniä ympy-

röitä. Ne osoittavat tuoreen luontoselvityksen mukaisia arvokohteita. Ne säilytet-

täisiin metsäisinä lähivirkistyspaikkoina.  

Palvelukeskittymät ja hybridialueet  

Molemmissa rakennemalleissa on esitetty alue, jossa toiminnot voivat olla hyvin-

kin monipuolisia. A-vaihtoehdossa tämä on asuinpainotteisten alueiden nivelkoh-

dassa Kehäväylän varrella oleva lähipalvelukeskittymä, jossa voi olla kerrostalo-

kortteleissa asumista, työpaikkoja ja palveluita. B-vaihtoehdossa on varattu viole-

tilla osoitettu hybridialue, jossa voidaan toteuttaa erilaisia asumista ja työelämää 

yhdistäviä konsepteja. Mittakaavasta riippuen nämä voivat olla esimerkiksi toisiin-

sa symbioottisesti yhdistettyjä kerrostaloja ja tuotannollisia halleja tai pienem-

mässä mittakaavassa esimerkiksi asuinpientaloja joiden maantasokerroksessa on 

pienteollisuustila. 

Kakkoskehä  

Kaupunkiseudun 2-kehän kehittämisselvityksessä vuonna 2003 esitettiin kehälin-

jaus Hervannasta ensin lähes suorana itään voimalinjalle, josta se jatkaisi kaar-

roksen jälkeen taas suorana Lentolaan. Raportissa todettiin tähän linjaukseen liit-

tyvät haasteet, jotka ovat vahvistuneet myös tarkemmassa suunnittelussa. Maas-

ton muodot, kuntaraja sekä voimalinja ovat ristiriidassa itä-länsisuuntaisen koor-

dinaatiston kanssa ja hankaloittavat kortteleiden luontevaa muodostumista. Ra-

kennemalleissa onkin esitetty kaksi erilaista kehäväylän linjausta. A-vaihtoehdos-

sa väylä kaartelee loivasti työpaikka-alueen halki. B-vaihtoehdossa se puolestaan 

linjautuu etelästä vähin liitynnöin ja mahdollistaa kehän sisäkaarteelle laajemman 

yhtenäisen alueen.  

Saarenmaantie ja katuverkko  

Alueen läpi virittyvän Saarenmaantien rooli on suunnittelun kannalta keskeinen. 

Uusilla liikkumisyhteyksillä on laajoja vaikutuksia. Rakennemalleissa on haluttu 

tutkia erilaisia katuverkkoja. A-vaihtoehdossa on esitetty vuonna 2017 kaavoituk-

sen tausta-aineistoksi tehdyn kehityskonseptityön suosituksen mukainen Juvan-

kadun suora jatkuminen etelään kehäväylälle sekä Saarenmaantien linjauksen 

siirto alueen itäosassa. B-vaihtoehdossa puolestaan Juvankatua on jatkettu kaar-

tuen pohjoista reittiä, jolloin myös voidaan muodostaa laajempi pienteollisuus-

alue.  

Joukkoliikenne  

Erityisesti asuminen edellyttää toimintana sujuvaa joukkoliikennettä, mutta siitä 

hyötyvät toki myös työpaikat ja virkistyskohteet. Joukkoliikenteen kannalta erityi-

sen kiinnostavaa on ratikkalinjan läheisyys Hervannassa. Vuonna 2014 valmistu-

neessa Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa on osoitettu kehäväylälle 

vuonna 2040 kehäbussilinja.  

Rakennemallien A-vaihtoehdossa on osoitettu Kiertävä syöttöliikennelinja Ratikal-

le. Toteutus voi olla esimerkiksi robottibussi tai jopa alueelle ulottuva ratikkalinjan 

jatke. B-vaihtoehdossa syöttölinja kulkee alemman tason rinnakkaiskaduilla taa-

jaman sisällä mahdollistaen helpon pysähtymisen mobiilitilauksen perusteella mis-
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sä vain reitin varrella. Henkilöliikenteen lisäksi automatisoidusti voidaan kuljettaa 

myös materiaaleja.  

Pyöräily  

Pyöräilyn osalta erityisesti Kangasalan ja Hervannan väliset yhteydet ovat heikot. 

Alueen rakentaminen antaakin mahdollisuuden niiden parantamiselle. Kaava-

aluetta ympäröivät taajamat ovat toisistaan erityisen hyvin sähköpyörille soveltu-

van matkan päässä. Reittejä onkin pyritty esittämään rakennemalleissa kokonai-

suuksina. Keskeinen kysymys on, halutaanko pääpyöräreitit sijoittaa taajamara-

kenteen sisään vai autoliikenteen pääväylien rinnalle. 

Rakennemalleja käsitellään kesäkuussa 2018 seuraavissa tilaisuuksissa: 

 Kaupunginhallitus 

 Elivoimalautakunta 

 Joukkoliikennelautakunta 

 Viranomaistyöpalaveri 

 Yleisötilaisuus 

 Yhteistyötilaisuus Tampereen ja Kaupungin teknisten edustajien kesken 

 

Tilaisuuksissa esille tulleet tavoitteet on kirjattu lukuihin 6.7. viranomaisten huo-

miot ja 6.8 osallisten huomiot. 

5.3 valmisteluvaihe 

Valmisteluvaiheessa laaditaan varsinainen kaavaluonnos, jonka tärkein asiakirja 

on kaavakartta. Osayleiskaava laaditaan tyypiltään joustavana siten, että ensim-

mäisenä toteutettavat työpaikka-alueet suunnitellaan tarkemmin aluevarauksin ja 

pidemmällä tähtäimellä toteutettavat alueen osat strategisin kaavamerkinnöin. 

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville loppuvuodesta 2018. Kaavaluonnoksen nähtä-

villä oloista kuulutetaan Kangasalan Sanomissa, kaupungin ilmoitustaululla, säh-

köisellä ilmoitustaululla ja kaavan nettisivulla. Ulkopaikkakuntalaisille kaava-

alueen maanomistajille nähtävillä oloista tiedotetaan kirjeitse. 

Silloin siitä on mahdollista jättää osallismielipiteitä. Viranomaisilta pyydetään lau-

sunnot. Palautteeseen laaditaan kaavanlaatijan vastineet. Vastineraportti liitetään 

myöhemmin osaksi kaava-aineistoa. 

Kaavaluonnoksen laatimisen kanssa samanaikaisesti käynnistetään alueen en-

simmäisen osan asemakaavoitus asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman laatimisella. 

Kaava- 

luonnos 

Ohjausryhmän kokous 2 8/2018 

Kaavaluonnoksen valmistuminen 10/2018 

Elinvoimalautakunta 11/2018 

Kaupunginhallitus 11/2018 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olo ja lausunnot 12/2018 
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5.4 Ehdotusvaihe 

Ehdotusvaiheessa laaditaan kaavaehdotus, jossa täydennetään kaavaluonnosai-

neistoa saadun palautteen ja muun uuden tiedon perusteella. 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville vuoden 2019 aikana. Kaavaehdotuksen nähtä-

villä olosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja 

kaavan nettisivulla. Ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen maanomistajille nähtä-

villä olosta tiedotetaan kirjeitse sekä samoin niille, jotka ovat sitä erikseen pyytä-

neet ja jättäneet yhteystietonsa. 

Nähtävilläolon aikana kaavaehdotuksesta on mahdollista jättää osallismuistutuk-

sia. Viranomaisilta pyydetään lausunnot. Palautteeseen laaditaan kaavanlaatijan 

vastineet. Vastineraportti liitetään myöhemmin osaksi kaava-aineistoa. 

Kaava- 

ehdotus 

Elinvoimalautakunta (palautteen käsittely)  

Kaupunginhallitus (palautteen käsittely)  

Ohjausryhmän kokous 3  

Kaavaehdotuksen valmistuminen  

Elinvoimalautakunta  

Kaupunginhallitus  

Kaavaehdotuksen nähtävillä olo  

 

5.5 Kaavan hyväksyminen 

Ehdotusvaiheen jälkeen kaavaan tehdään mahdolliset vähäiset päivitykset, ja se 

etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan niille, 

jotka ovat sitä erikseen pyytäneet ja jättäneet yhteystietonsa. Hyväksymispää-

töksestä on mahdollisuus tehdä valitus hallinto-oikeuteen. Kaavan voimaantulosta 

kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja sähköisellä ilmoitustaululla. 

Kaavan 

hyväksyminen 

Elinvoimalautakunta (palautteen käsittely)  

Kaupunginhallitus (palautteen käsittely)  

Ohjausryhmän kokous 4  

Mahdollinen viranomaisneuvottelu  

Elinvoimalautakunta  

Kaupunginhallitus  

Kaupunginvaltuusto  

 

5.6 Osayleiskaavan suunnittelun tarve 

Saarenmaan osayleiskaavan tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleis-

kaava, joka vastaa alueen maankäytöllisiin tavoitteisiin sekä strategisessa suunni-

telmissa asetettuihin maankäytön painotuksiin. Yhdessä Kangasalan strategisen 

yleiskaavan (2017) kanssa osayleiskaava vastaa kokonaisuutena maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaisiin yleiskaavoja koskeviin sisältövaatimuksiin tarkentaen stra-

tegisen yleiskaavan tavoitteita lähemmässä mittakaavassa. 
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6 OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET 

Kappale täydentyy kaavaluonnosvaiheessa. 

7 OSAYLEISKAAVARATKAISUN KUVAUS 

Kappale täydentyy kaavaluonnosvaiheessa. 

8 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

Kappale täydentyy kaavaluonnosvaiheessa. 

9 OSAYLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET 

Kappale täydentyy kaavaluonnosvaiheessa. 

10 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS 

Kappale täydentyy kaavaluonnosvaiheessa. 

 

 


