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Kangasalan Saarenmaan osayleiskaava, Rakennemallit 12.6.2018, A3
Kangasalan Saarenmaalle aivan Hervannan tekno-
logiakeskittymän tuntumaan on suunnitteilla uusi 
kaupunginosa. Alue toteuttaa maakuntakaavan ta-
voitteita seudullisen kakkoskehävyöhykkeen kehit-
tämisestä. Uudelle alueelle tavoitellaan teollisuus-
painotteisia työpaikkoja, mutta myös asumista. 
Keskeistä on myös alueen toimiminen osana seu-
dullista virkistyspaikkojen verkostoa. Rakennemalli-
vaihtoehdot A ja B pohjustavat varsinaisen osayleis-
kaavaluonnoksen tekemistä.

Työpaikkoja                 ja asumista
2017 valmistuneessa tuoreessa maakuntakaavassa 
seudullisen kakkoskehäväylän ympäristö on merkitty 
erityisellä kehittämismerkinnällä. Maakuntakaavass-
sa suunnitelualueelle on osoitettu sekä taajamaa-
toimintoja että työpaikka-aluetta. Kehän ulkolaidan 
toimintojen toteuttaminen Saarenmalla edellyttää 
kehäyhteyden valmistumista. Alueiden toteuttamis-
järjestystä on määritelty myös 2017 valmistunees-
sa Kangasalan strategisessa yleiskaavassa, jossa 
rakentaminen alkaa täydentämällä ensin olemassa 
olevaa taajamaa. Rakennemalleissa on esitetty um-
piväreillä ensin toteutuvat alueet, katkoviiva-aluein 
seuraavat aluevaraukset ja nuolin viimeisenä toteu-
tuvat alueet. Työpaikkoja voi kummassakin rakenne-
mallissa olla esimerkiksi 4 000 - 8 000 ja asukkaita 
8 000-15 000. Määrät riippuvat toteutustavasta ja 
rakentamisen intensiteetistä ja ovat myös sidoksissa 
alueella tarvittavien palveluiden määrään ja laatuun.

Virkistysverkko ja viheryhteydet
Alueen virkistysverkon perusperiaatteet nojaavat 
maaston, vesiolosuhteiden ja luontoarvojen anta-
miin lähtökohtiin. Viherverkon selkärankana on Lo-
runkorvenoja sekä Kaarinanpolun ulkoilureitti, joka 
johtaa Kaukajärven-Pitkäjärven virkistysalueelle. 
Sinne liittyvät myös kehätien varrella maisemaa 
jäsentävät Naapinkalliot. Tärkeä paikka samoihin 
teemoihin liittyen on maanläjityspaikka Tampereen 
puolella Ruskossa. Kaupunkirakenteen kehitys tuo 
aiemmin syrjäisen paikan uudella tavalla keskiöön. 
Rakennemalleissa on työpaikka-alueen sisälle mer-
kitty katkoviivalla pieniä ympyröitä. Ne osoittavat 
tuoreen luontoselvityksen mukaisia arvokohteita.  
Ne säilytettäisiin metsäisinä lähivirkistyspaikkoina.

Palvelukeskittymät           ja hybridialueet
Molemmissa rakennemalleissa on esitetty alue, 
jossa toiminnot voivat olla hyvinkin monipuolisia. 
A-vaihtoehdossa tämä on asuinpainotteisten aluei-
den nivelkohdassa Kehäväylän varrella oleva lähipal-
velukeskittymä, jossa voi olla kerrostalokortteleissa 
asumista, työpaikkoja ja palveluita. B-vaihtoehdos-
sa on varattu violetilla osoitettu hybridialue, jossa 
voidaan toteuttaa erilaisia asumista ja työelämää 
yhdistäviä konsepteja. Mittakaavasta riippuen nämä 
voivat olla esimerkiksi toisiinsa symbioottisesti yh-
distettyjä kerrostaloja ja tuotannollisia halleja tai 
pienemmässä mittakaavassa esimerkiksi asuinpien-
taloja joiden maantasokerroksessa on pienteolli-
suustila.
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Rakennemalli B
Kakkoskehä
Kaupunkiseudun 2-kehän kehittämisselvityksessä 
vuonna 2003 esitettiin kehälinjaus Hervannasta en-
sin lähes suorana itään voimalinjalle, josta se jatkaisi 
kaarroksen jälkeen taas suorana Lentolaan. Rapor-
tissa todettiin tähän linjaukseen liittyvät haasteet, 
jotka ovat vahvistuneet myös tarkemmassa suunnit-
telussa. Maaston muodot, kuntaraja sekä voimalinja 
ovat ristiriidassa itä-länsisuuntaisen koordinaatis-
ton kanssa ja hankaloittavat kortteleiden luontevaa 
muodostumista. Rakennemalleissa 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 suun-
nittelun kannalta keskeinen. Uusilla liikkumisyhteyk-
sillä on laajoja vaikutuksia. Rakennemalleissa on ha-
luttu tutkia erilaisia katuverkkoja. A-vaihtoehdossa 
on esitetty vuonna 2017 kaavoituksen tausta-aineis-
toksi tehdyn kehityskonseptityön suosituksen mukai-
nen Juvankadun suora jatkuminen etelään kehäväy-
lälle sekä Saarenmaantien linjauksen siirto alueen 
itäosassa. B-vaihtoehdossa puolestaan Juvankatua 
on jatkettu kaartuen pohjoista reittiä, jolloin myös 
voidaan muodostaa laajempi pienteollisuusalue.

Joukkoliikenne
Erityisesti asuminen edellyttää toimintana sujuvaa 
joukkoliikennettä, mutta siitä hyötyvät toki myös 
työpaikat ja virkistyskohteet. Joukkoliikenteen kan-
nalta erityisen kiinnostavaa on ratikkalinjan lähei-
syys Hervannassa. Vuonna 2014 valmistuneessa 
Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa on osoi-
tettu kehäväylälle vuonna 2040 kehäbussilinja.
Rakennemallien A-vaihtoehdossa on osoitettu Kier-
tävä syöttöliikennelinja Ratikalle. Toteutus voi olla 
esimerkiksi robottibussi tai jopa alueelle ulottuva ra-
tikkalinjan jatke. B-vaihtoehdossa syöttölinja kulkee 
alemman tason rinnakkaiskaduilla taajaman sisällä 
mahdollistaen helpon pysähtymisen mobiilitilauksen 
perusteella missä vain reitin varrella. Henkilöliiken-
teen lisäksi automatisoidusti voidaan kuljettaa myös 
materiaaleja.

Pyöräily
Pyöräilyn osalta erityisesti Kangasalan ja Hervan-
nan väliset yhteydet ovat heikot. Alueen rakentami-
nen antaakin mahdollisuuden niiden parantamiselle. 
Kaava-aluetta ympäröivät taajamat ovat toisistaan 
erityisen hyvin sähköpyörille soveltuvan matkan 
päässä. Reittejä onkin pyritty esittämään rakenne-
malleissa kokonaisuuksina. Keskeinen kysymys on, 
halutaanko pääpyöräreitit sijoittaa taajamaraken-
teen sisään vai autoliikenteen pääväylien rinnalle.

12.6.2018
Kangasalan kaupunki
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy


