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OHEISMATERIAALI 
Vatialan koulu. Rakennus- ja talotekniset tutkimukset, A-insinöörit 2016 
Katsaus Kangasalan koulujen rakentamiseen, Markku Lahtinen 2018 
Vatialan koulun rakennusinventointi, Salla Paakkunainen 2018 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kaavan muuttaminen on käynnistetty kunnan aloitteesta keväällä 2017. Valmisteluai-
neisto oli nähtävillä kesällä, minkä jälkeen suunnitelma tuli tarkistettuna ehdotusvai-
heen käsittelyyn. 
 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä lokakuussa 2017. Siitä saadut lausunnot eivät 
edellyttäneet kaavan tarkistamista ennen hyväksymiskäsittelyä. 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo valitti kaavasta. Valtuusto perui hyväksymispäätöksen-
sä maaliskuussa 2018, ja kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville panon takia laadittiin 
selvityksiä koulurakennusten kunnosta ja arvoista. 
 
Kaavaehdotus oli uudelleen julkisesti nähtävillä huhtikuussa 2018. Siitä saatiin maa-
kuntamuseon myönteinen lausunto. 

2.2 Asemakaava 
Kaava mahdollistaa Vatialan yleiskaavassa rakennuskulttuurikohteeksi määritellyn 
koulurakennuksen purkamisen. Suunnittelualue osoitetaan julkisten lähipalvelujen 
korttelialueeksi ja erilliseksi paikoitusalueeksi. Kotipellontien katualuetta siirretään lii-
kenneturvallisuuden parantamiseksi. Koulun käyttäjiä varten varataan erillinen paikoi-
tuskortteli. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Kunta vastaa asemakaavan toteuttamisesta. Uuden koulun rakentaminen on tarkoi-
tus käynnistää v. 2018. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Alueen yleiskuvaus 

Vatiala on Kangasalan voimakkaasti kasvava läntinen aluekeskus. Asemakaava-alue 
sijaitsee aivan Vatialan keskustan pohjoispäässä. Tontilla sijaitsee vanha koulura-
kennus.  

Luonnonympäristö ja virkistys  
Koulun pohjoispuolella oleva lehtomainen puistikko on lähiluontokohde. Sen reunasta 
alkava virkistysreitti johtaa Kirkkoharjun ulkoilualueelle. 
 

Rakennettu ympäristö 
Vatiala alkoi muuttua maatalous- ja omakotivaltaisesta alueesta taajamakeskukseksi 
1960-luvun lopulla. 1950-luvulla taajaman pohjoispuolelle rakennettu koulu on nivou-
tunut kiinni asutukseen. Koulun eteläpuolella on kerrostalovaltainen Nattarin asunto-
alue, Vatialantien eteläpuolella täydentyvää omakotialuetta. Lähistöllä on vielä frag-
mentteja vanhasta viljelymaisemasta. 
 
Koulun lounaispuolella on pallokenttä. 
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Vatialan koulu on rakennuskulttuurikohde. Tontti on erotettu Lemetyn tilasta laajan 
peltoalueen keskelle, ja sen ympärille on puolen vuosisadan kuluessa kasvanut tiivis 
taajama. Kookas kivikoulu on ollut ennen merkittävä maisemapiste, mutta nykyään 
kyseessä on väljä puistomainen puolijulkinen tila asutuksen keskellä. Alue on muut-
tunut avoimesta peltomaisemasta puoliavoimeksi rakennetuksi ympäristöksi, ja urhei-
lukenttäkin, joka on tehty entiselle pellolle, rajautuu voimakkaasti Nattarin 1970- ja 
80-luvun kerros- ja rivitaloihin. Vatialantien puoleiselta rinteeltä löytyy omakotialue, 
joka on samaa aikavaihetta koulun kanssa.  
 
Koulutalo on 1950-luvulle tyypillistä kouluarkkitehtuuria, jonka tunnistaa porrastetusti 
toisiinsa liitetyistä erikorkuisista keskikäytävällisistä rakennusosista ja tilojen käyttö-
tarkoituksen mukaan vaihtuvasta julkisivujen aukotuksesta. Koulu on säilynyt raken-
nusaikaisessa asussaan, paikoin pientä muutosta on tapahtunut, kuten parvekkeita 
poistettu. Koulun saneeraus tehtiin 2000-luvulla. Laajennusosa on sovitettu vanhaan 
arkkitehtuuriin. Kivikoulun suunnitteli hyvinkääläinen rakennusmestari Heikki Siiko-
nen, ja rakennustyöt urakoi Tähtinen & Sola Oy Tampereelta. Koulu valmistui 1953. 
 
Koulusta on laadittu rakennuskulttuuri-inventointi ja kuntoselvitys. 

Maanomistus 
Alue on kunnan omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Vatialan koulu tarvitsee lisätilaa. Koulun pihalla on tällä hetkellä siirrettäviä luokkatilo-
ja. Koulu on kärsinyt sisäilmaongelmista jonkin aikaa, eikä niiden korjaaminen näytä 
toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevältä. Tekninen lautakunta on päättänyt, että ton-
tille rakennetaan uusi alakoulun rakennus. Koulun hankkimiseksi on meneillään neu-
vottelumenettely. 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa asemakaavoitettava alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi 
(A). Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä 
sisältää kaupan, palvelujen, hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy vir-
kistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. 
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Yleiskaava 
Vuonna 2015 lainvoimaiseksi tulleessa Vatialan osayleiskaavassa kaava-alue on 
osoitettu julkisen rakentamisen alueeksi. Koulun vanha osa on merkitty rakennuskult-
tuurikohteeksi. Määräyksen mukaan rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa. Raken-
nuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten 
rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvan kannalta merkittävä luonne 
säilyy. Ympäristön uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kohteen maisemallisiin ja kult-
tuurihistoriallisiin arvoihin. Museovirastolle tai Pirkanmaan maakuntamuseolle tulee 
varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen suojelukohteita koskevien lupahake-
musten ratkaisemista. Alueen arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö tulee säilyttää. 
 

 
 
Vatialantie on kokoojatie, joukkoliikenteen laatuväylä ja kävelyn ja pyöräilyn pääreitti. 
Koulun pohjoispuolitse on osoitettu keskeinen kävelyakseli. 
 

Asemakaavatilanne 
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Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty opetustoimea palvelevien ra-
kennusten korttelialueeksi ja katualueeksi.  

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Vatialaan on tarpeen rakentaa koululle lisätiloja. Asemakaavalla pyritään ohjaamaan 
koulun rakentamista ja alueen liikenneturvallisuuden parantamista. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Hankesuunnittelun yhteydessä kävi ilmi, että vanha koulu on niin rakenteellisesti niin 
huonossa kunnossa, ettei sen korjaaminen ja laajentaminen ole teknisesti ja taloudel-
lisesti perusteltua. 
 
Vanhan kaavan tai poikkeusluvan käyttämisen sijasta rakennuttaja päätti hakea ase-
makaavan muutosta, jotta samassa yhteydessä voidaan parantaa alueen liikennetur-
vallisuutta.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
Osalliset 

Asemakaavan osallisia ovat: 

 Maanomistajat ja asukkaat 

 Kunnan hallintokunnat (ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentaminen, sivistys) 

 Elisa Oyj, Elenia Oy   

 Kangasalan Vesi -liikelaitos, Kangasalan Lämpö 

 Pirkanmaan maakuntamuseo 

Vireille tulo 
Vireille tulosta tiedotetaan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä. 

Osallistuminen, vuorovaikutusmenettelyt ja käsittelyt 
Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä kesäkuussa 2017. Siitä saatiin seu-
raavat kommentit: 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 7.7.2017 
Ympäristönsuojelulla ei ole huomautettavaa. Asemakaavaa laadittaessa tulisi varmis-
taa, että rakennusoikeus riittää myös tulevaisuuden tarpeisiin. 
 
Rakentaminen 4.8.2017 
Kotipellontien siirron vanhan ja uuden esitetyn tiealueen liitoskohdassa korttelin 1037 
tontin kulmaan pyykistä n:o 73 itään pitää tehdä viiste, jotta muutettavaan katuun saa 
tehtyä toimivan kaarteen. 
 
Kotipellontien uudessa liittymässä pitää varmistaa riittävät vapaat liittymisnäkemät 
Vatialantielle. 
 
Korttelin 1037 hulevesien käsittelyyn pitää kiinnittää poikkeuksellisen suurta huomio-
ta, sillä alueen vettäläpäisemättömien pintojen määrä lisääntyy ja veden imeytyminen 
maaperään on heikkoa. Lähialueen hulevesireiteillä esiintyy jo nykyisellään ajoittain 
tulvimista. 
 
Vatialantielle ei katualueelle koulun läheisyyteen mahdu pysäkkiparia. 

 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 14.9.2017 
Vesihuoltojohdoille tulee varata merkintä. Mikäli johto joudutaan siirtämään, siirto ei 
kuulu Kangasalan Vesi -liikelaitoksen kustannettavaksi. Rakennuksia ei saa rakentaa 
lähemmäksi kuin 4 m päähän vesihuoltolinjasta. 
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Elisa Oyj 19.6.2017 
Elisa Oyj:llä ei ole erityistä lausuttavaa koskien Vatialan koulun tontin kaava-

muutosta. Koulun tontilla on Elisalla muutamia kaapelireittejä, niiden mahdol-

liset siirrot pitää katsoa sitten rakentamisen alkaessa. 

 
Osallisen mielipide 21.6.2017 
1. Kaavaan tulee erikseen huomioida oma kulku myös naapurissamme sijaitsevalle 
viereiselle tontille Kotipellontie 2. Kyseiselle tontille kulkua ei voida suunnitella ja 
osoittaa oman kiinteistömme kautta. Kiinteistöllämme ei ole mitään viereisen tontin 
kulkuun liittyviä rasitteita. Suunniteltu kulku kyseiselle tontille ei saa haitata tontillam-
me olevien autopaikkojen, autotallin tai autokatoksen käyttöä ja/tai esteetöntä kulkua 
niihin. 
2. Nykyiset kulkujärjestelyt tontillemme Kotipellontieltä ovat seurausta Kangasalan 
kunnan aiemmista kaavamuutoksista, joilla estettiin tontilta suora kulku Vatialan tielle. 
Nykyinen kulku ja sen järjestelyt ovat seurausta näistä aiemmista kunnan järjestelyis-
tä, eikä uusilla tulevilla järjestelyillä tule aiheuttaa haittaa tai vaivaa kiinteistömme ny-
kyisiin kulkuyhteyksiin. 
3. Turvallinen jalankulkua varten tarkoitettu kulkuyhteys kiinteistöltämme tulee huo-
mioida jo kaavassa. Erityisesti takaamaan turvallisen ja kunnossapidetyn kulkureitin 
alaikäisten lasten koulumatkoihin tulevan vilkkaan pysäköintialueen ja siirretyn tien 
läpi. 
4. Pysäköintialuekin voidaan suunnitella hyvin tai huonosti tai erittäin huonosti. Suun-
nittelu tulee toteuttaa hyvin ja laadukkaasti sekä välittömän asuinalueen viihtyisyyttä, 
turvallisuutta ja käytettävyyttä edistäen, riittävillä sekä selkeillä kulkualueilla, istutuk-
silla, valaistuksella, opasteilla ja merkinnöillä varustaen. Pysäköintialueesta ei saa tul-
la kunnon hoitoa vailla oleva avokenttä kaahaukselle. 
5. Liikenneturvallisuudella perusteltavan asemakaavan muutoksen tulee myös tosi-
asiallisesti, kaikilta osiltaan sekä vaikutuksiltaan, lisätä liikenneturvallisuutta. Ei hei-
kentää sitä miltään osin kenenkään sen vaikutuksen piiriin kuuluvien osalta. 
6. Pysäköintialueen maastokorkoa ei saa toteutusvaiheessa enää nostaa yhtään 
ylemmäs. Päinvastoin alueen korkoa tulisi laskea alemmas nykyisestä. Nykyisen Ko-
tipellontien korkoa on jo nostettu ja muutettu alkuperäiseen nähden niin, että osoitettu 
piha-alueemme sekä autotallimme korko on nykyisellään jäänyt tientason alapuolelle 
ja hulevesien valumasuunta on nyt tiealueelta tontille päin. Ei päinvastoin, kuten kuu-
luisi olla. Pysäköintialueen korko tulee toteuttaa siten, etteivät hulevedet ohjaudu tai 
pääse valumaan alueelta tonttimme suuntaan tai rakennuksiamme kohden.  

  

Kehitys ja alueen eteenpäin vieminen ovat hyvä asia. Lähtökohtaisesti suhtaudumme 
muutoksiin hyväksyen ja positiivisesti. Muutokset sekä niiden suunnittelu ja päätökset 
tulee kuitenkin hoitaa huolellisesti, laadukkaasti, kaikki osapuolet ja vaikutukset sekä 
yllä mainitut asiat huomioiden. Näin toteutettuna meillä ei ole osallisina mitään syytä 
vastustaa suunniteltua kaavamuutosta. 
  
Pyydämme saada vastineen esittämillemme mielipiteille. 
 
Saadun palautteen vaikutus suunnitelmaan: 
Kotipellontielle voidaan tehdä tarvittava viiste ja varmistaa riittävät liittymänäkemät. 
 
Ajoyhteyttä omakotitonteille pysäköintialueen kautta täsmennetään. Viesti pysäköinti-
alueen suunnittelun tavoitteista välitetään edelleen. 
 
Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 9.10.-7.11.2017. Siitä saatiin seuraavat 
lausunnot: 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 23.10.2017 
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Kangasalan Veden vesihuoltojohdoille tulee varata suoja-alue merkinnällä johtoa var-
ten varattu alueen osa. Tai mikäli vesihuoltojohtoja joudutaan siirtämään, tulee siirto 
toteuttaa niin että kustannukset eivät johdu Kangasalan Veden kustannuksiksi. Kiin-
teästi perustettavien rakennusten tai rakennelmien osia ei tule rakentaa lähemmäksi 
kuin 4 m vesihuoltojohdoista, karttasuunnassa mitattuna. 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 7.11.2017 
Asemakaavaehdotuksessa on säilytetty valmisteluaineiston mukainen sallittu kerosa-
la. Kerrosalaa voisi lisätä n. 2000 m2 siten, että varmistetaan tulevaisuudessa mah-
dollinen rakennusoikeus laajennukseen. Muuten kaava mahdollistaa kiinteistön va-
paan suunnittelun. LPA-alueiden riittävyys tulee varmistaa kaikille toimijoille. 
 
Asemakaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 21.3.–19.4.2018. Siitä saatiin seuraa-
va lausunto: 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo 28.3.2018 
Kaava käsittää Vatialan koulun alueen, ja sen tavoitteena on uuden koulurakennuk-
sen rakentaminen, joka edellyttää vanhan koulun purkamista. Vatialan koulu (raken-
nusmestari Heikki Siikonen, 1953) on 1950-luvulle tyypillistä kouluarkkitehtuuria. Jul-
kisivuiltaan koulu on säilynyt pieniä muutoksia lukuun ottamatta rakennusaikaisessa 
asussaan. Koulua on saneerattu 2000-luvulla, jolloin siihen liitettiin vanhaan koulura-
kennukseen sovitettu laajennusosa. Vatialan koulun kokonaisuus on inventoitu vuon-
na 2010 osana Vatialan kulttuuriympäristöselvitystä. Selvitys on laadittu yleiskaavaa 
varten, ja se on luonteeltaan yleispiirteinen. Selvityksessä todetaan, että Vatialan 
koulun kokonaisuus on edustava kiinteistö, jolla on arkkitehtonista arvoa oman aikan-
sa rakentamisen tyyppiratkaisuna. Tämä ilmenee rakennuksen muodossa, mittasuh-
teissa, materiaaleissa ja tyylissä. Vatialan kulttuuriympäristöselvityksen mukaan kou-
lulla on myös arvoa osana Kangasalan kunnan toiminnan ja työsuhdeasumisen histo-
riaa. Selvityksen luokittelussa ja suosituksissa Vatialan koulun kiinteistö on luokiteltu 
"ennallaan säilytettäviin" kohteisiin. Selvityksen perusteella kohde on suojeltu Va-
tialan vuonna 2015 lainvoimaiseksi tulleessa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa 
kahdesta suojelumerkinnästä tiukemmalla sr-1:llä: "Rakennustaiteellisin, kulttuurihis-
toriallisin tai maisemallisin perustein suojeltava rakennus tai rakennusryhmä. Maan-
käyttö- ja rakennuslain 127 § 1. momentin nojalla määrätään, että rakennusta tai sen 
osaa ei saa purkaa ilman lupaa (purkamislupa). Rakennuksissa suoritettavien kor-
jaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten rakennustaiteellisesti, kult-
tuurihistoriallisesti ja kyläkuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Ympäristön uudis-
rakentaminen tulee sopeuttaa kohteen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. 
Museovirastolle tai Pirkanmaan maakuntamuseolle tulee varata tilaisuus lausunnon 
antamiseen ennen suojelukohteita koskevien lupahakemusten ratkaisemista. Maan-
käyttö- ja rakennuslain 41 S:n 2. momentin nojalla määrätään, että alueen arvokas 
rakennuskanta ja lähiympäristö tulee säilyttää. Merkinnän indeksinumero viittaa se-
lostuksen liitetaulukkoon 3 ja kulttuuriympäristöselvitykseen, joissa on kerrottu koh-
teiden ominaispiirteistä. 
 
Pirkanmaan maakuntamuseota ei ole aiemmin katsottu kaavahankkeen osalliseksi. 
Maakuntamuseo valitti kaavaehdotuksen aiemmasta hyväksymispäätöksestä Hä-
meenlinnan hallinto-oikeuteen 13..2.2018. Valituksessaan maakuntamuseo katsoi, et-
tä ratkaisu on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen mm. yleiskaavan ohjausvaiku-
tuksen, rakennetun ympäristön suojelun sekä kaavavalmistelun vuorovaikutteisuuden 
osalta. Pirkanmaan maakuntamuseo vaati, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumo-
aa Kangasalan kaupunginvaltuuston päätöksen Nattarin asemakaavan 780 muutok-
sesta ja palauttaa asian Kangasalan kaupungille uudelleen valmisteltavaksi. Maakun-
tamuseo totesi, että Vatialan koulun kulttuurihistorialiset arvot tulee selvittää asema-
kaavan tarkkuuden edellyttämällä tavalla ja rakennetun ympäristön arvot tulee huo-
mioida asianmukaisesti osana kaavaprosessia. Kangasalan kaupunginvaltuusto perui 
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kaavan hyväksymispäätöksen 12.3.2018 (827) ja on nyt asettanut kaavaehdotuksen 
uudestaan nähtäville. Kaavan tausta-aineistoja on täydennetty Vatialan koulun van-
han osan Kangasalan koulurakennusten rakennetun ympäristön selvityksillä ja Va-
tialan koulun kuntoselvitykset on otettu osaksi kaavan selvitysaineistoja. Kouluraken-
nuksesta on ollut vireillä purkamislupahakemus, josta maakuntamuseo on antanut 
lausunnon 28.02.2018 (DIAR: 85/2018) 
 
Vatialan koulun vanhan osan rakennushistoriallisten arvojen inventoinnin (Arkkitehti-
toimisto Akkuna, 2018) mukaan koulurakennuksen merkittävimmät arvot liittyvät ra-
kennuksen maisemalliseen rooliin, julkisivuarkkitehtuuriin sekä perinteiseen rakenta-
misen tapaan. Selvitys on asianmukainen ja tarjoaa lähtötiedot kaavahankkeen vai-
kutusten arvioimiseen. Lisäksi on laadittu katsaus Kangasalan koulurakentamiseen 
(Kangasalan kunta, 2018), joka tarjoaa kontekstitietoa Vatialan koulun asemasta 
osana Kangasalan kaupungin alueen koulurakentamista. Vatialan koulurakennuksella 
voidaan katsoa olevat erityistä kulttuurihistoriallista arvoa, ja rakennuksen purkami-
nen merkitsisi kaupunkikuvaan ja kaava-alueen rakennettuun ympäristöön liittyvien 
arvojen hävittämistä. Vatialan koulun asema osana Kangasalan koulujen historiaa ei 
kuitenkaan ole poikkeuksellinen, ja Kangasalla on useita vastaavan aikakauden kou-
lurakentamisen edustajia. Koulun kulttuurihistorialliset arvot kiinnittyvätkin nimen-
omaan Nattarin ja Vatialan alueelle, jossa koulun arvo on keskeinen. Vatialan koulu 
on kärsinyt sisäilmaongelmista, ja se on tällä hetkellä käyttökiellossa. Rakennuksesta 
on laadittu perusteelliset kuntoselvitykset joiden mukaan rakennus on korjattavissa 
huomattavan laajoin korjaustoimenpitein. Korjausten myötä rakennuksen alkuperäi-
syysaste heikkenisi huomattavasti. Pirkanmaan maakuntamuseo pitää Vatialan kou-
lun purkamissuunnitelmaa erittäin valitettavana ja toteaa, että koulun myötä tuhoutuu 
Nattarin ja Vatialan alueen historian, kaupunkikuvan ja rakennuskannan osalta kes-
keinen rakennus. Maakuntamuseo kuitenkin katsoo, että huomioiden rakennuksen 
kunnon ja sen vaatimien korjaustoimenpiteiden laajat vaikutukset rakennuksen arvoi-
hin, rakennuksen purkaminen on tässä tilanteessa hyväksyttävissä. Maakuntamuseo 
ei vastusta Vatialan koulun alueen asemakaavan hyväksymistä 

Viranomaisyhteistyö 
Alueella ei ole maakunnallisia eikä valtakunnallisia intressejä.  
 
Vatialan koulu on paikallisesti arvokas rakennuskulttuurikohde. Kangasalan kunta ja 
Pirkanmaan maakuntamuseo pitivät 23.2.2018 palaverin, jossa sovittiin menettelystä 
rakennuskulttuuriarvojen huomioon ottamiseksi kaavan käsittelyssä.  

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Vatialan koulun peruskorjaamista ja laajentamista on valmisteltu useita vuosia. Koulu 
on käynyt ahtaaksi, ja sen rakenteista on aiheutunut sisäilmaongelmia, joiden vuoksi 
osa luokista on toiminut siirtotiloissa koulun pihassa.  
 
Koulua oli alun perin tarkoitus laajentaa. Koulun rakenteet selvitettiin perusteellisesti 
kesällä 2016, jolloin niistä paljastui oletettua merkittävämpiä vaurioita. Välipohjara-
kenteisiin jätetyt valulaudoitukset olivat lahonneet ja tuottaneet mikrobeja, joita sovel-
lettu uusi ilmastointitekniikka oli levittänyt ympäri kiinteistöä. Korjaaminen olisi edellyt-
tänyt kantavien rakenteiden purkua ja noin 80 %:sta uudisrakentamista. Senkin jäl-
keen ongelmien uusiminen olisi mahdollista, ja tilat joka tapauksessa uuteen oppimi-
seen huonosti soveltuvia. 
 
Tekninen lautakunta päätyi noin 60 vuotta vanhan koulun purkamiseen vaikeasti kor-
jattavien sisäilmaongelmien, korjaamisen suurten kustannusten ja epävarman onnis-
tumisen ja merkittävän lisätilatarpeen vuoksi. Terveystarkastaja asetti syksyllä 2017 
koulun vanhat tilat käyttökieltoon. 
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Kaavan tavoitteena on ohjata koulun uudisrakentamista ja muita toimintoja koulun 
alueella. 
 
Kotipellontien ja Vatialantien liittymään näkemäaluetta pyritään laajentamaan.  

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 

Korjauksesta ja laajennuksesta luopumisen jälkeisessä hankesuunnitteluvaiheessa 
tutkittiin Vatialan koulun toimintojen siirtämistä Pitkäjärven koulun tontille, jolloin olisi 
ollut mahdollista muodostaa suuri ja tiloiltaan joustava yhtenäiskoulu. Tästä kuitenkin 
luovuttiin koulun tontin symboliarvon säilyttämiseksi. 
 
Rakentamisen vastuualue on laadituttanut alustavia suunnitelmia tontin käytöstä. 
Kaavoituksen kuluessa on rakennusliikkeille järjestetty neuvotteleva kilpailumenettely 
uudisrakennuksesta. Ehdotukset jätettiin sisään helmikuussa 2018. 

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
Asemakaavan valmisteluaineiston käsittely kaavoituslautakunnassa 17.5.2017. 
Luonnokset nähtävillä 12.–30.6.2017 ja 31.7.–11.8.2017. 
Asemakaavaehdotuksen käsittely elinvoimalautakunnassa 19.9.2017  
Asemakaavaehdotus nähtävillä 9.10.-7.11.2017 
Kaavaehdotuksen hyväksyminen, EV 21.11.2017, valt. .1.2018 
Hyväksymispäätöksen peruuttaminen, valt. 12.3.2018 
Asemakaavaehdotuksen käsittely, EV 20.3.2018 
Asemakaavan hyväksyminen, EV 19.4.2018 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
Mitoitus  

Koulu mitoitetaan 0-6 luokkien tarpeisiin. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Kaavassa edellytetään laadukasta arkkitehtuuria ja lähiympäristöä. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet  

Alue osoitetaan julkisten lähipalveluiden korttelialueeksi, jolla saa rakentaa koulu- ja 
päivähoitotiloja. 

Muut alueet 
Kotipellontien liittymän näkemiä parannetaan siirtämällä Kotipellontien n. 20 metriä 
länteen. Vanhalle katualueelle osoitetaan koulun korttelia palveleva paikoitusalue. 
Kahden omakotitontin kulku järjestään paikoitusalueen kautta. 

5.4 Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen 

Muutoksella ei ole vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Kaupunkikuvaan kohdistu-
vat vaikutukset ratkeavat rakennussuunnittelun yhteydessä.  
 
Kaava mahdollistaa paikallisesti arvokkaan rakennuskulttuurikohteen, Vatialan kou-
lun, purkamisen. Selvitysten mukaan Vatialan alakoulun vanhan osan tärkeimpinä ar-
voina voidaan pitää maisemallisuutta, kaunista julkisivuarkkitehtuuria sekä käsityönä 
toteutettua rakennustapaa, joka on kestänyt aikaa. Rakennusrungon arvokkain osa 
ovat tiilestä muuratut massiiviset kosteutta siirtävät ja sitovat ulkoseinät. 
 
Koko kaupungin kouluarkkitehtuurin kannalta menetys ei ole korvaamaton, sillä Kan-
gasalla on useita hyväkuntoisia tämän aikakauden kouluja, joista useimmat ovat vielä 
saman suunnittelijan, rakennusmestari Heikki Siikosen töitä. 
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Vatialan asukkaiden kannalta tärkeää on koulun tontin säilyttäminen paikallaan. 

Liikenteelliset vaikutukset  
Ratkaisu tukee joukkoliikenteen ja muiden kestävien liikennemuotojen käyttöä. Kou-
lulle on turvallinen kulkuyhteys Nattarinraitilta ja Vatialantieltä. Huoltoliikenteen ai-
heuttama uhka kävelyn ja pyöräilyn turvallisuudelle tulee ratkaista rakennusluvassa. 
 
Työntekijöiden ja iltakäyttäjien paikoituksen sijoittaminen viereiseen paikoituskortteliin 
lisää koululaisten liikenneturvallisuutta ja koulupihan viihtyisyyttä. Koulun jättöliikenne 
tulee suunnitella erikseen siten, että jättöpaikat sijoitetaan 200–500 metrin päähän 
koulun tontista. 
 
Kotipellontien liikenneturvallisuus paranee liittymän sijainnin muuttamisella. 

Vaikutukset asukkaiden arkipäivän elämään 
Muutoksilla on todennäköisesti myönteisiä vaikutuksia asukkaiden elämään. 

Taloudelliset vaikutukset  
Uusi koulurakennus tulee kalliimmaksi kuin vanhan koulun korjaaminen ja laajenta-
minen, mutta tiloista saadaan toimivat ja tehokkaat. Käyttökustannukset tulevat kor-
jatttuja tiloja edullisemmiksi.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Alueella ei ole vaarantuvia luontoarvoja.  

Vaikutukset elinkeinoelämään 
Suuri rakennushanke on tärkeä työllistäjä. 

5.5 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 

 

5.6 Ympäristön häiriötekijät 
Melun vaikutuksilta koulun piha-alueella voidaan suojautua rakennusten avulla. 

5.6 Nimistö 
Alueen nimistö säilyy ennallaan.  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat, viestit jatkosuunnittelulle  

 
Toteutuva suunnitelma Vatialan koulun uudisrakennuksesta. 
 
Paikoitusalueen kautta järjestetään kulku viereisille omakotitonteille. Huoltoliittymän 
turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota, koska liittymä katkaisee kouluun tulevan 
kävely- ja pyörätien. 
 
Korttelia suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle ja pi-
hamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla.  

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Rakentaminen on mahdollista aloittaa kaavan saatua lainvoiman syksyllä 2018.  

6.3 Toteutuksen seuranta 
 Toteutuksessa seurataan Vatialantien ympäristökuvan kehittymistä.  

  
KANGASALA 20.3.2018 

   
 

Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen 


