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 Osayleiskaava 36 

Saarenmaan osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
6.11.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) välittää tietoa Kangasalan Saaren-
maan osayleiskaavoituksen etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdol-
lisuuksista osallistua valmisteluun. Oas:ssa kuvataan suunnittelun kohde, 
kaavoituksen lähtökohdat ja suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat sekä 
osalliset, joita suunnittelu koskee. 

Lähtötiedot 
 

Sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kangasalan ja Tampereen rajalla, Pitkäjärven etelä-
puolisella alueella Tampereen Hervannan, Ruskon ja Annalan jatkeena. 
Suunnittelualue on pääosin topografialtaan pienipiirteistä metsää. Saaren-
maantien varrella on jonkin verran haja-asutusta sekä yksittäisiä pienteolli-
suushalleja. Aluetta halkoo 440kV:n voimalinja, jonka rinnalle on suunniteltu 
kulkemaan seudullinen kakkoskehän liikenneväylä. 

 

Osayleiskaavan tarkoitus ja päätavoite 

Tavoitteena on laatia osayleiskaava Kangasalan Ruskoon ja Saarenmaalle. 
Alue laajentaa Tampereen puoleista, Tampereen teknillisen yliopiston tuntu-
massa olevaa työpaikka-aluetta muodostaen rajalle yhteisen maakuntakaavan 
mukaisen yrityskeskittymän, joka liittyy myös maakuntakaavassa Hervannan 
ja Kangasalan Lentolan välille esitettyyn kakkoskehän kehityskäytävään. 

Alueelle on tarkoitus rakentaa myös asuntoja ja palveluita, painotuksen olles-
sa ensisijaisesti ja ensimmäisenä toteutuvana kuitenkin työpaikoissa. 
Osayleiskaava laaditaan tyypiltään joustavana siten, että ensimmäisenä toteu-
tettavat työpaikka-alueet suunnitellaan tarkemmin aluevarauksin ja pidemmäl-
lä tähtäimellä toteutettavat alueen osat strategisin kaavamerkinnöin. 

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Yhdessä Kangasalan strategi-
sen yleiskaavan (2017) kanssa se vastaa kokonaisuutena maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisiin yleiskaavoja koskeviin sisältövaatimuksiin tarkentaen 
strategisen yleiskaavan tavoitteita lähemmässä mittakaavassa. 

 

Selvitykset  

Aleen ensimmäistä asemakaavaa varten on laadittu vuonna 2017 selvitykset 
ensimmäisenä toteutettavan alueen osan luonnonoloista, hulevesistä, kallio-
perästä sekä rakennettavuudesta. Näitä selvityksiä hyödynnetään myös 
osayleiskaavan laatimiseen. Selvitysten mahdolliset laajennustarpeet sekä 
lisäselvitystarpeet tarkistetaan kaavoitustyön alkuvaiheessa. 

Ensimmäisenä toteutettavan ydinalueen ulkopuolelta kaavoituksessa pyritään 
niin ikään nojautumaan pitkälti jo laadittuihin selvityksiin. Näitä ovat maakun-
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takaavoituksen yhteydessä tehdyt selvitykset sekä käynnissä oleva seudulli-
nen viherrakennesuunnitelmatyö. Yrityselämän konseptien ja maankäytön 
osalta lähtötietona toimivat käynnissä olevan Rajaton seutu-hankkeen materi-
aalit. 

Tehtyjen selvitysten lisäksi alueen rakentamisen historiasta tehdään yleispiir-
teisellä tason kulttuuriympäristöselvitys, jossa käydään läpi alueen maankäy-
tön ja rakentamisen aiemmat vaiheet. Tämän lisäksi tehdään arkeologinen 
selvitys kohdistuen kuntarajalla oleviin 1800-luvun rajamerkkeihin.  

Kehähankkeeseen liittyvien selvitysten tarve tarkistetaan kaavoituksen ede-
tessä, kun kehäväylän toteutustapa on ratkaistu. 

Suunnittelualue 
 

 

 

Alustava kaava-alueen 
rajaus 
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Suunnittelutilanne: valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet, maakuntakaava ja kunnan kaavoitus 
 

Saarenmaan osayleiskaava-alueen suunnitelman laatimista ja sisältöä ohjaa-
vat kaavahierarkian mukaisesti yleispiirteisemmät kaavat ja suunnitelmat, eli 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava. Kaavan tulee to-
teuttaa myös Kangasalan strategista yleiskaavaa. 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteet on 
otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnit-
telussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Aluei-
denkäyttötavoitteet ovat parhaillaan uudistumassa. Ruskon osayleiskaavalle 
asetetun tavoiteaikataulun mukaan osayleiskaava hyväksytään valtakunnallis-
ten alueidenkäytön muutokselle asetetun siirtymäajan jälkeen. Näin ollen Rus-
kon osayleiskaavassa noudatetaan uudistettuja valtakunnallisia alueidenkäyt-
tötavoitteita, jotka koskevat seuraavia kokonaisuuksia: 

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 Tehokas liikennejärjestelmä 

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 

Maakuntakaavassa varaudutaan maakunnan väestönkasvuun, linjataan peri 
aatteet elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseen ja sovitetaan yhteen 
maakunnallisia ja seudullisia maankäytön tavoitteita.   

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka korvaa 
vanhan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavat. Maakuntakaavaehdotus 
hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 27.3.2017.   

Maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 29.5.2017 maakuntakaavan 2040 
tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaisesti ennen kuin 
se on saanut lainvoiman. Voimaantulosta on kuulutettu 8.6.2017. 
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Pirkanmaan 
hyväksytty 
maakunta-
kaava 2040 
Ruskon alu-
eelta ja alu-
een kaava-
määräykset.  

http://maakunt
akaava2040.p
irkan-
maa.fi/hyvaks
yminen 

 

http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
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Kangasalan strateginen yleiskaava 2040  

Strategisella yleiskaavalla (hyväksytty 29.5.2017) ohjataan kaupungin maan-
käytön suuria linjoja ja määritellään kehittämisen painopisteitä. Strateginen 
yleiskaava on voimassa osayleiskaavojen rinnalla ja ohjaa osayleiskaavojen ja 
asemakaavojen laatimista ja päivittämistä sekä muuta alueiden käytön suun-
nittelua. 

 

 

 

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa Ruskon ja Saarenmaan alue on 
huomioitu kasvukehäalueena. Alue on saanut oman merkintänsä teknologiaan 
ja teollisuuteen tukeutuvana kehittyvänä alueena.  Lisäksi alueen laidoilla kul-
kee keskeisiksi merkittyjä ulkoilureittejä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kangasalan 
strateginen 
yleiskaava 
2040 Ruskon 
alueelta  

http://www.kang
asala.fi/asumin
en_ja_ymparist
o/tontit_ja_kaav
oi-
tus/kaavoitus/yl
eiskaavat/ 

http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
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Rantaosayleiskaava 

Kaava-alueen pohjoisosassa, Pitkäjärven itäpäässä on voimassa 1997 valmis-
tunut laaja Kangasalan rantaosayleiskaava. Kaavassa on osoitettu ranta-
vyöhykkeelle sisämaahan sijoittuvan Kisapirtin matkailukohde loma- ja matkai-
lualueena (R). Kaukajärvelle ja Pitkäjärvelle on osoitettu loma-asuntojen ra-
kennuspaikkoja (RA). Kaavan laadinnan yhteydessä ei ole osoitettu alueelle 
uusia rakennuspaikkoja, vaan kyse on jo kaavan laatimishetkellä 1997 ole-
massa olleista loma-asunnoista. Aluevarauksina Kaukajärven puolinen osa on 
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-1). 
Pitkäjärven puolinen osa on puolestaan retkeily- ja virkistysaluetta (VR). 

 

Vatialan osayleiskaava 

Pitkäjärven itäpäässä Lentolan Risteysalueen ympäristössä on voimassa Va-
tialan osayleiskaava vuodelta 2014. Alueelle on kaavassa osoitettu asumisen 
ja virkistyksen toimintoja. Sähkölinjan varsi on osoitettu selvitysalueena, jonka 
maankäyttö ratkaistaan myöhemmin kehä 2:n yleissuunnitelman mukaisesti. 
Vatialan osayleiskaavassa on myös hahmoteltu Pitkäjärven eteläpuolelle kaa-
van ulkopuolelle ulottuvaa ulkoiluverkostoa. 

 

Asemakaavoitus 

Voimassa olevia asemakaava-alueita suunnittelualueella on ainoastaan Pitkä-
järven itäpään taajamassa, jossa asemakaavalla on osoitettu alueelle moni-
puolisesti erilaisia toimintoja. Osayleiskaavavoitettavan alueen länsireuna puo-
lestaan rajautuu Tampereen asemakaavoitettuun taajamaan Ruskon olemas-
sa olevalla teollisuusalueella.  

Ranta-
osayleiskaava 

http://www.kang
asala.fi/asumin
en_ja_ymparist
o/tontit_ja_kaav
oi-
tus/kaavoitus/yl
eiskaavat/royk/ 

 

Vatialan 
osayleiskaava 

http://www.kang
asala.fi/asumin
en_ja_ymparist
o/tontit_ja_kaav
oi-
tus/kaavoitus/yl
eiskaavat/ 

 

Kangasalan 
asemakaava- 
yhdistelmä 

https://paikkatie
to.sweco.fi/map
s/redirect/kanga
sa-
la/asemakaava
yhdistelma.html 

 

http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/royk/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/royk/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/royk/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/royk/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/royk/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/royk/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/royk/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/redirect/kangasala/asemakaavayhdistelma.html
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/redirect/kangasala/asemakaavayhdistelma.html
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/redirect/kangasala/asemakaavayhdistelma.html
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/redirect/kangasala/asemakaavayhdistelma.html
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/redirect/kangasala/asemakaavayhdistelma.html
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/redirect/kangasala/asemakaavayhdistelma.html
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Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 

Rakennesuunnitelma 2040 on Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntaraken-
teen kehitystä, asumista, liikennettä, elinkeinojen ja palvelujen sijoittumista 
pitkällä tähtäimellä ohjaava strateginen suunnitelma. Se keskittyy ydinkaupun-
kialueeseen ja siihen kytkeytyviin seudun isoimpiin keskuksiin. Seutuhallitus 
hyväksyi kaupunkiseudun Rakennesuunnitelman 2040 17.12.2014, ja kunnat 
vuoden 2015 alussa.  

 

 

 

 

Saarenmaa-Ruskon kehityskuvatyö 

Vuonna 2017 laadittu Saarenmaan - Ruskon kehityskuvatyö tarkastelee sekä 
maankäytön että liiketoimintaympäristön kehittämismahdollisuuksia. Työssä 
laadittiin kaksi vaihtoehtoista kehityskuvaa, joiden toteuttamisen vaikutuksia 
arvioitiin. Kehitystyön johtopäätöksiä on tarkoitus hyödyntää Ruskon osayleis-
kaavassa. 

 

Ote Tampe-
reen kaupun-
kiseudun ra-
kennesuunni-
telma 2040. 
Ruskon alue 
merkitty suo-
rakulmiolla. 

https://www.ta
mpereenseu-
tu2040.fi/ 

 

 

https://www.tampereenseutu2040.fi/
https://www.tampereenseutu2040.fi/
https://www.tampereenseutu2040.fi/
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Kakkoskehän suunnittelutilanne 
 
Kakkoskehän linjauksesta on laadittu kehittämissuunnitelma vuonna 2003. 
Suunnitelma sisältää kehähankkeen liikenteelliset taustakartoitukset, suunnit-
telun maastokäytävineen ja katupoikkileikkauksineen. Kaavoituksen aikana 
saattaa olla tarpeen tarkistaa joitakin kehittämissuunnitelman osia tarkemmilla 
katsauksilla. 
 
Käynnissä olevassa VT 12 parantamiseen liittyvässä suunnittelutyössä on 
tarkasteltu Kangasalan Lentolan liittymäjärjestelyjä huomioiden kakkoskehän 
liittyminen valtatiehen. 
 
Kaavoitus Tampereen kaupungin puolella 
 
Kaava-alue sijoittuu kuntarajalle, jonka vuoksi Tampereen puolen kaavatilan-
teella on erityistä merkitystä kaavan laatimisen kannalta. 

Saarenmaa-
Ruskon kehi-
tyskuvatyössä 
esitetään kak-
si vaihtoeh-
toista kehitys-
kuvaa 

http://kangasa
la-fi-
bin.aldone.fi/
@Bin/0b276fc
6fb622ed4bd5
aa80eec2b8c
9c/151981865
4/application/p
df/8710556/36
_Saarenmaa-
Rus-
kon%20kehity
skuvaraport-
ti_VALMIS%2
020%2012%2
02017.pdf 

 

 

http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/0b276fc6fb622ed4bd5aa80eec2b8c9c/1519818654/application/pdf/8710556/36_Saarenmaa-Ruskon%20kehityskuvaraportti_VALMIS%2020%2012%202017.pdf
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Tampereen puolella rajaa vasten on voimassa kantakaupungin yleiskaava 
vuosituhannen taitteelta. Sittemmin alueelle on laadittu Kantakaupungin yleis-
kaava 2040, joka ei valitusten vuoksi ole vielä oikeusvaikutteinen, mutta jota 
kuitenkin voidaan hyödyntää Tampereen kaupungin näkemystä esiin tuovana 
lähtöaineistona Saarenmaan kaavoituksessa. Kantakaupungin yleiskaava uu-
siutuu valtuustokausittain. Parhaillaan tekeillä olevassa kantakaupungin yleis-
kaava 2017-2021:ssä kartoitetaan vuoden 2018 aikana tavoitteita kaavan laa-
timista 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. 

Kaavan tavoitteet 
 

Saarenmaan osayleiskaavan keskeisiä tavoitteita ovat: 

• Alueen kokonaisratkaisun löytäminen: Asumisen ja työpaikkojen määrä 
ja laatu sekä palveluiden sijainti 

• Liikennejärjestelyjen ratkaiseminen: katuverkosto ja sen liittyminen 
kakkoskehään 

• Virkistystoimintojen kokonaisuus: Seudullisten virkistysalueiden ja ul-
koilureittien huomioiminen sekä paikalliset virkistystarpeet 

 

Asemakaavoitus 

Osayleiskaava-alueen ensimmäisenä toteutettavan alueen asemakaavoitus 
on tavoitteena käynnistää keväällä 2019. 

Vaikutusten arviointi 
Vaikutusten arviointi tuottaa suunnittelijoille, osallisille ja päättäjille tietoja kaa-
van toteuttamisen vaikutuksista, niiden merkittävyydestä ja mahdollisuuksista 
haitallisten vaikutusten lieventämiseen. Osayleiskaavan vaikutuksia arvioidaan 
työn eri vaiheissa, jolloin vaikutusten arviointi on myös osa suunnitteluproses-
sia. Kaavaselostuksen vaikutusten arvioinnissa arvioidaan vaikutukset 

• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
• elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin 
• palveluihin ja palveluverkkoon 
• liikenteeseen 
• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöihin 
• taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön 
• luontoon ja luonnonvaroihin 
• muihin suunnitelmiin ja kaavoitukseen 

Erityistä huomiota tässä kaavatyössä kiinnitetään elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksiin, liikenteeseen sekä luontoon ja luonnonarvoihin. Muista suunni-
telmista ja kaavoituksesta nousee esille kakkoskehän suunnittelu. 

Arvioinnin pohjana käytetään olemassa olevia lähtötietoja ja selvityksiä, kaa-
vaprosessin kuluessa laadittavia tarkasteluja sekä viranomaisten ja osallisten 
kannanottoja. Vaikutusten arviointia hyödynnetään laadittaessa eri alueille 
sopivia maankäyttöperiaatteita.  
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Tiedottaminen ja osallistumismahdollisuudet 
 

Osalliset 

Kaavan osallisia ovat esimerkiksi: 

• alueen maanomistajat, asukkaat ja alueella työssä käyvät 
• alueen yrittäjät 
• alueella toimivat yhdistykset 
• kaupungin hallintokunnat 
• Pirkanmaan ELY-keskus 
• Pirkanmaan liitto 
• Pirkanmaan maakuntamuseo 
• Tampereen seutu 
• Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta 
• Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
• muut mahdolliset osalliset (esim. seudulliset ja paikalliset yrittäjäyhdis-

tykset) 
• Fingrid Oy / sähkölinjat 

 

Tiedottaminen 

Kaupunki tiedottaa kaavan etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista 
avoimesti ja mahdollisimman laajalle joukolle. Osayleiskaavan etenemistä voi 
seurata kaavan nettisivulta. Lisäksi kaavan valmistelijoihin voi ottaa yhteyttä 
kaavan etenemiseen ja sisältöön liittyen. 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus 
asetetaan julkisesti nähtäville niiden valmistuttua, tämän OAS:n lopussa esite-
tyn mukaisesti. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä myöhemmin kaavaluonnoksen 
nähtävillä oloista kuulutetaan Kangasalan Sanomissa, kaupungin ilmoitustau-
lulla, sähköisellä ilmoitustaululla ja kaavan nettisivulla. Ulkopaikkakuntalaisille 
kaava-alueen maanomistajille nähtävillä oloista tiedotetaan kirjeitse. 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, 
sähköisellä ilmoitustaululla ja kaavan nettisivulla. Ulkopaikkakuntalaisille kaa-
va-alueen maanomistajille nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeitse sekä samoin 
niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet ja jättäneet yhteystietonsa. 

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan niille, jotka ovat sitä erikseen pyy-
täneet ja jättäneet yhteystietonsa. Hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus 
tehdä valitus hallinto-oikeuteen. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan kaupun-
gin ilmoitustaululla ja sähköisellä ilmoitustaululla. 

Tilaisuuksia on suunniteltu järjestettäväksi kaavatyön aikana kolme: avoin 
yleisötilaisuus, elinkeinoelämän toimijoiden työpaja sekä päättäjille suunnattu 
tilaisuus. Tilaisuuksista tiedotetaan erillisinä tiedotteina. 

Nähtävillä oloista toimitetaan lehdistötiedotteet kaupungin nettisivuille ja pai-
kallismedioihin. Lisäksi kaavoituksen vaiheista kerrotaan sosiaalisessa medi-
assa Twitterissä. 
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Hallinnollinen yhteistyö 

Uuden merkittävän kokoisen ja kuntarajan tuntumassa sijaitsevan alueen 
suunnittelu ja toteutus edellyttää toimivaa yhteistyötä sekä Kangasalan kau-
pungin sisällä että Tampereen kaupungin kanssa. 

Hankkeelle asetetaan Kangasalan kaupungin sisäinen ohjausryhmä, johon 
kuuluu kaupungin teknisen alan, hallinnon ja elinkeinopuolen viranomaisedus-
tus. Ryhmä käy vuorovaikutusta sisältävien kaavoituksen vaiheiden jälkeen 
läpi saadut palautteet ja tekee linjausehdotuksia seuraavaan kaavavaihee-
seen siirryttäessä. 

Tampereen kaupungin kanssa toteutettavaa yhteistyötä varten määritellään 
kaavoituksen alkuvaiheissa molempien kaupunkien keskinäiset yhteyshenki-
löt. Samalla määritellään mahdollisen yhteisen ohjausryhmän muodostaminen 
sekä yhteistyössä käytettävät toimintatavat. 

Yleiskaavan laatija ja yhteystiedot 
 
Kangasalan kaupunki 
Kaavoitus 
PL 50 (Urheilutie 13) 36201 Kangasala 
 
Kaavan nettisivut:  
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/
nahtavilla-ja-vireilla-olevia-yl/ruskon-osayleiskaava-kaava-nro-3/ 
 
Kaavan suunnittelusta vastaa kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen,  
p. 050 5969 124, markku.lahtinen(at)kangasala.fi, twitter: @lahtinen_markku, 
vastaanottoaika tiistaisin klo 9-11 
 
Lisätietoa kaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo, 
p. 040 133 6773, susanna.virjo(at)kangasala.fi, 
vastaanottoaika maanantaisin klo 9-12 
 
Kaavaa aloitus-, ja luonnosvaiheissa laativa konsultti: 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, hankkeen projektipäällikkö Mari Seppä 
 
Mielipiteiden ja muistutusten vastaanotto: 
Kangasalan kaupunki 
PL 50 
36201 Kangasala 
kirjaamo@kangasala.fi

  

http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-yl/ruskon-osayleiskaava-kaava-nro-3/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-yl/ruskon-osayleiskaava-kaava-nro-3/
mailto:markku.lahtinen@kangasala.fi


Kangasalan kaupunki    Kaavoitus 

 

12 

 

Hyväksymisvaihe, 2019 

• Osayleiskaavaehdotuksesta saadun palautteen kokoaminen ja kä-
sittely (el + kh) 

• Kaavaehdotuksen tarkistaminen, mahdollinen viranomaisneuvottelu 
• Osayleiskaavan hyväksymiskäsittely (el + kh + kv), valtuusto hy-

väksyy kaavan 
• Mahdollisuus tehdä valitus hallinto-oikeuteen 

Aloitusvaihe, Kevät 2018 

• Lähtötietojen ja alustavien tavoitteiden muodostaminen 
• Viranomaisaloitusneuvottelu 3/2018 
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittely (el) ja asettaminen 

nähtäville 4/2018 
• Osallisten mahdollisuus esittää mielipiteitä 

 

 

Saarenmaan osayleiskaavan vaiheet ja osallistumismahdollisuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh = kaupunginhallitus, kv = kaupunginvaltuusto, el = elinvoimalautakunta 

 

Luonnosvaihe, Kesä - Syksy 2018 

• Rakennemallityöskentely (el + kh) 
• Yleisötilaisuus 6/2018 
• Selvitysten täydentäminen 
• Tavoitteiden täsmentäminen 
• Osayleiskaavaluonnoksen käsittely (el + kh) ja asettaminen nähtä-

ville syksyllä 2018 
• Osallisten mahdollisuus esittää mielipiteitä, viranomaisilta ja sidos-

ryhmiltä pyydetään lausunnot. 

Ehdotusvaihe, kevät 2019 

• Osayleiskaavaluonnoksesta saadun palautteen kokoaminen ja kä-
sittely (el + kh) 

• Osayleiskaavaehdotuksen muodostaminen; vaikutusten arvioinnin 
syventäminen 

• Osayleiskaavaehdotuksen käsittely (el + kh) ja asettaminen nähtä-
ville kevät 2019 

• Osallisten mahdollisuus esittää muistutuksia nähtävilläolon aikana, 
viranomaisilta ja sidosryhmiltä pyydetään lausunnot. 


