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Saarenmaan osayleiskaava
1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Tämä kaavaselostus liittyy Saarenmaan osayleiskaavaan. Työn tarkoituksena on
laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kangasalan Saarenmaan alueelle. Valmistuessaan osayleiskaava ohjaa yhdessä Kangasalan strategisen yleiskaavan kanssa
alueen asemakaavoitusta. Kaavassa ulotetaan maankäytön suunnittelu vuoteen
2040. Suunnittelualueen koko on n. 1 200 ha.
Saarenmaan osayleiskaavoitus liittyy maakuntakaavan mukaisen kakkoskehän kehityskäytävän toteuttamiseen. Tavoitteena on laajentaa Tampereen teknillisen yliopiston tuntumassa olevaa Ruskon työpaikka-aluetta muodostamaan seudullisesti
merkittävä yrityskeskittymä. Osayleiskaava-alueelle on työpaikka-alueiden lisäksi
tarkoitus rakentaa myös asuntoja ja palveluita. Maankäytön kehittämisen ohella
alue pyritään myös pitämään osana seudullista virkistyspaikkojen verkostoa
Kaava on parhaillaan valmisteluvaiheessa. Kesällä 2018 siihen laadittiin kaavaluonnosta edeltävät rakennemallit, joiden jälkeen on laadittu kaksi vertailtavaa kaavaluonnosta asetettavaksi julkisesti nähtäville. Kaavaselostusta päivitetään kaavoituksen edetessä.
Kaavahanketta Kangasalan kaupungissa ohjaa työlle asetettu ohjausryhmä, joka
koostuu monialaisesti kaupungin omista viranomaisista sekä vuonna 2018 perustetun Business Kangasalan edustuksesta. Kaavaa laatii kaavoituskonsultti FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä Kangasalan kaavoituksen ja elinkeinoista
vastaavien virkahenkilöiden kanssa.
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TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan laatiminen on aloitettu keväällä 2018. Työ alkoi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, jonka jälkeen laadittiin kaksi vaihtoehtoista rakennemallia kaavoituksen pohjaksi. Rakennemalleja käsiteltiin kesällä 2018 erilaisissa työryhmissä, jonka jälkeen alkusyksystä 2018 määriteltiin kahden osayleiskaavaluonnoksen keskeiset periaatteet. Kaavaluonnokset valmistuivat loka-marraskuun vaihteessa 2018. Kaavaluonnokset asetetaan julkisesti nähtäville ja niistä pyydetään
lausunnot, minkä jälkeen jatketaan yhden kaavaehdotuksen työstämistä.
Kaavatyön edetessä käynnistetään alueen ensimmäisen osan asemakaavoitus
omana kaavahankkeenaan. Molemmat kaavat valmistuvat 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

Rakennemallien valmistuminen

5/2018

Kaupunginhallitus, käsittely suunnitteluasiana

4.6.2018

Elinvoimalautakunta

12.6.2018

Joukkoliikennelautakunta

13.6.2018

Viranomaistyöneuvottelu

15.6.2018

Yleisötilaisuus

14.6.2018

Yhteistyötilaisuus Tampereen kaupungin kanssa

28.6.2018

Kaava-

Ohjausryhmän kokous 2

3.10.2018

luonnos

Ohjausryhmän kokous 3

Rakennemallien
arviointi

Kaavaluonnoksen valmistuminen

11/2018

Elinvoimalautakunta

13.11.2018

Kaupunginhallitus

26.11.2018

Kaavaluonnoksen nähtävillä olo ja lausunnot
Kaava-

Elinvoimalautakunta (palautteen käsittely)

ehdotus

Kaupunginhallitus (palautteen käsittely)
Ohjausryhmän kokous 3
Kaavaehdotuksen valmistuminen
Elinvoimalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaavaehdotuksen nähtävillä olo

Kaavan

Elinvoimalautakunta (palautteen käsittely)

hyväksyminen

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 Saarenmaan alueelle. Valmistuessaan osayleiskaava ohjaa yhdessä Kangasalan strategisen yleiskaavan kanssa alueen asemakaavoitusta. Kaavassa ulotetaan maankäytön
suunnittelu vuoteen 2040.
Kangasalan Saarenmaalle on tavoitteena rakentaa pitkällä tähtäimellä uusi kaupunginosa, joka painottuu yritystoimintaan. Taustalla uuden alueen käyttöön ottamisessa on ylemmän suunnittelutason tason tavoite Tampereen seudun kakkoskehän
kehittämisvyöhykkeestä. Alueen maankäyttö on osoitettu tuoreessa Pirkanmaan
maakuntakaavassa 2040 (2017), seudun rakennesuunnitelmassa (2014) sekä Kangasalan strategisessa yleiskaavassa (2017). Kakkoskehän suunnittelua ohjaava
keskeinen asiakirja on vuonna 2003 laadittu kehittämissuunnitelma, jossa on määritelty kehähankkeen yleisiä tavoitteita ja alustava ohjeellinen kehän linjaus maastossa. Toteutuessaan kakkoskehä parantaisi seudun liikenneverkon 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 elinkeinoelämän ekosysteemien näkökulmasta. Konseptityössä laadittiin kaksi skenaariota ja vertailtiin niiden vaikutuksia. Osayleiskaavoitukseen siirryttäessä tavoitteeksi on vahvistunut Tampereen puolisen maankäytön periaatteiden jatkuminen
luontevasti Kangasalan puolella. Ruskon teollisuuspainotteista työpaikka-aluetta
pyritään jatkamaan itään tarjoten monipuolisia yritystontteja. Kaukajärven ja Annalan 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 toteutettavat työpaikka-alueet suunnitellaan tarkemmin aluevarauksin ja pidemmällä tähtäimellä toteutettavat alueen osat strategisin kaavamerkinnöin. Kaavan perusselvitysten taso noudattaa vastaavaa tarkkuustasoa ja on tarkimmillaan lähitulevaisuudessa rakennettavilla alueilla.
2.3 Osayleiskaavan suunnittelun tarve
Saarenmaan osayleiskaavan tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka vastaa alueen maankäytöllisiin tavoitteisiin sekä strategisessa suunnitelmissa asetettuihin maankäytön painotuksiin. Yhdessä Kangasalan strategisen
yleiskaavan (2017) kanssa osayleiskaava vastaa kokonaisuutena maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisiin yleiskaavoja koskeviin sisältövaatimuksiin tarkentaen strategisen yleiskaavan tavoitteita lähemmässä mittakaavassa.
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2.4 Kaavaluonnokset (tiivistelmä)
Syksyllä 2018 valmistuneissa kaavaluonnoksissa on esitetty kaksi erilaista maankäyttöratkaisua Saarenmaan alueelle.
Yhteistä vaihtoehdoissa on Tampereen puolisen taajamarakenteen jatkuminen Kangasalan suuntaan sillä periaatteella, että eteläinen osa painottuu Ruskon jatkona
työpaikkoihin ja pohjoinen Annalan jatkona asumiseen. Kaukajärven-Pitkäjärven
virkistysalue kehittyy molemmissa vaihtoehdoissa virkistyskäytössä ja kytkeytyy
seudulliseen viherrakenteeseen.
Kaavaluonnosvaihtoehtojen keskeisiä eroja on seuraavissa teemoissa:







Työpaikkojen, asumisen ja palveluiden määrä
Kehäväylän luonne
Joukkoliikenneratkaisut
Taajamamiljöö
Teollisuuspuiston toiminnalliset konseptit
Toiminnallinen suhde Tampereen taajaman osiin
Vaihtoehdossa
A
Kehäväylä
rakennetun
ympäristön
läpi
nopeuksin.

kaartuilee
maltillisin

Työpaikkojen osalta toiminnan laatu vaihettuu
asteittain sisätaajamasta taajaman laidalle.
Häiriötä aiheuttavat ja tilaa vaativat toiminnot
sijoittuvat taajaman ulkolaidoille ja häiriötä
aiheuttamattomat tietotyön ja tuotannon
paikat sijoittuvat asuintaajaman yhteyteen.
Saarenmaantien
varteen
kehitetään
Avaihtoehdossa
itsenäisen
kaupunginosan
taajamakeskus, jonka rakennustehokkuus ja
suunnitteluratkaisut tukevat Saarenmaantien
kehittymistä
tehokkaaksi
joukkoliikenneväyläksi.
Vaihtoehdossa B kehä etenee suoraviivaisesti,
viertäen länsiosissa maastoleikkauksen kyljessä rinteessä ja jatkaen Lentolaan sähkölinjan kanssa samassa maastokäytävässä.
Alueella on paino teollisuuspainotteisissa työpaikoissa, tavoitteena muodostaa merkittävän laajuinen teollisuuspuisto, jonka teemoja
ovat teollisuuspihat, resurssisymbioosit ja robotisoitu liikenne.
Asuminen on suunnitelmassa pientalovoittoista, merkittävää uutta palvelukeskusta ei
alueelle muodostu. Sen sijaan suunnitteluratkaisuissa pyritään painottamaan yhteisöllisyyttä.
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Kaavaluonnokset on esitelty tarkemmin teemoittain tämän kaavaselostuksen luvussa 7: Osayleiskaavaratkaisun kuvaus. Kaavan vaikutuksia on arvioitu luvussa
9: Osayleiskaavan vaikutukset.
2.5 Toteuttaminen (tiivistelmä)
Saarenmaan osayleiskaava on tavoitteena toteuttaa vaiheittain, nojaten aluksi olemassa olevaan infrastruktuuriin ja palveluverkkoon. Kehäväylän toteuttaminen on
sidoksissa maankäytön kehittämiseen. Kaavan toteuttamisen vaiheistusta on
avattu tarkemmin tämän kaavaselostuksen luvussa 10 osayleiskaavan toteutus.

2020-

2030-

2040-

A

2020-

B

2030-

varaus

2040varaus

Kuva 1. Kaavaluonnosvaihtoehtojen toteutuksen eteneminen eri vuosikymmenillä

Osayleiskaava ja sen rinnalla laadittava ensimmäisen alueen osan asemakaava valmistuvat tavoitteellisesti vuonna 2019. Alueen infrastruktuurin suunnittelu pyritään
aloittamaan heti asemakaavan astuttua voimaan vuonna 2020. Infraverkon rakentaminen pyritään aloittamaan vuonna 2021.
Kaavanprosessin käsittelystä ja hyväksymismenettelyistä vastaa Kangasalan kaupunki. Kaavan toteuttamisesta vastaavat kaupungin lisäksi myös muut alueen
maanomistajat ja toimijat. Kaavan laatiminen ja toteuttaminen edellyttävät tiivistä
ja monialaista yhteistyötä erityisesti Tampereen kaupungin kanssa sekä laajemminkin seudun eri viranomaisten ja toimijoiden kesken.
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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 kaavoituksessa ja
valtion viranomaisten toiminnassa.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat uudistuneet keväällä 2018 juuri ennen Saarenmaan osayleiskaavan vireille tuloa. Tavoitteiden uudistamisella on pyritty 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 toiminnassa,
auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä
kehitys,
toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä 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 päällekkäisyyksiä. Uudet tavoitteet huomioivat ajankohtaisia ilmiöitä kuten pyrkimyksen vähähiiliseen yhteiskuntaan ja sopeutumisen ilmastonmuutokseen sekä elinkeinojen uudistumismahdollisuuksien säilyttämisen tulevien elinkeinoelämän murrosten aikana. Päivityksessä esille nousseet teemat ovat Saarenmaan kaavoituksen
kannalta keskeisiä; kyseessä on uusi taajamaa täydentävä alue, josta tavoitellaan
elinkeinoelämän kannalta merkittävää paikkaa. Kaavaa pohjustavassa konseptityössä nousivat esille mm. resurssitehokkuuskysymykset.
Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön
kotisivuilta: www.ymparisto.fi/vat.
3.2 Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Maakuntakaavassa varaudutaan maakunnan väestönkasvuun, linjataan periaatteet
elinkeinoelämän kilpailukyvyn säilyttämiseen ja sovitetaan yhteen maakunnallisia
ja seudullisia maankäytön tavoitteita.
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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.

Kuva 2. 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 Hervantajärvellä. Viheryhteyksinä on osoitettu taajamaan liittyvät tavoitteelliset viheryhteydet, joilla on erityistä merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai ekologisten
yhteyksien kannalta. Viheryhteyksien tarkemmat sijainnit määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Myös keskeiset ulkoilureitit on esitetty.
Infrastruktuurista maakuntakaavakartalla on esitetty sähkölinjat sekä yhdysvesijohto ja siirtoviemäri. Lisäksi on osoitettu ohjeellinen sijainti uudelle yhdysvesijohdolle. Arvokohteita maakuntakaavassa ovat Pitkäjärven pään pienialainen luonnonsuojelualue sekä sen tuntumassa oleva Pitkäjärven kallion arvokas geologinen
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 lentoasemalta
Sääksjärven, Hervannan, Saarenmaan ja Lentolan kautta Tarastenjärvelle. Vyöhyke kytkee lentoasemaa ja itäistä kaupunkiseutua toisiinsa, keskusakselin 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 maankäytön kehittymistä sekä toiminnallista kytkeytymistä Sääksjärven alakeskukseen,
muihin kehittämisvyöhykkeen yritysalueisiin ja lentoasemaan. 2-kehän toteuttamisella välille Rusko–Lentola vahvistetaan Lentolan asemaa itäisen kaupunkiseudun merkittävänä liikenteellisenä solmukohtana etelän ja lentoaseman suuntaan. Maankäytön suunnittelussa tulee varautua myös 2-kehän yhteystarpeen
toteuttamiseen Tarastenjärvelle. Tarastenjärven aluetta kehitetään erityisesti
ympäristöteollisuuden yritysten sijoittumisedellytyksiä suosivasti.
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. Ehdollisten
alueiden toteuttaminen edellyttää, että 2-kehän suunnittelu ja toteuttaminen 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 yhdyskuntarakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä ohjaava seudullinen suunnitelma.
Suunnitelmassa keskitytään seudun ydinkaupunkialueeseen ja siihen kytkeytyviin
isoimpiin keskuksiin.
Rakennesuunnitelmassa tarkastellaan kaupunkiseutua kokonaisuutena, sovitetaan
yhteen kuntien maankäyttöä ja esittää ratkaisuja kestävän kasvun toteuttamiseksi.
Suunnitelmassa kasvu ohjataan täydentämään nykyistä yhdyskuntarakennetta ja
vahvistamaan joukkoliikenneväyliä.
Seutuhallitus hyväksyi kaupunkiseudun Rakennesuunnitelman 2040 kokouksessaan 17.12.2014, ja seudun kunnat vuoden 2015 alussa. Suunnitelmaa toteutetaan
kuntien kaavoitus- ym. toimenpiteiden kautta. Sen sitovuutta vahvistetaan toteuttamisohjelmalla ja seurannalla.
Rakennesuunnitelmassa Saarenmaan suunnittelualue on merkitty kehitettäväksi
työpaikka-alueeksi ja kehitettäväksi asuinalueeksi. Aluetta halkovalle kakkoskehälle on suunnitelmassa osoitettu kulkemaan kehäbussi.

Kuva 3. 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 asemakaavojen
laatimista ja päivittämistä sekä muuta alueiden käytön suunnittelua.

Kuva 4. Kangasalan strateginen yleiskaava 2040 Kangasalan Saarenmaan alueelta.

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa Ruskon ja Saarenmaan alue on huomioitu
kasvukehäalueena. Alue on saanut oman merkintänsä teknologiaan ja teollisuuteen
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 hyväksytty laaja Kangasalan rantaosayleiskaava. Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen rantoihin kohdistuvat erilaiset tavoitteet ja siinä on tutkittu ja määritelty rantaalueiden rakennusoikeudet kiinteistökohtaisesti. Kaavassa on osoitettu rantavyöhykkeelle sisämaahan sijoittuvan Kisapirtin matkailukohde loma- ja matkailualueena (R). Kaukajärvelle ja Pitkäjärvelle on osoitettu loma-asuntojen rakennuspaikkoja (RA). Kaavan laadinnan yhteydessä ei ole osoitettu alueelle uusia rakennuspaikkoja, vaan kyse on jo kaavan laatimishetkellä 1997 olemassa olleista lomaasunnoista. Aluevarauksina Kaukajärven puolinen osa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-1). Pitkäjärven puolinen osa
on puolestaan retkeily- ja virkistysaluetta (VR).

Kuva 5. Kangasalan rantaosayleiskaava suunnittelualueelta.

3.6 Vatialan osayleiskaava
Pitkäjärven itäpäässä Lentolan Risteysalueen ympäristössä on voimassa Vatialan
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 kaavan ulkopuolelle ulottuvaa ulkoiluverkostoa.

Kuva 6. Vatialan osayleiskaava
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3.7 Asemakaavoitus
Voimassa olevia asemakaava-alueita suunnittelualueella on ainoastaan Pitkäjärven
itäpään taajamassa, jossa asemakaavalla on osoitettu alueelle monipuolisesti erilaisia toimintoja. Osayleiskaavavoitettavan alueen länsireuna puolestaan rajautuu
Tampereen asemakaavoitettuun taajamaan Ruskon olemassa olevalla teollisuusalueella.
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 2040.
Kaava kuulutettiin voimaan 20.9.2018 lukuun ottamatta muutamia yksittäisiä alueita ja määräyksiä (poikkeukset on lueteltu mm. kaavan Internet-sivuilla). Kantakaupungin yleiskaavaan kuuluu neljä karttaa joiden teemat ovat





Yhdyskuntarakenne
Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut
Kulttuuriperintö
Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto

Kantakaupungin yleiskaava uusiutuu valtuustokausittain. Parhaillaan tekeillä olevassa kantakaupungin yleiskaava 2017-2021:ssä kartoitetaan vuoden 2018 aikana
tavoitteita kaavan laatimista varten, joten ajoitus Kangasalan Saarenmaan kaavoitukseen nähden on otollinen.

Kuva 7. Tampereen Kantakaupungin yleiskaava 2040, Yhdyskuntarakenne
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Yhdyskuntarakenne:
Kaukajärvi-Annala on osoitettu asumisen alueena, Rusko työpaikkojen ja asumisen alueena.
Kehän eteläpuolelle on osoitettu asumisen aluetta.

Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut:
Kuntarajalle suuntautuu useita ohjeellisia
virkistysyhteyksiä. Kaupunginosapuistot on
osoitettu mustilla palloilla. vihreän sävyillä
on osoitettu keskuspuistoverkosto ja ohjeelliset ekologiset yhteydet.

Kulttuuriperintö:
Kuntarajalle ei ole kulttuuriperinnön ydinalueita.
SM58-merkintä osoittaa vanhaa rajapyykkiä.

Kestävä vesitalous, ympäristöterveys
ja yhdyskuntatekninen huolto:
Ruskon maanläjityspaikalle on osoitettu lumen vastaanottopaikka E-lv. Kuntaraja
leikkaa ympyrää, joka on kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke.
Kehäväylän varrelta on määrätty jätehuollon kehittämisalue, josta tulee varata sijoituspaikka vaarallisen kotitalousjätteen vastaanottoasemalle.
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Kuntarajalla on Tampereen puolella voimassa tai vireillä useita asemakaavoja. Kakkoskehälle on Tampereen puolella kaavallinen asemakaavatason valmius.
Kaukajärven pohjoispuolen taajama: asuinalue, omarantaisia
tontteja. Kaukaniemen lähivirkistysalue.
Annala. Taajaman viimeaikainen
laajenemissuunta. Levonmäentorin palvelukeskittymä. Asemakaavoittamatonta peltoa.
Rusko. Monipuolisia, monen kokoisia teollisuusvoittoisia kortteleita. Asemakaavoittamaton läjitysalue.

Kehän jatke: Lintuhytin uusi
asuinalue. Ruskonkehä jatkuu
kaupungin rajalle LT-5 -alueena.
Ennen kuntarajaa on asemakaavassa kehällä ulkoilureitin alikulku.

3.9 Saarenmaa-Ruskon kehityskuvatyö
Vuonna 2017 laadittu Saarenmaan - Ruskon kehityskuvatyö tarkastelee sekä
maankäytön että liiketoimintaympäristön kehittämismahdollisuuksia. Työssä laadittiin kaksi vaihtoehtoista kehityskuvaa, joiden toteuttamisen vaikutuksia arvioitiin.
Työn lopussa esitettiin suosituksia huomioitavaksi jatkosuunnittelussa. Kehityskuvaraportti on tämän selostuksen liitteenä.

Kuva 8. Konseptivaihtoehdot
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Kuva 9. 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 tavoin.
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 valumareittiä.
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, arvoalueiden ja liito-oravien elinympäristöjen jäädessä virkistysalueeksi.
Alueelta tehty sääksenpesä -havainto saattaa vaikutta suunnitteluun ja vaatii tarkempaa seurantaa.
Maakuntakaavan mukaiset viheryhteydet antavat suuntaa viherverkon keskeiselle
rungolle. Kaavoituksen osana tehdyissä selvityksissä ilmenneet tarkemmat huomiot
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 työpaikkojen 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, alkaen olevasta taajamasta.
Energia- ja resurssiomavaraisuutta tarkastellaan eri mittakaavoissa korttelin tasolta 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 maiseman arvoalueita ei Saarenmaa-Ruskossa ole.
Oleva maisemarakenne reitteineen, notkelmineen, voimalinjoineen ja läjitysalueineen on suunnittelun selkäranka
Pääreittien varret toimivat alueen näyteikkunoina, ja niiden ilmeeseen kiinnitetään
huomiota
Taide- ja hulevesipuistohankkeet tuovat elämyksellisyyttä ja nostavat alueen profiilia
Suurmaisemallisen otteen rinnalla kiinnitetään huomiota miljööseen ihmisen mittakaavassa 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 maankäytön 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 järjestelyratapihan siirto.
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Kakkoskehän suunnittelutilanne
Kakkoskehän linjauksesta on laadittu kehittämissuunnitelma vuonna 2003. Suunnitelma 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 lähtötietomateriaalia osayleiskaavoituksessa.
Kehittämissuunnitelmatyön keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää Tampereen
kaupunkiseudun 2-kehän kehittämisen periaatteet Pirkanmaan maakuntakaavan
laatimista varten. Samalla selvitys tehtiin palvelemaan myös muita alueella käynnissä olevia maankäyttösuunnitelmia. Tieverkon tavoitteista on Kangasalan osalta
todettu, että kakkoskehällä tuetaan Kangasalan keskustan saavutettavuutta sekä
mahdollistetaan Hervantaan ja Kaukajärveen tukeutuvan maankäytön kasvu Saarenmaan alueella.
Kehittämissuunnitelmassa tutkittiin alustavina vaihtoehtoina kolmea liikenteelliseltä rooliltaan keskinäisesti poikkeavaa ratkaisua, jotka nimettiin pääkatu-, seututie- ja päätievaihtoehdoiksi. Päätievaihtoehdossa ei pidetty mahdollisena asutuksen laajentamista 2-kehän eteläpuolelle Vuoreksen ja Hervannan alueilla. Päätieja pääkatuvaihtoehto rajoittivat myös Saarenmaan alueen tavoitteellista asutuksen
kehittymistä. Päätievaihtoehdossa Saarenmaan alueen todettiin sopeutuvan paremmin työpaikkarakentamiseen kuin asumiseen, koska korkealuokkainen väylä
tarjoaa hyvät yhteydet yrityksille, mutta toimii voimakkaana esteenä asutukselle ja
alentaa alueen viihtyisyyttä. Pääkatuvaihtoehtoa pidettiin Saarenmaan kehittymisen kannalta ongelmallisena lähinnä huonon saavutettavuuden kannalta. Maankäytön kytkeytyminen kakkoskehään on siis helpointa pääkatuvaihtoehdossa, mutta
se ei tarjoa yritystoiminnalle yhtä korkeatasoisia yhteyksiä kuin muut vaihtoehdot.
Vertailua tehtiin myös mm. kaupunkikuvan ja toteutuskustannuksien osalta.

Kuva 10. Kehittämisuunnitelman vaihtoehtoja
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Vaihtoehtojen vertailun perusteella kakkoskehää suositeltiin kehittämissuunnitelmassa kehitettäväksi Pirkkalan ja Sääksjärven välillä perustuen pääkatuvaihtoehtoon ja puolestaan Sääksjärven ja Lentolan välillä seututievaihtoehtoon. Tarkastelut osoittivat, että Tampereen kaupunkiseudulla on selkeä tarve 2-kehän ja siihen
liittyvien muiden tiejärjestelyiden toteuttamiselle. Ratkaisu mahdollistaa tavoitteellisen maankäytön toteuttamisen Tampereen seudun eteläosiin sekä turvaa tie- ja
katuverkon toimivuuden.
Kokonaisvaihtoehtotarkastelujen jälkeen kehittämissuunnitelmassa tutkittiin vaihtoehtoisia kakkoskehän linjauksia välillä Rusko-Lentola. Selvityksessä todettiin linjauksen olevan riippuvainen Saarenmaan alueen maankäytön kehittymisestä ja tarkentuvan alueen suunnittelun yhteydessä. Suositeltavaksi jatkosuunnitteluun esitettiin vaihtoehto, joka sijoittuu Saarenmaan alueella voimalinjan kanssa samaan
käytävään. Muut vaihtoehdot rajoittivat tätä enemmän alueen maankäytön kehittämismahdollisuuksia.

Kuva 11. 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. Tärkeimmät
poikittaiset yhteydet turvataan kevyen liikenteen alikuluilla. Tie palvelee pääosin
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 RuskoLentola -välillä 2-kehän varteen, mutta todettu, että yhteys on mahdollista sijoittaa
myös maankäytön rakenteiden sisälle. Esityksessä on varauduttu kehätien alituksiin sekä virkistys- ja ulkoilureittien että liittymien kohdalla. Ratkaisut tarkentuvat
jatkosuunnittelussa. Kehittämissuunnitelmassa on myös esitetty alustavat pysäkkien sijainnit perustuen hyvin karkeisiin tietoihin asuin- ja työpaikka-alueiden oletetuista sijainneista.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/ FCG Arkkitehdit
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY
20.11.2018

Kaavaselostus
Valmisteluvaihe

20 (93)

Meluntorjuntatarpeita kehittämissuunnitelmassa on jaksolla osoitettu kehätien
kaakkoispuolelle Saarenmaantien ja Takkuniityn kohdilla olemassa olevien asuinrakennuksien lähellä.
Maiseman hoidon periaatteista on todettu, että kokonaisuudessaan kehäväylän
tieympäristö on melko yksitoikkoinen. Maiseman jaksottelun avulla on pyritty löytämään ne maiseman ominaispiirteet, jotka toimivat ympäristösuunnittelun lähtökohtina kullakin osa-alueella. Rusko-Lentolaa on käsitelty ”metsäjaksona” joka sijoittuu metsäiselle alueelle, jossa elävyyttä ympäristöön tuovat paikoin pienet peltotilkut 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 tehdä elämys ja että päätteiden merkitystä voidaan korostaa muutos- ja porttikohtana.
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 tarpeellista toteuttaa Ruskontien jatke Saarenmaantielle. Saarenmaan alueen toteuttaminen tuo tarpeen 2-kehän jatkamiselle Hervannasta Lentolaan. Lentolan eritasoliittymä 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 paikoissa, ja liikennemelu rajoittaa asuntojen rakentamista tien läheisyyteen.
Lentolan läheisyydessä liittymäjärjestelyt muuttavat maankäyttöä, aiheuttavat estevaikutusta ja jättävät asuinrakennuksia tien alle tai välittömään
läheisyyteen.
Vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin myös liikennemääriä mallinnusten
avulla. Tuloksena on todettu mm. että Ruskontien jatkaminen vain nykyiselle 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 tulee tarkastella rinnakkaisyhteyksiä taajamarakenteen sisällä.
Koko Ruskon ja Lentolan välisellä alueella maiseman kannalta ongelmia
tuottaa tielinjan kulku maiseman suuntausta vasten. Pitkäjärven murroslaakson ylityksessä vaikutukset alueen kulttuurimaisemaan on arvioitu
melko vähäisiksi, sillä tielinja ei ulotu kulttuurihistoriallista arvoa omaavien
kohteiden läheisyyteen.
Paikallisia luontoarvoja sijoittuu tien vaikutusalueelle. Pitkäjärven arvokas
rantajyrkänne jää osittain tielinjan alle.
Sosiaalisista vaikutuksista on nostettu esille meluvaikutukset, virkistysverkoston sujuvuuden mahdollinen hankaloituminen, liikkumismahdollisuuksien huomattava kohentuminen, alueen vetovoimaisuuden kasvaminen laajemminkin sekä rakennusaikaiset vaikutukset.
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Kuva 12. Kehittämissuunnitelman suosituskartta
Kuva 13. Kehittämissuunnitelman katuleikkauksia
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Valtatien 12 parantaminen
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa yleissuunnitelmaa 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 kilometriä.
Suunnittelukohde alkaa Alasjärven eritasoliittymän länsipuolelta valtatie 9:ltä ja
jatkuu Huutijärven eritasoliittymän itäpuolelle kantatie 58:lle. Hankkeen yleissuunnittelu on viimeistelyvaiheessa.
Valtatien 12 parantamisessa on varauduttu kakkoskehän toteuttamiseen osana
Lentolan liittymäsuunnittelua.

Kuva 14. VT 12: liittymän parantaminen Lentolassa, Ramboll 2017

3.12 Seudulliset selvitykset
Valmiina tai käynnissä on myös muita Saarenmaan kaavoitukseen liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä. Keskeisiä näistä ovat mm. seudulliset viherrakennetyö sekä
yritysten sijaintipäätöksiin liittyvä Rajaton seutu-hanke.

4

ALUEEN KUVAUS

4.1 Yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Kangasalan ja Tampereen rajalla, Pitkäjärven eteläpuolisella alueella Tampereen Hervannan, Ruskon ja Annalan jatkeena. Suunnittelualue
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 n. 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. Suunnittelualueen alustava rajaus on esitetty seuraavalla kartalla. Rajaus saattaa tarkentua kaavatyön edetessä.
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Alustava kaava-alueen
rajaus

Kuva 15. Saarenmaan osayleiskaavan alustava rajaus
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4.2 Maisema ja maasto
Topografia
Suunnittelualue on pääosin metsäistä ja topografialtaan vaihtelevaa. Topografisesti
selkeimmin ympäristöstään erottuva luonnonmuodostuma on Pitkäjärven murroslaakson rotko suunnittelualueen pohjoisosissa. Pohjoisosiin sijoittuvat myös alueen
korkeimmat selänteet ulottuen Annalan suunnalta Kisapirtin ympäristön 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 topografian virittyessä luode-kaakko-suuntaisena.

Kuva 16. 5m maastokäyrät maastokartan kanssa esitettynä. Punainen viiva on kuntaraja.

Maisema
Osayleiskaava-alue on pääosin metsäistä ja topografisesti monin paikoin pienipiirteistä. Pieniä peltoaukeita on muutamissa paikoissa eri puolella suunnittelualuetta,
mutta monet alueen pelloista ovat poistuneet viljelykäytössä ja kasvamassa umpeen. Alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita. Kangasalle tyypillisiin harjumaisemiin ja maaseudun peltomaisemiin verrattuna alue näyttäytyy hieman monotonisempana takametsänä. Metsiä on hoidettu vaihtelevilla tavoin, mikä näkyy myös metsäluonnon vaihtelevassa laadussa.
Merkittäviä maisemaelementtejä ovat Pitkäjärven murroslaakso, suunnittelualueen
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 kaupungin puolella sijaitseva maanläjityspaikka, jonka sijainti muuttuu kaupunkirakenteen kehittyessä periferiasta keskiöön.
Luonnonmaiseman elementtejä ovat rantajyrkänteet, mosaiikkimaiset ja vaihettuvat kokonaisuudet sekä peltoaukeat.
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 17. Maaperä maastokartan kanssa esitettynä. Vaalean ruskeat laajat alueet ovat
hiekkamoreenia. Kalliot ovat punaisia ja pehmeämmät maalajit sinisen ja harmaan sävyissä. 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. Jatkosuunnittelussa 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.
Koska alueelle suunnitellaan laajamittakaavaista kehäväylää sekä oletettavasti teollisuusvaltaisia työpaikkoja, tulee alueen korkoihin ja tasauksiin kiinnittää huomiota. Osayleiskaavan osana on toteutettu kehäväylän vaihtoehtojen osalta massatasapainolaskelma, johon kuuluu sanallinen arviointi ja mallinnusosuus.
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4.3 Vesistöt
Suunnittelualueen vesiolosuhteet liittyvät edellisessä luvussa esiteltyyn alueen topografiaan. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Pitkäjärveen. Muita merkittäviä vesialtaita ei alueella ole. Alue ei myöskään ole merkittävää pohjavesialuetta.
Lähitulevaisuudessa toteutettavaksi suunnitellulta Ruskoa läheisimmältä alueen
osalta on laadittu 2017-2018 asemakaavatasoinen hulevesien lähtötilaselvitys. 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 Kaukajärven alueilla, kunnes se muuttuu Turtolassa Vihiojaksi. Vihioja laskee Pyhäjärveen
Tampereen Rantaperkiössä. Ruskossa Solkinmäen alueella esiintyy keväisin tulvia,
sillä Houkanojan virtausreitillä on alueella joitakin pienehköjä tierumpuja.

Kuva 18. 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 hallinnan menetelmiä.

4.4 Luonto
Alueen luonnonolot vaihtelevat monimuotoisesta monotonisempaan, liittyen osin
edellisissä luvuissa esitettyihin maisema- ja vesiolojen muodostamiin lähtökohtiin
ja osin alueella toteutettuun metsänhoitoon. Alueella on laadittu kolme tuoretta
luontoselvitystä, joista kaksi liittyvät kaavoitukseen ja yksi sähkölinjan parantamiseen. Kaavoituksen selvitys on Ruskon viereiseltä ydinalueelta tehty asemakaavatasoisena ja ympäröivältä alueelta yleiskaavatarkkuudella.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/ FCG Arkkitehdit
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY
20.11.2018

Kaavaselostus
Valmisteluvaihe

27 (93)

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 metsäkanalintuhavaintoja.

Kuva 19. Ote luontoselvityksen liitekartasta 1. Liito-oravan elinalueet on osoitettu punaisella ja muut luontokohteet vihreällä rajauksella. Lähteet on osoitettu sinisellä ympyrällä.
Vaalean vihreät nuolet kuvaavat ensisijaisia ja toissijaisia ekologisia yhteyksiä.

2018 laaditussa edellä esitettyä luontoselvitystä laajentaneessa selvityksessä kartoitettiin kaava-alueen osat 2017 jo kartoitettuja alueita lukuun ottamatta. Luontoselvityksen yhteydessä tunnistettiin selvitysalueelta kaksi luontoarvoiltaan rikasta laajaa metsä-kokonaisuutta: Kisapirtin ympäristön metsät Pitkäjärven eteläpuolella sekä Naapinkallioiden metsä-alue selvitysalueen keskiosassa. Suunnittelualueen viherverkosto suositellaan rakentamaan näiden kohteiden pohjalta. Lisäksi
suunnittelualueella havaittiin 13 pienialaista arvokasta luontokohdetta, joiden säilyttämistä suositellaan, jotta alueen rakentuessa kyettäisiin säilyttämään myös osa
alueen luonnonmonimuotoisuudesta. Selvitysalueen metsissä sijaitsee useita pieniä
lehtokuvioita, mitä selittää se, että selvitysalue sijaitsee Etelä-Hämeen lehtokeskukseksi kutsutun lehtojen esiintymiskeskittymän alueella. Selvitysalueen koillisosassa sijaitsee Alasen rauhoitusalue, joka on luonnonsuojelulailla suojeltu suojelualue. Selvitysalueen kautta kulkee seudullisesti arvokkaita ekologisia yhteyksiä,
joiden säilyminen on syytä turvata kaavasuunnittelun yhteydessä.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/ FCG Arkkitehdit
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY
20.11.2018

Kaavaselostus
Valmisteluvaihe

28 (93)

Selvitysalueen arvokkaat luontokohteet. Punaisella on merkattu kohteet, joiden
säilyttämistä lainsäädäntö ohjaa suoraan. Keltaisella kohteet, joiden säilyttäminen
olisi luonnonmonimuotoisuuden säilymisen kannalta erittäin suositeltavaa ja vihreällä kohteet joiden säilyttäminen esim. osana ekologista verkostoa on suositeltavaa, mikäli muu maankäytön suunnittelu sen mahdollistaa. (Huom. Kartassa on
esitetty ainoastaan tämän luontoselvityksen selvitysalueelle sijoittuvat luontokohteet. Rusko-Saarenmaan asemakaavan luontoselvityksen kohteet tarkistettava ko.
luontoselvityksestä.)
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-oravaselvitys on laadittu asemakaavatasoisena 2017 selvityksen osana:
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 säilyttää 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 metsäkuvioita tarjolla. Mikäli metsätaloudessa ja maankäytön suunnittelussa jätetään jäljelle
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 metsänhakkuiden 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.
Liito-oravat, 2018 selvitys
Liito-oravalle soveltuvat metsäalueet kartoitettiin myös asemakaavatasoisen selvitysalueen ulkopuolelta. Tätä selvitystä täydennetään keväällä 2019 liito-oravien
havainnointiajankohtana.

Kuva 20. Ote luontoselvityksestä (Uljas 2018) koskien liito-oravalle soveltuvia metsäalueita Saarenmaalla
Linnusto
Linnuston osalta suositellaan luontoselvityksen 2017 osalta sääksen pesäpuiden
tarkistamista maankäytön suunnittelun myöhemmissä vaiheissa eli tarkistetaan,
ovatko pesäpuut vielä olemassa ja ovatko pesät vielä ehjät ja käytössä. Tarkistus
on tehty ja todettu, että pesä ei ole kahtena viime vuotena ollut käytössä. Jotta
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sääksi ja rakentaminen olisivat sovitettavissa yhteen, suunnitellaan parhaillaan kolmen tekopesän rakentamista korvaamaan nykyinen pesä. Yksi näistä pesistä pyritään sijoittamaan kaava-alueelle mikäli mahdollista.
Luonnonsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan sellainen rauhoitetun linnun pesäpuu, 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 momentissa tarkoitettu suuri petolintu on muun muassa sääksi.
Linnustoa tarkasteltiin myös 2018 selvityksessä: Laaja metsäinen selvitysalue
koostuu vaihtelevista elinympäristöistä, minkä vuoksi se tarjoaa elinympäristöjä
niin arvolajeille kun tavanomaiselle metsälajistolle. Selvitysalue on pääosin rakentamatonta, joten siellä viihtyy monia laajoja metsäalueita ja rauhallisuutta suosivia
lajeja, kuten peto- ja metsäkanalintuja. Metsät ovat pääosin voimakkaasti hoidettua talousmetsää, mikä asettaa rajoitteita lajien esiintymiselle. Pienet vahanmetsän
laikut ovat tärkeitä monille vanhaa puustoa edellyttäville lajeille. Todennäköisesti
linnuston kannalta tärkeimpiä metsäkuvioita ovat ne alueet, jotka on rajattu arvokkaiksi luontokohteiksi jo muiden monimuotoisuusarvojensa perusteella.
Muut luontokohteet
Muiden 2017 selvityksessä osoitettujen luontokohteiden osalta suositellaan, että ne
säilytetään mahdollisuuksien mukaan rakentamattomina. Varovaiset puuston harvennukset kohteilla poimintahakkuina ovat mahdollisia.
Vuoden 2018 selvityksen luontokohteiden toimenpidesuositukset vaihtelevat kohteesta riippuen. Kaikki arvokohteet suositellaan kuitenkin vahvasti tai mahdollisuuksien mukaan pidettävän rakentamattomina.
Lähteet
2017 tarkemmalla selvitysalueella sijaitsee lähteitä sekä maastokarttamerkintänä
että aiempien selvitysten 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 arvokkaina kohteina. Nämä lähteet eivät täytä vesilain 2. luvun 11 § tarkoittaman suojeltavan lähdeluontotyypin kriteerejä, mutta lisäävät metsäelinympäristön monimuotoisuutta.
4.5 Kulttuuriympäristö
Arkeologia
Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti syyskuussa 2018 Kangasalan Saarenmaalla
arkeologisen inventoinnin. Inventoinnin tavoitteena oli tutkia Saarenmaan osayleiskaavahankkeen suunnittelualue. Tutkimusalueella ei ollut aiemmin tehty arkeologista inventointia, mutta alueeseen rajautuvalla Tampereen Hiidenmäen alueella on
tehty vuonna 2012 inventointi, jonka yhteydessä löydettiin kaupunkien rajalle sijoittuva kiinteä muinaisjäännös, Muuransuon rajamerkki. Vuoden 2018 tutkimuksissa osayleiskaavahankkeen suunnittelualue tarkastettiin laajasti. Esitutkimusten
perusteella alueella kiinnitettiin erityistä huomiota historiallisen ajan rajalinjoihin ja
muihin viime vuosisatojen ihmistoiminnan merkkeihin.
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Inventoinnin tuloksena voitiin todeta, että rajalla sijaitsevan kiinteän muinaisjäännöksen kunto on muuttumaton, mutta uusia muinaisjäännöksiä tai kulttuuriperintökohteita ei havaittu. Kaikki muut tutkimusalueella havaitut ihmistoiminnan merkit
tulkittiin ajoittuvaksi 1900-luvun alkupuoliskolle tai tätä nuoremmiksi, eivätkä siten
ole suojeltavia kohteita eivätkä vaikuta osayleiskaavan suunnittelun sisältöön.
Rakennettu ympäristö
Saarenmaa ei ole valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arkeologian
tai rakennetun ympäristön ydinaluetta. Rakentaminen ja pellot ovat verrattain nuoria. Alueelta ei ole laadittu rakennetun ympäristön selvityksiä. Alueelta tunnettu
kulttuurikohde on pohjoisosassa sijaitseva Kisapirtti, jolla on urheilu- ja yhdistystoimintaan liittyvää 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. Paikallisesti merkittävänä yksittäisenä arvokohteena nousee esille Takalan torppa, joka on siirretty Kivimäen tilalle
2017.

Kuva 21. Kakkoskehän kehittämishankkeen raportissa 2003 esitetty ote Kuninkaankartastosta kertoo Lentolan suunnan tilanteesta 1700- ja 1800-lukujen taitteessa.

Kuva 22. Takalan torppa (vas) ja Kisapirtti (oik)
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Kisapirtti
Tampereen hiihtoseura rakennutti hiihto- ja retkeilymajan ennen talvisotaa Pitkäjärven eteläpuoliselle korkealle harjulle 1938. hiihtomajan vihkiäiskilpailut järjestettiin tammikuussa
1939. Sotavuosien jälkeen Tampereen hiihtoseuran toiminta hiipui ja maja myytiin 1950
Tampereen Kotkille. Partiolaisten hallussa maja oli vajaan vuosikymmenen. Ilkivalta lisääntyi
toiminnan vähenemisen myötä.
Vehmaisten Urheilijat osti majan Kotkilta 1959. Ahkeralla talkootyöllä seuraväki kunnosti
majan ja rakensi sinne johtavan tien. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin vappuaattona
1960. Kisapirtti vauhditti seuran toimintaa useita vuosia. Siellä kilpailtiin, harjoiteltiin, tanssittiin ja vuokrattiin muille seuroille ja järjestöille.
Kunnostamisen suururakka ja rakennuksen vaatima jatkuva huolto edesauttoivat 1972
Kisapirtin myyntiä Tampereen kaupungille. Vehmaisten urheilijat vuokrasi Kisapirtin Tampereen kaupungilta 2001.

Maapolitiikan ja asutustoiminnan vaikutukset Saarenmaan alueen kulttuurimaisemaan
Maapolitiikka ja muut valtiovallan ohjaustoimet ovat vaikuttaneet kylärakenteeseen
ja muovanneet asutusmaisemaa Kangasalla. Peltoja ruvettiin jakamaan tasapuolisesti kylän talojen kesken 1500-luvun aikoihin. Isojaoissa (1757) viljelymaat jaettiin, taloja siirrettiin omien tilusten keskelle ja tiiviit ryhmäkylät hajosivat. Vanhalle
kylätontille jäi usein yksi kantatalo. Vähitellen kylätonttien läheisyyteen kantatalojen maille muodostui itsellisten ja torppareiden mäkitupa-asutusta. 1800-luvun
puolivälissä ja osin vuosisadan vaihteessa uusjaot hajottivat kylärykelmät täydellisesti.
Vuoden 1895 asetus lopetti pitkään jatkuneen maan lohkomiskiellon, johon Kangasalla pääosin suhtauduttiin myönteisesti.
Agraarisosiaalisesti Kangasala jakaantui kahtia. Keskustassa, Liuksialan, - Vääksyn
sekä radanvarren alueilla maanomistus oli keskittynyttä ja siellä sijaitsivat myös
suurimmat tilat. Alueen tilat omistivat kolme neljästä torpasta ja valtaosan viljelymaista. Pääosa torpista ei kuitenkaan sijainnut tällä alueella vaan ne sijaitsivat tilojen takamaa-alueilla pitäjän laitamassa.
Selvityksen johtopäätökset
Vuoden 1909 peruskartassa välittömästi sähkölinjan (kaava-alueen raja) kaakkoispuolella sijaitsi 3 asuinpaikkaa, joista kaksi on raunioitunut. Aholassa on vielä rakennuksia, jotka ovat osin huonokuntoisia.
Vuosien 1909 – 1927 välisenä aikana Saarenmaan keskeiselle kaava-alueelle tuli 8
uutta asuinpaikkaa. Luukkaalan maarekisterikylän alueelle tuli kaksi asuinpaikkaa
Mäkelä ja Suojoki. Suoraman maarekisterikylän alueelle Siikilä, Saarenmaa ja Takala (Kivimäki). Suomelan maarekisterikylän alueelle Välimaa, Vatialan maarekisterikylän alueelle Muurainmäki ja Toikkolaan Niitty-Arola. Murron alueelle tuli kaksi
uutta rakennuspaikkaa.
Vuosien 1927 – 1960 välisenä aikana Saarenmaan keskeisimmälle kaava-alueelle
tuli 8 uutta asuinpaikkaa / rakennuspaikkaa. Näistä rakennuspaikoista Koivistonsuon lounaispuolella sijaitseva asuinpaikka on poistunut käytöstä. Yksi näistä rakennuspaikoista on vuonna 1938 valmistunut Kisapirtti.
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Vuosien 1960 - 1991 välisenä aikana Saarenmaan keskeisimmälle kaava-alueelle
rakentui 12 uutta asuinpaikkaa, sähkölinjan kaakkoispuolelle 4 asuinpaikkaa ja
Murron alueelle 6 uutta asuinpaikkaa.
Rakennusjärjestyksen 1 ha:n tonttikoolla pyrittiin rajoittamaan asutuksen kasvua
Saarenmaan alueella, jonka seurauksena vuosien 1991 – 2018 välisenä aikana keskeisimmälle kaava-alueelle Saarenmaantien varteen rakentui vain 3 uutta asuinpaikkaa, Kuuselan alueelle Tampereen rajan tuntumaan 4 uutta asuinpaikkaa ja
sähkölinjan kaakkoispuolelle 3 uutta asuinpaikkaa. Vuoden 2000 jälkeen Saarenmaan keskeisimmälle kaava-alueelle ei ole myönnetty yhtään asuinpaikkaa.
Kivimäkeä / Takalan torppaa (kohde 7) voidaan pitää asutushistorian kannalta paikallisesti huomioitavana kohteena. Kisapirttiä (kohde 11) voidaan taas pitää kulttuurihistorian näkökulmasta paikallisesti huomioitavana kohteena.
Suojoen asuinpaikan (kohde 8) peltokuvio on säilynyt ennallaan vuodesta 1927.
Peltoalueen osa saattaisi olla perusteltua asemakaavoituksen yhteydessä liittää
mahdollisesti viheryhteyteen / –alueeseen muistumana asutushistoriasta.
Koivistonsuon asuinpaikka (kohde 10) on raunioitunut. Sen rakentuminen ajoittuu
karttatarkastelun mukaan vuosien 1927 – 1960 välille. Maastossa havaittujen tiilijätekasojen ja sammaloituneiden peruskivien pohjalta on mahdollista päätellä, että
asuinpaikka on rakentunut jopa aikaisemminkin. Asuinpaikka on rakennettu ravinteisen kasvun kannalta suotuisan viljelypaikan yhteyteen (Saarenmaan osayleiskaavan luontoselvitys / Salli Uljas, Osayleiskaavahankkeen suunnittelualueen arkeologinen inventointi / Ninni Närvinen)

Kuva 23. Kulttuurimaiseman muutokset 1909-2018
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4.6 Yhdyskuntarakenne ja palvelut
Kangasalan Saarenmaa on lähellä Hervannan tutkimuslaitoksia ja osaavaa työvoimaa 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 todennäköisesti merkittävin yksittäinen toimija on Tampereen teknillinen yliopisto, joka
on profiloitunut kaikista Suomen yliopistoista nimenomaan teollisuuden kumppaniksi. Yliopisto on jo nyt kerännyt ympärilleen runsaasti teknologiayrityksiä kuten
Hermian monet toimijat ja VTT:n tutkimuslaitoksen. Yliopiston lisäksi Hervannassa
on tarjolla myös toisen asteen koulutusta Tampereen seudun ammattiopisto
Tredussa. Hervannassa on koulutuksen ja työvoiman ohella myös kattavat palvelut.
Hervanta näyttäytyy Saarenmaan alueen kehittämisen näkökulmasta todennäköisenä uuden alueen asukkaiden asiointisuuntana.
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. Lähin
koulu on Annalassa Tampereen puolella. Kangasalan kouluista lähin on Vatialassa.
Lentolassa on tällä hetkellä erityisesti kaupan alan toimintoja. Kangasalan tavoitteena on tulevaisuudessa monipuolistaa Lentolaa toiminnallisesti. Lentola on yksi
niistä monista alueista, joiden seudullista roolia suunniteltu kehäväylä aikanaan toteutuessaan saattaa muuttaa hyvinkin merkittävästi. Valmiina kehäväylä ulottuu
aikanaan Pirkkalasta lentokentältä Lempäälän Sääksjärven tulevalle rautatieaseman seudulle, siitä edelleen Vuoreksen kautta Hervantaan ja Saarenmaa-Ruskon
sekä Kangasalan taajaman läpi Tarastenjärvelle, jossa se liittyy Jyväskylään suuntaavaan 9-tiehen.
Nykyisellä Ruskon teollisuusalueella Tampereen puolella on monipuolista teollisuusvaltaista yritystoimintaa. On toimijoita vaativasta valmistavasta teollisuudesta autokorjaamoon ja leipomosta logistiikkayritykseen. On tukipalveluyrityksiä kuten
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 24. 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 Hervanta.

Kuva 25. Kuvassa on yhdistetty selkokartan päälle Pirkanmaan maakuntakaava, korostettuna 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 26. Asutuksen sijoittuminen kaava-alueella: Itälaidalla erottuu Murron kylä ja pohjoisessa Kangasalan nauhataajama. Lännessä Annala ja Hervanta (Tilastokeskuksen ruututietokanta 2016)

Kuva 27. Työpaikkojen sijoittuminen kaava-alueella: Esille nousee Saarenmaan ympäristöstä lännessä Hervanta ja Rusko sekä pohjoispuolella Hankkio, Vehmainen Nattari, Lentola
ja Suorama. (Tilastokeskuksen ruututietokanta 2016)
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Yhdyskuntatekniikka
Kunnallistekniikka
Vähäisen rakentamisen vuoksi myös alueen infraverkko on suppea. Saarenmaantien varren rakennuksia palvelee Kangasalan suuntaan liittyvä vesijohto ja Viemäri.
Alueen laidoilla on Tampereen ja Kangasalan taajamien infraverkot, joihin Saarenmaan uudisrakentaminen on kytkettävissä.
Tampereen Veden Ruskon puhdistuslaitos sijaitsee Ruskossa ja puhtaan veden
saantikapasiteetti on Kaupinojan vedenottamon käyttöön ottamisen myötä tulevaisuudessa kasvussa. Käyttövettä on siis saatavilla Saarenmaan alueelle hyvin. Mitoituksen kannalta haastavampi kysymys on viemäriverkon kapasiteetti. Kaavaluonnosten laatimisen kanssa saman aikaisesti on käynnissä tarkastelu, jossa tutkitaan mahdolliset viemäriverkon liittymispisteet Tampereen puolella, tutkien Saarenmaalle erilaisia väestö- ja työpaikkamääriä.
Siirtoviemäri ja yhdysvesijohto
Alueen halki kulkee Kangasalan Roineelta Ruskoon ulottuva yhdysvesijohto.
Roineesta otettu pintavesi käsitellään Tampereen Veden Ruskon laitoksessa, ja se
kattaa tällä hetkellä noin 2/3 vesilaitoksen toimittamasta vedestä. Osayleiskaavoituksen kanssa samanaikaisesti on käynnissä suunnittelu Kaupinojan vedenottamon
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 linjausta. Varaus liittyy vesihuollon suunnitteluun sekä nykyisen johdon pitkällä tähtäimellä tiedossa olevaan saneeraustarpeeseen.
Sähkölinjat
Lentolassa kaava-alueen pohjoispuolella on sähkölinjojen kohtaamispaikka. Lentolaan 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 taajaman läpi. Linjan saneeraaminen on käynnissä, mihin liittyy linjan ympärillä olevan
varoalueen tarkistus. Saneerauksen suunnittelun yhteydessä laaditaan mm. luontoselvitys.
Sähkölinjoihin liittyy erikseen määritellyt varoalueet, joilla rakentaminen on rajoitettu.
Maan otto ja vastaanotto
Suunnitelualueen eteläosissa Väljänsuolla on käytössä oleva maa-aineksen ottopaikka, jonka lupa on voimassa vielä jonkin aikaa. Toiminnan loppumisen jälkeen
alue on mahdollista osoittaa muuhun käyttötarkoitukseen.
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Kangasalan kaupunki on suunnittelemassa maan vastaanottopaikkaa kaava-alueen
eteläosaan Houkanvuorentien varrelle, sähkölinjan molemmin puolin. Houkanvuoren maankaatopaikasta on tehty suunnitelmaehdotus, jossa asemapiirroksessa on
varattu alueet puhteiden maamassojen läjitysalueelle sekä ojille ja valumavesien
laskeutusaltaille.

Kuva 28. Houkanvuoren maankaatopaikan suunnitelmaehdotus
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 esitetty kakkoskehä tulisi täydentämään seudullista liikenneverkkoa merkittävästi ja yhdistämään toisiinsa keskeisiä seudun paikkoja Tarastenjärveltä Lentolan kautta Hervantaan ja edelleen Sääksjärven kautta Pirkkalaan lentoasemalle. Kakkoskehän toteuttaminen tapahtuu todennäköisesti vaiheittain.
Nykyhetkellä osayleiskaava-alueen ainoa merkittävä läpikulkureitti on Kangasalta
Ruskon/Kaukajärven kaupunginosiin kulkeva maantie 13997, Saarenmaantie, joka
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 pyöräilyn
väylä. Tien nopeusrajoitus on pääosin 60 km/h. Maantien varrella on jonkin verran
asutusta ja tiellä on runsaasti maankäyttöliittymiä.
Tie ei nykytilassaan sovellu pääyhteydeksi uuden maankäytön alueelle. Nyt tarkasteltava alue on saavutettavissa joko Kangasalan tai Ruskon/Kaukajärven kautta,
mutta kakkoskehän jatko, eli nykyinen Ruskontie (Maantie 309) ei nykytilassaan
johda tarkastelualueelle.
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Saarenmaantiellä kulkee Tampereen seudun joukkoliikenteen linja 44A, mutta se
kulkee vain Kangasalan kaupungin alueella. Suunnittelualueen joukkoliikenneolosuhteita parantaa tuleva maankäyttö, mutta se edellyttää uutta linjaa tai jonkin
nykyisen linjan muutosta. Alueen nopea kasvu mahdollistaa myös raskaamman
joukkoliikenteen linjan, sillä Tampereen raitiotien varikkolinja tulee lähelle suunnittelualuetta. Raitiotien tuominen alueelle edellyttäisi merkittävää maankäytön muutosta ja edelleen runsaasti uutta asutusta ja työpaikkoja.
Saarenmaantie on nykyisellään toimiva kevyen liikenteen väylä Kangasalan keskustan ja Kaukajärven eteläpuolisen Tampereen välillä. koko matkalle on tarjolla
erillinen väylä. Kangasalan nauhataajaman läheisimmät osat puolestaan yhdistyvät
pyöräilyn näkökulmasta esimerkiksi Hervantaan heikommin.
Ulkoilureittejä Saarenmaalla on erityisesti Kisapirtin ympäristössä Kaukajärven ja
Pitkäjärven eteläpuolisessa metsässä. Koko osayleiskaava-alueen läpi kulkee Kaarinanpolun seudullinen ulkoilureitti, joka ylittää Vatialassa kapean salmen.
Kuvassa 28 on esitetty alueen tieverkko. Alueen läpi Kangasalta Kaukajärvelle kulkeva maantie 13997 Saarenmaantie on ainoa yleinen tie alueella. Maantietä 309,
(Ruskontie) pääsee valtatielle 3 ja maantie 310 (Kaarina Maununtyttärentie) johtaa
valtatielle 12 sekä Valkeakoskelle. Alueen muu tieverkko on yksityisteitä ja ne palvelevat paikallisia tarpeita.
Yksityisteiden osalta painetta maankäytön suunnittelulle on ollut Kaukajärven rannalla Kuuselantiellä, jossa alueen loma-asukkaat kokevat häiriöitä autoin ja polkupyörin tapahtuvasta läpiajosta.

Kuva 29. Suunnittelualueen tieverkko.
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4.9 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Läjitysalue
Tampereen ja Kangasalan rajalle sijoittuu vielä maisemoimaton läjitysalue, jolla
voisi olla kehityspotentiaalia esimerkiksi virkistyspaikkana. Osayleiskaavan luontoselvityksen mukaan läjitys on todennäköisesti aiheuttanut Kangasalan puolella pintavalumavesien kertymistä rämenotkelmaan, jonka puusto on alkanut kuolla. Tampereen kaupunki on laatinut kesällä 2017 suunnitelman läjitysalueen valumavesien
hallitsemiseksi. Suunnitelmakartassa on osoitettu Tampereen puolelle kuntarajan
tuntumaan laskeutusaltaita, joista vesi johdatetaan ojaa pitkin Lorunkorvenojalle.
Pilaantuneet maat
Todettuja tai mahdollisia pilaantuneita maita ei ole alueelta tiedossa.
Kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeet
Kaava-alueen ulkopuolella on Tampereen Ruskon vedenpuhdistamo, joka on SEVESO-direktiivikohde, jolle on määritelty 2km päähän tontilta ulottuva konsultointivyöhyke. Kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeellä tarkoitetaan aluetta, jonka
sisällä kaavoituksessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota riskeihin ja suuronnettomuusvaaran torjuntaan.
4.10

Maanomistus
Kangasalan kaupungilla on maanomistusta erityisesti osayleiskaava-alueen keskiosissa. Muut alueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa.

Kuva 30. Kiinteistörajat. Kangasalan kaupungin maanomistus ja määräalat on osoitettu korosteväreillä.
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OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Kaavan laatiminen on aloitettu keväällä 2018. Työ alkoi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, jonka jälkeen laadittiin kaksi vaihtoehtoista rakennemallia kaavoituksen pohjaksi. Rakennemalleja käsiteltiin kesällä 2018 erilaisissa työryhmissä, jonka jälkeen alkusyksystä 2018 määriteltiin kahden osayleiskaavaluonnoksen keskeiset periaatteet. Kaavaluonnokset valmistuivat loka-marraskuun vaihteessa 2018. Kaavaluonnokset asetetaan julkisesti nähtäville ja niistä pyydetään
lausunnot, minkä jälkeen jatketaan yhden kaavaehdotuksen työstämistä.

5.1 Aloitusvaihe
Kaavan aloitusvaiheessa muodostetaan kokonaiskuva alueen nykytilasta kokoamalla yhteen lähtötietoja ja hankkeen alustavia tavoitteita. Aloitusvaiheessa käynnistetään hanke ja sitoutetaan siihen keskeisiä viranomaistahoja.
Keskeinen aloitusvaiheessa tuotettava dokumentti on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on julkinen, lain määrittelemä asiakirja, joka välittää tietoa
kaavahankkeen etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua valmisteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutetaan Kangasalan Sanomissa, kaupungin ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja kaavan nettisivulla. Ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen maanomistajille
nähtävillä oloista tiedotetaan kirjeitse.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tämän selostuksen liitteenä. Nähtävillä olon
aikana saatu palaute on tiivistetty lukuun 6.8.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Aloitus

Osayleiskaavan kuuluttaminen vireille
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo
Viranomaisaloitusneuvottelu
Ohjausryhmän kokous 1

7.5.2018
14.5.-12.6.2018
27.3.2018
26.4.2018

5.2 Rakennemallit
Rakennemallityöskentelyllä pohjustetaan varsinaisen kaavaluonnoksen laatimista
suunnittelemalla kaksi keskenään vertailtavaa yleispiirteistä skenaariota. Rakennemallivaihe 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.
Rakennemallien
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 31. Rakennemallit A ja B

Yllä olevat rakennemallit on laadittu kahdelle A3-kokoiselle sivulle. Aineisto on tämän kaavaselostuksen liitteenä.
Rakennemallikarttoihin liittyy seuraava kuvausteksti:
Kangasalan Saarenmaalle aivan Hervannan teknologiakeskittymän tuntumaan on suunnitteilla uusi kaupunginosa. Alue toteuttaa maakuntakaavan tavoitteita seudullisen kakkoskehävyöhykkeen kehittämisestä. Uudelle alueelle tavoitellaan teollisuuspainotteisia työpaikkoja, mutta myös asumista. Keskeistä on myös alueen toimiminen osana seudullista virkistyspaikkojen verkostoa. Rakennemallivaihtoehdot 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 valmistuneessa Kangasalan strategisessa yleiskaavassa,
jossa rakentaminen alkaa täydentämällä ensin olemassa olevaa taajamaa. Rakennemalleissa
on esitetty umpiväreillä ensin toteutuvat alueet, katkoviiva-aluein seuraavat aluevaraukset
ja nuolin viimeisenä toteutuvat alueet. Työpaikkoja voi kummassakin rakennemallissa 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 antamiin lähtökohtiin. Viherverkon selkärankana on Lorunkorvenoja 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.
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Rakennemalleissa on työpaikka-alueen sisälle merkitty 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 alueiden nivelkohdassa Kehäväylän
varrella oleva lähipalvelukeskittymä, jossa voi olla kerrostalokortteleissa asumista, työpaikkoja ja palveluita. B-vaihtoehdossa on varattu violetilla osoitettu hybridialue, jossa voidaan
toteuttaa erilaisia asumista ja työelämää yhdistäviä konsepteja. Mittakaavasta riippuen
nämä voivat olla esimerkiksi toisiinsa symbioottisesti yhdistettyjä kerrostaloja ja tuotannollisia halleja tai pienemmässä mittakaavassa esimerkiksi asuinpientaloja joiden maantasokerroksessa on pienteollisuustila.
Kakkoskehä
Kaupunkiseudun 2-kehän kehittämisselvityksessä vuonna 2003 esitettiin kehälinjaus Hervannasta ensin lähes suorana itään voimalinjalle, josta se jatkaisi kaarroksen jälkeen taas
suorana Lentolaan. Raportissa todettiin tähän linjaukseen liittyvät haasteet, jotka ovat vahvistuneet myös tarkemmassa suunnittelussa. Maaston muodot, kuntaraja sekä voimalinja
ovat ristiriidassa itä-länsisuuntaisen koordinaatiston kanssa ja hankaloittavat kortteleiden
luontevaa muodostumista. Rakennemalleissa onkin esitetty kaksi erilaista kehäväylän linjausta. A-vaihtoehdossa 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 kaavoituksen tausta-aineistoksi tehdyn
kehityskonseptityön suosituksen mukainen Juvankadun suora jatkuminen etelään kehäväylälle 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 kannalta erityisen kiinnostavaa on
ratikkalinjan läheisyys Hervannassa. Vuonna 2014 valmistuneessa Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa on osoitettu kehäväylälle vuonna 2040 kehäbussilinja.
Rakennemallien A-vaihtoehdossa on osoitettu Kiertävä syöttöliikennelinja Ratikalle. Toteutus
voi olla esimerkiksi robottibussi tai jopa alueelle ulottuva ratikkalinjan jatke. B-vaihtoehdossa
syöttölinja kulkee alemman tason rinnakkaiskaduilla taajaman sisällä mahdollistaen helpon
pysähtymisen mobiilitilauksen perusteella missä 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 soveltuvan matkan päässä. Reittejä
onkin pyritty esittämään rakennemalleissa kokonaisuuksina. Keskeinen kysymys on, halutaanko pääpyöräreitit sijottaa taajamarakenteen sisään vai autoliikenteen pääväylien rinnalle.
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Rakennemalleja käsiteltiin 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 huomiot ja 6.8 osallisten huomiot.
5.3 Massatasapainotarkastelu
Rakennemalleista tehtiin kesällä 2018 massatarkasteluselvitys, joka kohdistui erityisesti kakkoskehän toteutukseen. Tavoitteena oli arvioida rakennemallien mukaisten väylävaihtoehtojen rakennettavuutta teknisenä kokonaisuutena. Rakennemallien mukaisille pääväylille laadittiin alustavat linjaukset ja tasaukset, joiden perusteella voitiin arvioida syntyviä leikkaus- ja pengermassoja, massanvaihtoja sekä
rakennekerrosmateriaalien määrää.
Tuloksissa rakennemalli A oli sekä massatasapainoltaan että rakennettavuudeltaan
kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto.
Massatarkasteluselvitys on kaavaselostuksen oheismateriaaleissa.
5.4 Rakennemalleista kaavaluonnoksiin
Rakennemallityöskentelyn keskusteluissa esille nousi alueelle tulevat asukasmäärät. Suunnittelun tueksi tehtiin asukkaiden osalta mitoitustarkastelu eri tyyppisten
rakentamistypologioiden perusteella. Todettiin, että alueella tulee olemaan useita
erilaisia tehokkuuksia.

Kuva 32. Rakennemallit A ja B, asukasmäärätarkastelu

Rakennemallityöskentelystä saadun palautteen jälkeen rakennemalliversioita jalostettiin eteenpäin. 28.6. Tampereen ja Kangasalan viranomaisten yhteistyöpalaverissa käsiteltiin seuraavia rakennemalliversioita C ja D, joissa oli kiinnitetty huomiota erityisesti joukkoliikenteen ja Saarenmaantien kysymyksiin.
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Kuva 33. Rakennemallit C ja D laadittiin viranomaistyöneuvottelun ja yleisötilaisuuden jälkeen

Rakennemallityöskentelyn edetessä todettiin, että erilaisia toteutusvaihtoehtoja on
tarpeen pitää esillä vielä kaavaluonnosvaiheessa, jolloin voidaan jatkaa toimijoiden
välistä vuoropuhelua ja tarvittaessa tehdä syventäviä selvityksiä. Haluttiin myös
lisää eroa vaihtoehtojen välille mm. asukasmääräkeskustelun syventämiseksi. Rakennemallityöskentelyn pohjalta muodostui seuraavat hahmotelmat kaavaluonnosten pohjaksi. Näissä hahmotelmissa syvennettiin mm. ajatuksia alueen toteuttamisesta vaiheittain:

Kuva 34. Rakennemallien kehittyminen siirryttäessä varsinaisten kaavaluonnosten laatimiseen. Luonnokset on kuvattu selostuksen luvussa 7.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/ FCG Arkkitehdit
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY
20.11.2018

Kaavaselostus
Valmisteluvaihe

46 (93)

5.5 Valmisteluvaihe
Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavan luonnosaineisto, jonka tärkein asiakirja on
kaavakartta. Saarenmaan kaavoituksessa on päädytty valmisteluvaiheessa laatimaan kaksi vaihtoehtoista kaavakarttaa, joita vertaillaan ja jotka molemmat asetetaan julkisesti nähtäville. Kaavaluonnokset on esitelty tämän kaavaselostuksen
loppuosassa luvuissa 7 ja 8, kaavan kuvaus ja kaavan vaikutukset. Osayleiskaava
laaditaan tyypiltään joustavana siten, että ensimmäisenä toteutettavat työpaikkaalueet suunnitellaan tarkemmin aluevarauksin ja pidemmällä tähtäimellä toteutettavat alueen osat strategisin kaavamerkinnöin.
Kaavaluonnokset asetetaan nähtäville loppuvuodesta 2018. Kaavaluonnosten nähtävillä oloista kuulutetaan Kangasalan Sanomissa, kaupungin ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja kaavan nettisivulla. Ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen
maanomistajille nähtävillä oloista tiedotetaan kirjeitse. Silloin kaavaluonnoksista on
mahdollista jättää osallismielipiteitä. Viranomaisilta pyydetään lausunnot. Palautteeseen laaditaan kaavanlaatijan vastineet. Vastineraportti liitetään myöhemmin
osaksi kaava-aineistoa.
Kaavaluonnosten laatimisen kanssa samanaikaisesti käynnistetään alueen ensimmäisen osan asemakaavoitus asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.
Kaava-

Ohjausryhmän kokous 2

3.10.2018

luonnos

Ohjausryhmän kokous 3

30.10.2018

Kaavaluonnoksen valmistuminen

11/2018

Elinvoimalautakunta

13.11.2018

Kaupunginhallitus

11/2018

Kaavaluonnoksen nähtävillä olo ja lausunnot

12/2018-1/2018

5.6 Ehdotusvaihe
Ehdotusvaiheessa laaditaan yksi kaavaehdotus, jossa täydennetään kaavaluonnosaineistoa saadun palautteen ja muun uuden tiedon perusteella. Luonnosvaihtoehdoista ei valita toista vaihtoehtoa viimeisteltäväksi, vaan kaavaehdotus muodostetaan yhdistelemällä elementtejä molemmista kaavaluonnoksista.
Kaavaehdotus asetetaan nähtäville vuoden 2019 aikana. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja
kaavan nettisivulla. Ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen maanomistajille nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeitse sekä samoin niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet ja jättäneet yhteystietonsa. Nähtävillä olon aikana kaavaehdotuksesta on
mahdollista jättää osallismuistutuksia. Viranomaisilta pyydetään lausunnot. Palautteeseen laaditaan kaavanlaatijan vastineet. Vastineraportti liitetään myöhemmin
osaksi kaava-aineistoa.
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Ohjausryhmän kokous 3
Kaavaehdotuksen valmistuminen
Elinvoimalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaavaehdotuksen nähtävillä olo

5.7 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. Hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus tehdä valitus hallinto-oikeuteen. Kaavan voimaantulosta
kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja sähköisellä ilmoitustaululla.
Kaavan

Elinvoimalautakunta (palautteen käsittely)

hyväksyminen

Kaupunginhallitus (palautteen käsittely)
Ohjausryhmän kokous 4
Mahdollinen viranomaisneuvottelu
Elinvoimalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
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OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET

6.1 Yleiset tavoitteet
Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kangasalan Ruskoon ja
Saarenmaalle. Alue laajentaa Tampereen puoleista, Tampereen teknillisen yliopiston tuntumassa 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 ollessa ensisijaisesti ja ensimmäisenä toteutuvana kuitenkin työpaikoissa. Osayleiskaava laaditaan tyypiltään joustavana siten, että ensimmäisenä toteutettavat työpaikka-alueet suunnitellaan tarkemmin aluevarauksin ja pidemmällä tähtäimellä toteutettavat
alueen osat strategisin kaavamerkinnöin. Myös viherrakenne on kaavassa keskeisenä teemana.
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Yhdessä Kangasalan strategisen
yleiskaavan (2017) kanssa se vastaa kokonaisuutena maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisiin yleiskaavoja koskeviin sisältövaatimuksiin tarkentaen strategisen yleiskaavan tavoitteita lähemmässä mittakaavassa.
6.2 Yhdyskuntarakenne
Alueen kehittämisellä pyritään parantamaan alue- ja yhdyskuntarakennetta luomalla uusia liikkumisyhteyksiä ja jatkamalla nykyistä taajamarakennetta. Keskeisiä
ratkaistavia yhdyskuntarakenteellisia kysymyksiä ovat asumisen ja työpaikkojen
välinen suhde ja palveluiden sijoittuminen sekä alueen säilyminen osana seudullista
virkistysverkkoa.
Alue suunnitellaan ja toteutetaan kunnallistaloudellisesti edullisesti vaiheittain, alkaen Tampereen olevan taajaman suunnasta. Toteutuksen alkuvaiheessa voidaan
nojata olemassa olevaan palvelurakenteeseen. Alueen profilointi, suunnittelu ja toteutus ohjelmoidaan huomioiden seudulla tapahtuvat merkittävät työpaikka- ja
asuinaluehankkeet. Vaiheistukseen liittyvät erityiskysymyksinä kunnallistekniikan
ratkaisut, joukkoliikennekysymykset sekä maa-aineksen käytön ennakoiva suunnittelu.
Elinympäristön toiminnallisen laadun takaamiseksi pyritään kaavassa osoittamaan
erityyppisiä alueita ja mahdollistamaan liikkuminen eri tavoin. Työ- ja palvelukäyntimatkojen pituuteen ja toteutustapaan tulee kiinnittää huomiota. Palvelut pyritään
sijoittamaan alueelle niin, että ne palvelevat sekä asuin- että työpaikka-alueita.
Julkisen liikenteen kysymykset nousevat keskeisinä esille.
Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään kiinnittämään huomiota myös
energia- ja resurssiomavaraisuuteen sekä erilaisten resurssisymbioosien syntymiseen.
6.3 Elinkeinot
Saarenmaan alue tarjoaa kehittämisen kannalta luontaisia sijainti- ja kilpailuetuja
kuten Hervannan osaamiskeskittymän läheisyyden sekä pätevää työvoimaa. Maakuntakaavoituksessa ja strategisessa yleiskaavassa alueelle onkin osoitettu voimakkaasti työpaikkapainotusta. Kehäväylän varsi ja mahdolliset muut syntyvät
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pääväylät tarjoavat yrityksille ”näyteikkunapaikan”. Uutta sijaintia kaupunkiseudulta etsiville yrityksille Saarenmaa-Rusko tarjoaa kilpailukykyisen paikan uudelleen ja tilaa myös kasvulle, mikä osaltaan edesauttaa työpaikkojen säilymistä seudulla. Uudelle teollisuusalueelle voi siirtyä yrityksiä naapurikuntien muuttuvan
maankäytön alueilta. Kriittinen lähitulevaisuuden hanke on erityisesti raitiotie ympäristöineen.
Uudelle alueelle on mahdollisuutta sijoittaa laajojakin yhtenäisiä tontteja ja teollisuuskorttelialueita, joille on todettu olevan seudullisesti tarvetta. Kaavoituksessa
on varauduttava näiden laajempien varausten lisäksi myös pienempien yritysten
akuutteihin tonttitarpeisiin. Häiriöitä aiheuttavat ja laajenemistarpeen omaavat teolliset toimijat sijoitetaan etäälle asumisesta. Kaavoituksen yhteydessä on tarpeen
pohtia teollisuusalueen toteutuksen ja hallinnan suhteen erilaisia konsepteja. Kehityskuvatyössä esille noussut ajatus resurssisymbioosien teollisuuspihoista tulee
testata kaavakartalla. Esimerkkejä tällaisista pihoista on jo olemassa esimerkiksi
Tanskan Kalundborg Symbiosis ja kotimaasta Mikkelin EcoSairiala.
Yrityselämän tarpeiden huomioimiseksi kaavatyöhön on osallistettu aktiivisesti
Kangasalan kaupungin elinkeinoasioista vastaavat viranomaiset. Myös seudun viranomaisia sekä erilaisia yritysyhteisöjä kuullaan kaavahankkeen aikana useasti.
6.4 Asuminen
Tasapainoinen yhdyskuntarakenne edellyttää maltillisia kulkuetäisyyksiä eri toimintojen välillä. Työpaikkojen ohella kaavassa tavoitellaankin myös asuintaajaman rakentumista kehän varrelle. Asuinalueiden painopiste asettuu ylemmän tason strategisen suunnittelun ohjaamana sisemmälle taajamaan, Kaukajärven ja Pitkäjärven
virkistysmaastojen läheisyyteen.
Kaavassa ratkaistaan asuinalueiden intensiteetti ja otetaan kantaa toteutustapaan.
Kaavassa pyritään osoittamaan myös alueita, joilla asuminen, työ ja lähipalvelut
yhdistyvät. Asumisen intensiteettiin vaikuttaa mm. joukkoliikenneratkaisun valinta.
Asuinalueet voidaan toteuttaa siten, että aluksi nojataan olemassa olevan taajaman
palveluihin. Tämä edellyttää suunnitteluvaiheen yhteistyötä Tampereen kaupungin
kanssa.
Asumisen suunnittelussa huomioidaan ympäristöhäiriöt. Häiriötä eniten aiheuttava
työpaikkatoiminta pyritään sijoittamaan etäälle asumisesta, ja kehäväylän melusuojaukseen kiinnitetään huomiota.
Osayleiskaava-alueella on nykyisellään jonkin verran asutusta. Oleva asuminen pyritään huomioimaan suunnittelussa ja kytkemään uuteen kaupunkirakenteeseen
mahdollisuuksien mukaan. Uuden laajan alueen ollessa kyseessä saatetaan kuitenkin joutua kompromissiratkaisuihin, ja tässä vuorovaikutuksella on keskeinen rooli.
6.5 Ympäristö
Alueen suunnittelun selkärankana pyritään pitämään olevaa maisemarakennetta
reitteineen, notkelmineen, voimalinjoineen ja läjitysalueineen. Maisemarakenteeseen liittyy oleellisesti myös maaperän laatu sekä vesiolosuhteet suunnittelualueen
eri osissa. Suurmaisemallisen otteen rinnalla pyritään kiinnittämään huomiota miljööseen ihmisen mittakaavassa.
Alueella on luonto- ja virkistysarvoja, jotka tulee huomioida suunnittelussa. Kaavassa rakentaminen pyritään keskittämään luonto- ja virkistysarvoiltaan monotonisemmille alueille, arvoalueiden, ulkoilureittien ja liito-oravien elinympäristöjen
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/ FCG Arkkitehdit
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY
20.11.2018

Kaavaselostus
Valmisteluvaihe

50 (93)

jäädessä virkistysalueiksi. Maakuntakaavan mukaiset viheryhteydet antavat suuntaa viherverkon keskeiselle rungolle, verkoston tarkentuessa tarkentavien selvitysten edetessä. Arvoalueiden suojelemisessa on syytä katsoa kokonaisuuden eheyttä
sen sijaan, että tarkasteltaisiin vain yksittäisten alueiden tai kohteiden säilymistä.
Hulevesien hallinnan järjestämisessä pyritään niin ikään hyödyntämään luonnollisia
valumareittejä. Hulevesien kannalta erityiskysymyksiä ovat kaava-alueen ulkopuolella oleva Tampereen puolen läjitysalue sekä toisaalta vedenottamon ja hulevesien
purku-uoman keskinäinen läheisyys Roineessa.
Uuden alueen viihtyisyyttä ja identiteettiä pyritään ohjaamaan määrittelemällä rakennustapaa strategisissa paikoissa sekä tuomalla virkistysverkon avulla lisäarvoa
kehittyvälle alueelle. Konseptityössä vuonna 2017 alueen kehittämisen keskeisiksi
sosiaalisiksi teemoiksi nousivat yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen.
Eräs ympäristön kannalta keskeinen paikka on Tampereen puolinen läjitysalue,
jonka sijainti muuttuu kaupunkirakenteen kehittyessä keskiöstä periferiaan. Läjitysalueen tulevaisuuden osalta yhteistyöllä Tampereen kaupungin kanssa on keskeinen merkitys.
6.6 Liikenne
Osayleiskaavan keskeinen tavoite liikenteen osalta on seudullisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Aluetta kehitetään osaksi Helsingin ja Tampereen välistä vetovoimaista Suomen kasvukäytävää, jonka pääsuonet ovat VT 3 ja rautatie.
Uusi alue pyritään liittämään pitkällä aikavälillä aina Tarastenjärveltä Pirkkalan lentokentälle. Samalla pyritään parantamaan Kangasalan nauhataajaman saavutettavuutta.
Osayleiskaavassa määritellään kakkoskehän luonne Ruskon ja Lentolan välisellä
osuudella. Tavoitteena on luoda kehän varrelle rakennettua ympäristöä ja tarjota
yrityksille näkyviä paikkoja hyviltä sijainneilta. Liikenneratkaisut liittyvät tiiviisti
maankäyttöön. Tuleva kakkoskehä pyritään toteuttamaan vaiheittain yhdessä sitä
ympäröivän uuden maankäytön kanssa, alkaen olemassa olevan infrastruktuurin
suunnalta.
Saarenmaantien kaava-alueelta itään suuntaavan jakson osalta tavoitteena on olla
kasvattamatta tien liikennemäärää liikaa. Itäpuolinen alue on nykytilassaan maaseutumaista asutusta ja tien luonteen muuttuminen enemmän liikennettä välittäväksi tieksi edellyttää Saarenmaantien parantamista tuolla jaksolla huomattavasti
nykyisestä. Vastaavasti Tampereen suunnan osalta on kiinnitettävä huomiota liikennevaikutuksiin. Saarenmaantien alue on mahdollista ottaa joukkoliikenteen piiriin nykyistä paremmin, kun suunnittelualueen maankäyttö kehittyy. Saarenmaantien luonteen määritteleminen on siis keskeisiä osayleiskaavan rakenteellisia kysymyksiä ja linkittyy ympäröivän maankäytön intensiteettiin ja kehätien vaiheistukseen.
Joukkoliikenneratkaisu on erityisesti asumisen kannalta oleellinen kysymys. Asukasmitoituksen määrittäjänä joukkoliikenneratkaisulla on merkittävä rooli.
Osayleiskaavoituksessa tavoitteena on linkittää alue Hervannan raitiotieyhteyksiin.
Pitkällä tähtäimellä nojataan myös seudun rakennesuunnitelmassa esitettyyn kehäbussiin. Suunnittelussa huomioidaan liikkumistapojen ja liikkumispalveluiden kehitysnäkymät kuten ”liikkuminen palveluna”.
Pyöräilyreittien suunnittelussa pyritään muun liikenteen tavoin parantamaan erityisesti Kangasalan ja Hervannan välisiä liikkumisyhteyksiä. Osayleiskaava-aluetta
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ympäröivien taajamien etäisyydet ovat optimaalisia erityisesti sähköpyörällä liikkumiselle.
Alueen ulkoilumahdollisuuksista ja -reiteistä pyritään pitämään kiinni. Tärkeätä on
Kaarinanpolun säilyminen laadukkaana seudullisena vaellusreittinä alueen halki.
Myös Kaukajärven taajamasta Kisapirtin suuntaan ulottuvat yhteydet säilytetään.
6.7 Viranomaisten huomiot
6.7.1 Viranomaisaloitusneuvottelu 27.3.2018
Maakuntamuseo







Alue ei sisälly Kangasalan maaseudun kulttuuriympäristöohjelmaan tai muihin Kangasalan selvityksiin
Alueella ei ole tiedossa kulttuuriympäristön arvokohteita tai -alueita
Alueelta on tarpeen tehdä yleistason kuvaus, jossa käydään läpi alueen
maankäytön historia.
Alueelta ei ole tiedossa arkeologisia selvityksiä. Alue ei ole nykytiedon valossa arkeologisesti erityisen potentiaalista
Alueella on yksi arkeologinen arvokohde, rajamerkki kuntarajalla
Kaavan osana on syytä tehdä arkeologinen kuvaus kohdentuen 1800-luvun
rajamerkkeihin Messukylän ja Kangasalan rajalla.

Tampereen kaupunki






Nimen Rusko käyttäminen sopii jos sitä halutaan käyttää alueesta.
Alueen kehittäminen on hyvä asia.
Asumisen määrä kehityskuvissa on suuri. Asumista tulisi pikemmin ohjata
joukkoliikenteen läheisyyteen.
Kaavoituksen nopea aikataulu on haasteellinen yhteistyön kannalta. Yhteistyön ajoitukseen tulisikin kiinnittää huomiota, jotta osataan varata resurssit.
Läjitysalueelle suunnitellaan lumen vastaanottoaluetta talvisin. Suunnittelualueen kannalta taide / urheilupuisto voisi olla kesällä hyvä toiminto.

Tampereen seutu





Kehityskuvien työpaikkamäärät tuntuvat suurilta. Seudun rakennesuunnitelmassa alueelle on hahmoteltu 1500 työpaikkaa.
Suunnittelussa voi hyödyntää ”Rajaton seutu” -hanketta.
Ankkuriyritysten hyödyntäminen mahdollisena toimintatapana
Suunnittelussa kannattaa tehdä yritysyhteistyötä, mm. Business Tampere

Pirkanmaan liitto




Kakkoskehä liittyy Suomen kasvukäytävään
Saarenmaa-Ruskon rakentaminen on kakkoskehän maakuntakaavan kk3vyöhykkeen kannalta oleellinen pala.
Pirkanmaan liitto on lähtökohtaisesti tyytyväinen kakkoskehän maankäytön
kehittämisestä.
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ELY / maankäyttö ja ympäristö






Uudistuneet valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet on syytä huomioida.
Vaiheistukseen ja alueen käyttöönoton luontevuuteen on kiinnitettävä huomiota.
Toimintojen välisiin etäisyyksiin tulee kiinnittää huomiota.
Kaavan aineistossa tulee kirjata auki OYK:n suhde strategiseen yleiskaavaan
ELY-keskus kommentoi luontoa koskevia kysymyksiä, kun saa 2017 luontoselvitykset käyttöönsä.

ELY / Liikenne












Itäisen kehän osan suunnittelulle ei ole asetettu aikatauluja. Vuoden 2003
suunnitelman jälkeen yhteyttä ei olla tarkasteltu.
Tampereen kaupunki on toteuttanut kakkoskehää kaavan liikennealueella.
Kaupunki vastasi suunnittelusta ja rakentamisesta.
Väylän itäpää on haasteellinen toteuttaa geometrialtaan.
Kehän erilaiset linjaukset ovat mahdollisia. Linjauksista keskustellaan ELY:n
kanssa.
VT 12 parantamiseen liittyvässä suunnitelmassa (käynnissä) päätetään kehän liittymäratkaisu VT 12:sta.
Kehäväylän suunnittelussa edetään suunnittelusopimuksilla.
Kehän yhdistyminen Hervannasta Saarenmaantielle avaa yhteyden Kangasalta. Liikennevaikutukset tulee arvioida kaavassa.
Joukkoliikennekysymykset ovat oleellisia. Seudun joukkoliikennelautakunta
lisätään kaavan osallisiin.
Kehän toteutuksessa varaudutaan 1+1 kaistaan. Suurempaan ei tarvetta
varautua.
Kehäväylän asumiselle aiheuttamat liikenteen haittavaikutukset tulee arvioida kaavassa.
Ratikan kehittämissuunta Saarenmaa-Ruskoon on mahdollinen. Sitä ei olla
käsitelty tehdyissä ratikan laajennussuuntavertailuissa.

Muut aiheet







Suurille yritystoimijoille on seudulla vähänlaisesti tarjolla tontteja, joissa
kaavavalmius
Asemakaavan onnistumisella on alueen tulevaisuuden kannalta suuri merkitys.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ehdotettiin erilaisia pieniä täydennyksiä koskien lähtötietoja kaavaprosessia ja osallisten listaa.
”Liukuvassa kaavassa” jossa esitystarkkuus vaihtelee konkreettisesta strategiseen alueen toteutusajankohdan mukaan, myös vaadittavien selvitysten
taso vaihtelee samalla tarkkuudella.
Yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa aloitetaan.
Rakennemallivaiheessa saattaa olla syytä pitää viranomaistyöneuvottelu.

6.7.2 Joukkoliikennelautakunta 13.6.2018
Rakennemalleja käsiteltiin joukkoliikennelautakunnassa, joka on seudullinen yhteistyöelin. Joukkoliikennelautakunnan esittelijät olivat valmistelleet huomioita
suunnitelmasta, ja lautakunnassa käytiin huomiot läpi. Koottuna keskeisiä huomioita:
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OYK-alue mahdollistaa Kangasalan ja Hervannan keskustojen välissä joukkoliikenteen kehittämisen niin, että tuetaan myös Kangasala-Hervanta –yhteyksien kehittymistä
Alueen länsiosien liittäminen nykyiseen Annalaa palvelevaan verkkoon on
yksinkertaista, mutta ei ratkaise liikkumistarvetta Kangasalan suuntaan
Solmupiste Vatiala-Lentola-alueella tukee Saarenmaan läpi kulkevan joukkoliikenneyhteyden muodostamisesta
Liikkumisen haaste on nykyisellään välillä Vatiala / Saarenmaa / Hervanta
Rakennemallit ovat joukkoliikenteen kannalta hyvin samantapaisia
Rakennemalleissa ei muodostu nauhamaista rakennetta. Koko asuin- ja työpaikka-aluetta on haastavaa kattaa yhdellä linjalla.

6.7.3 Viranomaistyöpalaveri 15.6.2018
Viranomaistyöpalaverissa käsiteltiin rakennemalleja. Esille nousi seuraavia teemoja:
Luontokysymykset
 Sääksenpesä
 Läjitysalueen hyödyntäminen virkistystoiminnassa
 Viheryhteyksien jatkuminen
Pirkanmaan liitto





Maakuntakaavan kakkoskehälinjaus ohjeellinen
Kuntarajan virkistysyhteys
Maakuntakaavan asukassuunnite n. 6000-8000
Kehäväylän suojaviheralueet tarvittaessa

Maakuntamuseo
 Asutushistoriakartoitus
 Arkeologiaselvitys
 Alueella ei merkittäviä historiallisia tielinjoja
Tampereen seutu
 Seudullinen viherrakennetyö etenee
 Viherrakennetyössä Saarenmaan kannalta tärkeä kysymys reittien yhteensovittaminen Tampereen kanssa
 Rajaton seutu –hanke: työpaikka-alueiden profiloituminen
 Ilmastoteeman nouseminen esille
 Toimintojen siirtyminen alueella
Tampereen kaupunki
 Ruskon kehitysnäkymät
 Rakennemalleissa Saarenmaa näyttäytyy melko itsenäisenä
 Juvankadun katkaiseminen siten, että vain joukkoliikenne saisi jatkua Annalasta Saarenmaalle
 Massatasapainokysymykset tärkeitä
ELY-keskus / liikenne
 Vaihtoehtojen tarkastelu on hyvä asia
 Kakkoskehästä ei pyritä tekemään ykköskehää korvaavaa väylää, joka olisi
nopein yhteys
 Kehän vaikea toteutuspaikka on Lentolan läheinen kanjoni
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Kakkoskehän liittymien tulee palvella myös raskasta liikennettä. Erityiskuljetukset ovat erityisesti taajamissa haaste

6.7.4 Kaavaluonnoksen nähtävillä olo
6.7.5 Kaavaehdotuksen nähtävillä olo

6.8 Asukkaiden huomiot
6.8.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma välittää tietoa Kangasalan Saarenmaan
osayleiskaavoituksen etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista
osallistua valmisteluun. OAS:ssa kuvattaan suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat sekä osalliset, joita suunnittelu koskee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen asiakirja.
Saarenmaan osayleiskaavan OAS oli julkisesti nähtävillä 14.5. – 12.6.2018, jolloin
siitä jätettiin 11 mielipidettä. Mielipiteiden jättäjissä oli maanomistajia, ulkoilijoita
sekä yhdistys ja yritys.
Mielipiteet koskivat seuraavia teemoja:









Kehäväylän linjauksen sijainti ja kehän miljöö
Väestönkasvun ja työpaikkamäärien realistisuus
Alueen identiteetti, virkistystoiminta
Asuinalueiden ja teollisuusalueiden suhde toisiinsa, viihtyisyys
Kisapirtin ja Pitkäjärven ympäristöjen luontoarvot
Pyöräilyreittien verkosto ja laatu
Kaupungin maapolitiikka ja maanhankinta
Vaikutukset metsätaloudelle

6.8.2 Yleisötilaisuus 14.5.2018
Kangasalan kirjastolla järjestetyssä yleisötilaisuudessa oli n. 60 osallistujaa, joista
suurin osa oli maanomistajia. Tilaisuudessa esiteltiin Saarenmaan kaavoitusta ja
rakennemalleja sekä keskusteltiin aiheesta. Kangasalan kaupungin maankäytön viranomaisia oli laajasti paikalla.
Yleisötilaisuuden keskusteluissa ja kartalle merkityissä palautteissa käsiteltiin seuraavia teemoja:






Maanhankina ja neuvottelutavat maanomistajien kanssa
Virkistysarvot
o Kisapirtin ympäristö, Kaarinanpolku, Lampistensuo, kalliot, maisemat
o OYK-alueen eteläpuoliset ulkoilupaikat
Kakkoskehä
o Linjaus, toteutustapa, rahoitus ja toteutusaikataulu.
o VT 12 liittymän sujuvuus ja kehän jatko pohjoiseen.
Aluevaraukset
o Olemassa olevan asutuksen huomioiminen
o Asumisen pitäminen yhtenäisenä / pirstoutuminen
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o Taajaman yhdistyminen Liuksialan suuntaan
o Maakuntakaavan noudattaminen
Liityntäliikenne, sähköpyöräily
Saarenmaantien liikennevaikutukset
o tulevat mahdolliset peruskorjaustoimenpiteet
Kuuselantien liikenneongelmat, yksityisestä tiestä tullut läpikulkuväylä
Hankkeen eteneminen ja tiedotus
Toteutuksen aikajänne
Rakentaminen, suunnittelutarveratkaisut

6.8.3 Kaavaluonnoksen nähtävillä olo
6.8.4 Kaavaehdotuksen nähtävillä olo
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OSAYLEISKAAVARATKAISUN KUVAUS

7.1 Kaavaratkaisu ja mitoitus
Syksyllä 2018 valmistuneissa kaavaluonnoksissa on esitetty kaksi erilaista maankäyttöratkaisua Saarenmaan alueelle.
Yhteistä vaihtoehdoissa on Tampereen puolisen taajamarakenteen jatkuminen Kangasalan suuntaan sillä periaatteella, että eteläinen osa painottuu Ruskon jatkona
työpaikkoihin ja pohjoinen Annalan jatkona asumiseen. Kaukajärven-Pitkäjärven
virkistysalue kehittyy molemmissa vaihtoehdoissa virkistyskäytössä ja kytkeytyy
seudulliseen viherrakenteeseen. Kaavaluonnosvaihtoehtojen keskeisiä eroja on
seuraavissa teemoissa:







Työpaikkojen, asumisen ja palveluiden määrä
Kehäväylän luonne
Joukkoliikenneratkaisut
Taajamamiljöö
Teollisuuspuiston toiminnalliset konseptit
Toiminnallinen suhde Tampereen taajaman osiin
Vaihtoehdossa A Kehäväylä kaartuilee rakennetun
ympäristön läpi maltillisin nopeuksin.
Työpaikkojen osalta toiminnan laatu vaihettuu
asteittain sisätaajamasta taajaman laidalle.
Häiriötä aiheuttavat ja tilaa vaativat toiminnot
sijoittuvat taajaman ulkolaidoille ja häiriötä
aiheuttamattomat tietotyön ja tuotannon paikat
sijoittuvat asuintaajaman yhteyteen.
A-vaihtoehdossa
Saarenmaantien
varteen
kehitetään
itsenäisen
kaupunginosan
taajamakeskus, jonka rakennustehokkuus ja
suunnitteluratkaisut tukevat Saarenmaantien
kehittymistä tehokkaaksi joukkoliikenneväyläksi.

Vaihtoehdossa B kehä etenee suoraviivaisesti,
viertäen länsiosissa maastoleikkauksen kyljessä
rinteessä ja jatkaen Lentolaan sähkölinjan kanssa
samassa maastokäytävässä.
Alueella on paino teollisuuspainotteisissa työpaikoissa, tavoitteena muodostaa merkittävän laajuinen teollisuuspuisto, jonka teemoja ovat itsenäiset
teollisuuspihat, resurssisymbioosit ja robotisoitu
liikenne.
Asuminen on suunnitelmassa pientalovoittoista,
merkittävää uutta palvelukeskusta ei alueelle
muodostu. Sen sijaan suunnitteluratkaisuissa pyritään painottamaan yhteisöllisyyttä.
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7.1.1 Yhdyskuntarakenne

Kaavaluonnos, vaihtoehto A:

Kaavaluonnos, vaihtoehto B:

Saarenmaa jatkaa Tampereen puolen taajamarakennetta jakautuen maakuntakaavan mukaisesti Lorunkorvenojan pohjoispuoliseen asuinpainotteiseen taajamaan ja jatkaen ojan eteläpuolella Ruskon työpaikka-aluetta.

Saarenmaa jatkaa Tampereen puolen taajamarakennetta asumispainotuksella pohjoisessa ja elinkeinopainotuksella etelässä. Saarenmaata kehitetään
ensisijaisesti tuotannollisen elinkeinotoiminnan alueena.

Uusi kaupunginosa toteutetaan vaiheistetusti.
Ensimmäisenä toteutetaan työpaikkojen ja elinkeinoelämän alue Tampereen puolen läjitysalueen vierestä. Samalla käynnistyy Kehän rakentaminen Tampereen puolelta Kangasalan rajalle.
Kehäväylän toteutumista edistetään kehittämällä elinkeinovaltaisia alueita väylän molemmin puolin.

Teollisuuspuisto toteutetaan vaiheistetusti, alkaen
kaupunkien rajalta. Toteutuksen konsepti perustuu
n. 10-20 ha kokoisiin teollisuuspihoihin. Teollisuuspihoja voidaan kehittää ja markkinoida erilaisin teemoin. Osa teollisuuspihoista voi olla Kangasalan
kaupungin omistamia ja hallinnoimia. Osa voidaan
luovuttaa yrityksille ja kehittämistoimijoille toteutettavaksi ja hallinnoitavaksi. Teollisuusalueen keskelle muodostuu sisäinen kulkuväylä, joka on myös
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkuyhteys.
Teollisuuspuiston rakentaminen voidaan toteuttaa
keskeinen infrastruktuuri edellä.

Saarenmaantien
ympäristön
suunnittelussa
joukkoliikenteen ratkaisulla on maankäytön
kannalta keskeinen rooli. A-vaihtoehdossa esitetään raitiotieliikennekäytävän varrelle Saarenmaantien ympäristöön n. 6000 asukkaan taajama, jossa on myös merkittävästi työpaikkoja.
Taajama-alueelle sijoittuu palvelukeskittymä,
jossa on esimerkiksi koulu (vähintään alakoulun
luokka-asteet 1-6), päivittäistavarakauppa, joitakin erityiskauppoja ja elinkeinotoimintaa palvelevia toimintoja kuten ravintolat. Palvelukeskittymän sijainti on määritelty kaavakartalla ohjeellisena, sillä se on riippuvainen mm. Tampereen kaupungin tulevista maankäytön suunnitelmista sekä teknologioihin ja elämäntapoihin liittyvistä megatrendeistä.
Naapinkallioiden ja Lentolan väliseen maastoon
osoitetulle asumisen reservialueelle voi sijoittua
n. 5000 uutta asukasta uudis- ja täydennysrakennusalueina.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/ FCG Arkkitehdit
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Asuintaajama täydentyy B-vaihtoehdossa maltillisesti. Palveluissa voidaan nojata pitkälti alueen ulkopuolisiin keskittymiin, alueella voisi toimia kuitenkin esimerkiksi pienten lasten koulu. Asuinalueilla
pyritään palveluiden etäisyyden kompensoimiseksi
tukemaan yhteisöllisyyttä ja jakamistaloutta tukevia
maankäytön ratkaisuja sekä asumisen ja elinkeinotoiminnan yhdistämismahdollisuuksia.
Naapinkallioiden ja Lentolan väliseen maastoon on
osoitettu laaja selvitysalue. Tämä joustava merkintä
mahdollistaa alueella erilaisia toimintoja kuten asumista ja elinkeinotoimintoja. Elinkeinotoiminnat voivat perinteisen teollisuuden lisäksi olla erimerkiksi
tilaa vaativaa virkistyspalvelutoimintaa.
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7.1.2 Liikenne

Liikenne, vaihtoehto A

Liikenne, vaihtoehto B

Kakkoskehä kaartuilee kaupunkirakenteen
läpi tarjoten kehänvarren yrityksille näkyvän
paikan hyvän kulkuyhteyden varrella. Liikkumisnopeutta alueella on rajattu eri keinoin.

Kakkoskehä etenee suoraviivaisesti, viertäen
länsiosissa maastoleikkauksen kyljessä rinteessä ja jatkaen Lentolaan sähkölinjan
kanssa samassa maastokäytävässä.

Keskeinen liikenteellinen ratkaisu on Juvankadun henkilöautoliikenteen katkaiseminen Saarenmaantiestä. Saarenmaantie liittyy kaupunkien rajalla Kauhakorventielle, ja risteyksestä
ulottuu kehälle toinen kulkuyhteys. Julkinen
liikenne ja pyöräily voi kuitenkin jatkua Saarenmaantieltä Juvankadulle.

Teollisuusalueelle on mahdollista toteuttaa
monipuolinen kulkuverkosto, johon kuuluu
alueen läpäisevä rinnakkaiskatu. Näin alueen
sisäinen liikenne on pois kehäväylältä. Tällä
kehän rinnakkaiskadulla kulkevat myös joukkoliikenteen ja pyöräilyn päälinjat.

Saarenmaantien ympärille muodostuu joukkoliikennekäytävä, jolle kohdistuu alueen henkilöintensiivisin maankäyttö. Runsas käyttäjämäärä on edellytys tehokkaalle joukkoliikenteelle, erityisesti jos Saarenmaantielle tavoitellaan tulevaisuudessa raitiotietä.
Kuuselantien ympäristö asemakaavoitetaan
vakituiselle asumiselle, ja katuyhteys järjestetään pohjoisesta Vatialan suunnalta.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/ FCG Arkkitehdit
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
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Joukkoliikenteessä merkittävään rooliin nousee Tampereen raitiotieverkko, johon alueella
liitytään uusilla liikkumistavoilla kuten sähköpyörillä, robottibusseilla ja kutsuohjatuilla liikkumisvälineillä. Myös ajoneuvojen ja esimerkiksi työkoneiden yhteiskäyttöä voidaan eri
muodoissaan alueella edistää. Liikkuminen
palveluna voi siis olla Saarenmaalla teema,
jossa hyödytään Hervannan teknologiakeskittymän läheisyydestä.
Kuuselantien ympäristö asemakaavoitetaan
vakituiselle asumiselle, ja katuyhteys järjestetään kehittyvästä taajamasta Saarenmaan
suunnalta.
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7.1.3 Taajamakuva

Taajamakuva, vaihtoehto A

Taajamakuva, vaihtoehto B

Alue koostuu kahdesta toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti eri tyyppisestä osasta, jotka
Lorunkorvenojan hulevesipuisto erottaa toisistaan.

Teollisuuspuisto koostuu liikkumisverkoston
ja viheryhteyksien jakamista teollisuuspihoista, joilla toiminta voi olla hyvinkin monipuolista ja taajamakuva monimuotoista.

Etelässä kehänvarrella on laaja tuotannolliseen toimintaan painottuva elinkeinoelämän
alue. Kehäväylän eteläpuolinen alue tarjoaa
sijoittumismahdollisuuksia erityisesti tilaa
vaativille suurille teollisuustoimijoille. Henkilöintensiivisin toiminta voi näillä alueilla sijoittua kehän varteen julkisten liikenneyhteyksien
tuntumaan ja koneistetummat osat kauemmas tiestä. Kehän pohjoispuolelle sijoittuu pitkänmuotoinen ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman elinkeinotoiminnan TY –alue, joka on
helppo jakaa säännöllisen kokoisiin tontteihin.
Näin yritysalueelle syntyy kaupunkikuvallisesti selkeät alueen osat, ja kehänvarren rakentamista voidaan ohjata hallitusti.

Kaavassa on osoitettu myös alueita, joilla voidaan yhdistää asumisen ja työssäkäynnin toimintoja. Toteutus voi olla verstaita pientaloasumisen yhteydessä tai jokin modernimpi
toimintoja yhdistelevä konsepti.

Saarenmaantien ympäristöä kehitetään elinkeinoelämän ja asumisen yhdistävänä tehokkaana taajama-alueena, jossa miljöö on hallittua ja viihtyisää. Liikkumisessa painottuvat
kävely, pyöräily ja joukkoliikenne, mikä näkyy
myös kaupunkikuvassa.

Teollisuuspuistossa voidaan painottaa kasvillisuutta sekä yleisillä alueilla että teollisuuspihoissa. Tällä on kaupunkikuvan ja viihtyisyyden rinnalla myös toiminnallinen merkitys:
monipuolisiin hulevesiratkaisuihin panostamisella ja varjostavilla puilla varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin yleistyviin sään
ääri-ilmiöihin.
Myös kestävän kehityksen energiaratkaisut
saavat näkyä katukuvassa sekä työn että asumisen alueilla. Asuinalueilla näkyvän roolin
saavat yhteisölliset ratkaisut ja mahdolliset
aluekohtaiset teemat.

Teollisuuspainotteisen eteläosan ja asuintaajamaan soveltuvan pohjoisosan elinkeinoelämän nivelpaikka on Saarenmaantien ja Kehäväylän risteyksessä. Alueella on mahdollista
muodostaa kehänvarrelle omanlainen urbaani
jaksonsa.
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7.1.4 Mitoitus
Tuotannollisten työpaikkojen mitoitusperusteet
Työpaikkojen määrän ennustaminen on haastavaa. Erityisen epävarmaa ennustaminen on kaavoituksessa T-alkuisella merkinnällä osoitetuilla alueilla. Työpaikkakehitykseen liittyviin tulevaisuuden trendeihin kuuluu toisaalta työpaikkatiheyttä
väljentävä automatisoituminen, toisaalta työvoimapainotteisessa työssä tilan käytön tehostuminen. Saarenmaan alueen koon laajuuden ja monipuolisten lähtökohtien vuoksi on oletettavaa, että alueen työpaikkaväljyys voi vaihdella sijainneittain
paljonkin. Mitoitusvakiona on päädytty käyttämään T-alueilla samaa lukua kuin
Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa (25 työpaikkaa / ha), jotta joukkoliikenteen, palveluiden ja infran suunnittelussa voidaan tehdä yhteistyötä. Huomiota tulee kiinnittää siihen, että arvo kuvaa tilannetta, jossa teollisuusalue on käytössä
hyvin tehokkaasti. Todellisuudessa nykyiset toteutuneet seudun teollisuusalueet
ovat työpaikkojen tiheyden suhteen tätä väljempiä.
Taajaman mitoitusperusteet
A-vaihtoehdossa on esitetty rakennettavaksi joukkoliikennekäytävälle urbaania toiminnallisesti sekoittunutta ympäristöä, jossa on sekä asumista että tietotyön ja
palveluiden työpaikkoja. Tässä mitoitusperusteena on laskettu alueen pinta-alasta
asumiseen 75% ja työpaikkoihin 25%. Asumisen tiheys taajamassa on 58 asukasta
/ ha ja työpaikkojen tiheys 40 työpaikkaa / ha.
Hybridialueiden mitoitusperusteet
B-vaihtoehdossa on esitetty ATP ja TPA -alueet, joilla mahdollistetaan työpaikat ja
asuminen. Näiden alueiden tehokkuudet ovat suhteellisen matalia. Pientaloasumispainotteisella ATP-alueella on laskettu 75% alasta asumiselle ja 25% työpaikoille.
Asukastehokkuutena on 15 asukasta / ha ja työpaikkatehokkuutena 25 työpaikkaa
/ ha. Matalat tehokkuudet on valittu osin siksi, että alueita halutaan tässä vaihtoehdossa täydentää nykyisen paikalla olemassa olevan asumisen mittakaavassa.
Vastaavasti työpaikkapainotteisella alueella on laskettu 75% alasta työpaikoille ja
25% asumiselle. Työpaikkatehokkuutena on 15 asukasta / ha ja asukastehokkuutena 25 asukasta / ha. Rakentaminen on ATP-aluetta tehokkaampaa, johtuen sijainnista kehänvarrella.
Pientaloasumisen mitoitusperusteet
Asumisen mitoitusta on kaavatyössä tarkasteltu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n
AVE-aluevertailutyökalulla. Puhtaasti asumiselle tarkoitettujen uusien alueiden mitoituksessa on käytetty eri tyyppisiä asukastiheyden arvoja.
Pientalovaltaisilla alueilla tehokkuudet vaihtelevat alueen tavoitteellisesta luonteesta riippuen välillä 15-28 asukasta / ha.
Reservialueiden mitoitus
Reservialueilla T-alueissa on käytetty samaa lukua 25 työpaikkaa / ha kuin varsinaisilla kaavan T-aluevarauksilla. Asukasmäärät on osoitettu yleispiirteisenä arviona tarkastellen alueen kokoa ja tavoiteltavaa alueen palvelurakennetta.
Kaavaluonnosten mitoitus
Kaavaluonnosten mitoituslaskelmat on esitetty seuraavalla sivulla. Mitoituksen vaiheistusta on käsitelty tämän selostuksen luvussa 10, Kaavan toteutus.
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Mitoitus ja väestö, vaihtoehto A

Mitoitus ja väestö, vaihtoehto B

6 000 työpaikkaa +reservi 2 000

7 600 työpaikkaa +reservi 3 400

Saarenmaalla on A-vaihtoehdon mukaan 2040-luvun
lopulla 4 500 T/TY alueille sijoittuvaa tuotantopainotteista työpaikkaa kakkoskehän varrella.

Saarenmaalla on B-vaihtoehdon mukaan
2040-luvun lopulla 7 600 tuotantopainotteista
työpaikkaa laajassa valtakunnallisesti merkittävän laajuisessa teollisuuspuistossa. Työpaikkatoiminta voi olla monimuotoista ja sekoittunutta, noudattaen yrityspihakonseptia,
jossa yksikköjä hallinnoivat kehittäjät. Osa
työpaikoista sijoittuu ATP- ja TPA-alueille,
joissa voi olla myös asumista.

Saarenmaantien ympärillä taajama-alueella on 1500
työpaikkaa, jotka painottuvat tietotyöhön ja palveluihin. Työpaikkojen sijainti alueella täsmentyy tarkemmassa suunnittelussa.
Kehän ulkolaidalle sijoittuu teollisuuden laaja reservialue, jonka työpaikkamäärän ennustaminen on hyvin epävarmaa johtuen elinkeinoelämän pitkän tähtäimen megatrendien epävarmuudesta.
7 600 asukasta +reservi 5000
Asukasmitoituksessa tavoitellaan tehokkuutta, joka
tukee joukkoliikennettä ja lähipalveluita. 300m etäisyydelle Saarenmaantiestä sijoittuu 5000 uutta asukasta tehokkaaseen taajamaan, minkä lisäksi yhteensä n. 2600 asukasta sijoittuu keskitehokkaana
rakentamisena taajaman laidoille sekä erilliselle kehänvarren asuinalueelle.
Joukkoliikenteen lisäksi uuden kaupunginosan tehokkuus on riittävä pitämään yllä toimivaa lähipalveluiden tasoa. Taajama-alueelle sijoittuu palvelukeskittymä, jossa on esimerkiksi koulu (vähintään alakoulun luokka-asteet 1-6), päivittäistavarakauppa, joitakin erityiskauppoja ja elinkeinotoimintaa palvelevia
toimintoja kuten ravintolat. Naapinkallioiden ja Lentolan väliselle alueelle on mahdollista kehittää 5000
asukkaan oma kaupunginosansa myöhemmin tulevaisuudessa.
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Kehän ulkolaidalle sijoittuu teollisuuden laaja
reservialue, jonka työpaikkamäärän ennustaminen on hyvin epävarmaa johtuen elinkeinoelämän pitkän tähtäimen megatrendien
epävarmuudesta. Lisäksi tuotannollisia ja palvelualan työpaikkoja voi sijoittua Lentolan
suunnalla olevalle toiminnallisesti joustavalle
reservialueelle.
1 900 asukasta + reservi 2000
Vaihtoehdossa B asuinrakentaminen painottuu omakotitaloihin. Palveluiden osalta nojataan pitkälti naapuritaajamien suuntaan ja digitaalisiin palveluihin. Asuinalueiden kaavoituksessa edistetään myös jakamistalouden ja
yhteisöllisyyden teemoja.
Kaavaluonnos suhtautuu Kivivuorentien ympäristön olemassa olevaan asutukseen täydentäen ympäristöä hallitusti asumisella, johon voi yhdistää yritystoimintaa.
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7.2 Osayleiskaavaluonnoksen aluevaraukset
Alla olevassa taulukossa on esitetty aluevarausten mitat. Mitoissa on huomioitu
koko aluevarauksen pinta-ala, mihin lukeutuu varsinaisen toiminnan lisäksi pääkäyttötarkoitusta tukevia lähitoimintoja, liikenneratkaisuja ja esimerkiksi vihervyöhykkeet.
Vaihtoehto A

Vaihtoehto B

Teollisuus- ja työpaikka-alueet
TPA Taajamatoimintojen alue
202 ha
TY Taajaman läheinen
elinkeinojen alue
45 ha

työpaikkojen

TYA Elinkeinotoimintojen ja asumisen alue
76 ha
ja

T Työpaikkojen ja elinkeinojen alue
150 ha

TY Taajaman läheinen työpaikkojen ja elinkeinojen alue
50 ha
T Työpaikkojen ja elinkeinojen alue
269 ha

Asumiseen painottuvat alueet
TPA Taajamatoimintojen alue
202 ha (myös työpaikka-alueruudussa yllä)

A Taajamatoimintojen alue
115 ha

A Taajamatoimintojen alue
32 ha

ATP Asumisen ja elinkeinotoimintojen alue
57 ha

Reservialueet
T RES Työpaikkojen ja elinkeinojen reservialue
99 ha

T RES Työpaikkojen ja elinkeinojen reservialue
156 ha

A RES Asuintaajaman reservialue
223 ha

A/T/V RES
Asumisen, työpaikkojen ja virkistyspalveluiden
reservialue
196 ha

Virkistys- sekä maa- ja metsätalous
VL1/VL2/VL3 Viheralueet
424 ha

V Viheralue
256 ha
M Maa- ja metsätalousalue
41 ha
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7.3 Muut merkinnät
Liikkuminen ja palvelurakenne
Kaavaluonnoksissa on esitetty kehäväylän ja oleellisempien liikennettä välittävien
kokoojakatujen ohjeelliset sijainnit. Joukkoliikenteen tavoiteltava pääverkko on
osoitettu liikenneverkon rinnalle. A-vaihtoehdossa tavoitteena on ratikkaliikenteen
ulottaminen aikanaan Hermian ja varikon linjan jatkona Saarenmaantien uuteen
taajamaan. Pyöräilyn ja ulkoilun reitistöjen keskeisille linjoille on kaavaluonnoksissa
osoitettu vaihtoehtoiset sijainnit.

A
B
Kaavaluonnoksissa on esitetty palvelukeskittymät. A-vaihtoehdossa alueelle on esitetty keskustatyyppinen paikka. B-vaihtoehdossa on osoitettu kaksi pienimuotoista
lähipalveluiden keskittymää, josta Saarenmaantiellä oleva palvelee asuin- ja työpaikka-alueita, ja teollisuuspuistossa oleva ensisijaisesti teollisuusalueen toimintoja. Päivittäistavaroiden suuryksiköiden sijainti on näissä palvelukeskittymissä
kielletty.
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Viherrakenne ja ekosysteemi
Kaavaluonnoksissa on osoitettu viheryhteystarpeet, jotka muodostavat verkostona
sekä seudullisesti että paikallisesti palvelevan kokonaisuuden. Viherrakenteen kohokohtia ovat esimerkiksi luonnonmaiseman erityispaikat Pitkäjärven rotkolla ja
Naapinkallioilla sekä laajempina kokonaisuuksina Kisapirtti ympäristöineen ja Kaarinanpolku. Lorunkorvenojan ympäristö nousee hulevesien hallinnan kautta esiin
merkittävänä viherrakenteen osana. Hulevesien osalta on kaavaluonnoksissa annettu myös yleismääräys.
Kaavaluonnoksissa on osoitettu luontoselvitysten mukaiset tärkeät arvoalueet. Numeroindeksillä on eritelty uhanalaisen liito-oravan esiintymisalueet sekä paikalliset
arvoalueet. Omalla aluevarausmerkinnällään on osoitettu luonnonsuojelualueet.
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Kulttuuriympäristö
Kaavaluonnoksissa on osoitettu kulttuuriperintökohteena Kangasalan ja Messukylän rajalla oleva vanha rajapyykki sekä Takalan torpan hirsirakennus.

Teollisuuspihakonsepti
Kaavaluonnoksessa B on tutkittu itsenäisten teknologiapihojen konseptia. Tätä varten on osoitettu oma kaavamerkintänsä.

Maa-aineen otto ja läjitys
Kaavaluonnoksissa on osoitettu merkinnällä nykyinen määräaikaisesti käytössä
oleva maa-aineen ottoalue sekä suunnitteilla oleva Houkanvuoren maanvastaanottoalue.

Sähkölinjat
Kaavaluonnoksissa on esitetty kaava-alueella olevat 110 kV ja 400 kV sähkölinjat
sekä niiden vaatimat rakentamattomat varoalueet.
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Yleismääräykset
Kaavaluonnoksissa on annettu yleismääräyksiä koskien virkistysalueiden maisemanhoitoa, hulevesien hallintaa, seudullista vesihuollon verkostoa sekä B-vaihtoehdossa myös kaavassa edistettäviä toiminnallisia teemoja.

B
7.4 Suhde maakuntakaavaan
Saarenmaan osayleiskaava toteuttaa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tavoitetta
kakkoskehän kehittämisvyöhykkeen kehittymisestä. Kaavassa osoitetaan alueelle
sekä työpaikkoja että asumista, tarkentaen maakuntakaavassa esitettyjä rajauksia.
Maakuntakaavan kaavamääräys

Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun 2-kehään tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan sekä asumisen vyöhyke, joka ulottuu lentoasemalta Sääksjärven, Hervannan, Saarenmaan
ja Lentolan kautta Tarastenjärvelle. Vyöhyke kytkee lentoasemaa ja itäistä kaupunkiseutua toisiinsa, keskusakselin 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 yritys-
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2-kehän kehittämisvyöhykkeellä on jaksoja, joissa maakuntakaavaa lähemmässä
tarkastelussa kyse on enemmän aluerakenteen täydentämisestä kuin olevan taajamarakenteen tiivistämisestä. Saarenmaa on yksi näistä alueista. Maakuntakaava kuitenkin selkeästi osoittaa uuden
alueen rakentamisen aluevarausmerkinnöin. Kehittämissuositus taajamarakenteen tiivistämisestä voidaan siis tulkita
tarkoittavan yhtenäistä, eheää taajamavyöhykettä, jollaista laaditut osayleiskaavaluonnokset nyt tuottavat. A-kaavaluonnosvaihtoehdossa rakenne on tehokkaampi kuin B-vaihtoehdossa.
Kaavaluonnokset mahdollistavat suosituksen mukaisesti yritys- ja tutkimustoi-
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muihin kehittämisvyöhykkeen yritysalueisiin ja lentoasemaan. 2-kehän toteuttamisella välille Rusko–
Lentola vahvistetaan Lentolan asemaa itäisen kaupunkiseudun merkittävänä liikenteellisenä solmukohtana etelän ja lentoaseman suuntaan. Maankäytön suunnittelussa tulee varautua myös 2-kehän yhteystarpeen toteuttamiseen Tarastenjärvelle. Tarastenjärven aluetta kehitetään erityisesti
ympäristöteollisuuden yritysten sijoittumisedellytyksiä suosivasti.
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ja muiden viranomaisten kanssa. Maankäytön
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minnan sekä asumisen. Kaavaluonnoksissa on kiinnitetty huomiota alueen osien
toteutumisjärjestykseen.
A-vaihtoehdossa alue profiloituu monipuolisena paikkana, jossa on palvelut ja
työpaikat lähellä asumista, ja josta pääsee nopeasti kehää pitkin Sääksjärven
rautatieasemalle ja Pirkkalaan lentokentälle.
B-vaihtoehdossa alue profiloituu Hervannan tieto- ja asukaskeskittymän kanssa
symbioosissa olevana teollisuuspuistona
kehän varrella.
Kaavaluonnokset vahvistavat Lentolan
asemaa liikenteellisenä solmukohtana.
Myös asumisen reservialueet tukevat Lentolaa ja monipuolistavat aluetta.
Saarenmaan osayleiskaavoituksessa on
käynnistetty yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa ja pidetty laajalla viranomaiskokoonpanolla rakennemallivaiheen
viranomaisneuvottelu. Kehän suunnittelua koskien on sovittu järjestettävän erilliset neuvottelut ELY-keskuksen kanssa.
Käynnissä on myös vesiyhtiöiden välinen
yhteistyö ja liikennevaikutusten arviointi
kaupunkien välisenä yhteistyönä liittyen
myös Tampereen Hervannan kaavoitukseen.
Rakennemalleissa ja osayleiskaavaluonnoksissa on tutkittu tapoja edistää toimintojen saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä.
Osayleiskaavassa noudatetaan pääpiirteittäin maakuntakaavan ajatusta taajamarakenteen jatkumisesta asuinvoittoisena Annalasta ja työpaikkavoittoisena
Ruskosta.
Osayleiskaavaluonnoksissa tutkitaan tarkemmin toimintojen rajan sijaintia. Avaihtoehdossa jäsentävänä elementtinä
toimii Lorunkorvenojan hulevesipuisto ja
B-vaihtoehdossa Saarenmaantie.
Ehdolliset alueet on huomioitu suunnittelussa pitkälti. Molemmissa osayleiskaavaluonnoksissa mahdollistetaan kuitenkin
kuntarajan läheisten eteläisten teollisuusalueiden käyttöönotto jo ensivaiheessa.
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Keskeisenä perusteluna tälle on Tampereen seudulla kaavatyön aikana havaittu
tarve suurille teollisuustonteille sekä kehän toteuttamisen taloudelliset realiteetit.
A-kaavaluonnoksessa on tutkittu maakuntakaavasta poiketen mahdollisuutta
osoittaa kuntarajalle uusi asuinalue Tampereen Lintuhytin vastinpariksi.
Kaavaluonnokset noudattavat maakuntakaavan viherverkon periaatteita ja täydentävät suunnittelua paikallisella tasolla.
Kuntarajan suuntaisen viheryhteyden toteutukseen on esitetty kaavaluonnoksissa
vaihtoehtoiset ratkaisut.
Kaarinanpolulle on esitetty vaihtoehtoisia
toteutustapoja.
Luonnonsuojelualueet
on
esitetty
osayleiskaavakartoilla. Myös arvokas kallioalue on esitetty kartalla, vaikka se sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella.
Yhdysvesijohdot on esitetty kaavan yleismääräyksissä huomioitaviksi suunnittelussa. Niiden tulevaisuudesta on keskusteltu kaavatyön aikana mm. Kangasalan
ja Tampereen vesiyhtiöiden kesken.
Maankäytön suunnittelun kannalta merkittävät voimalinjat on esitetty kaavakartalla tarkennettuna niiden vaatimien varoalueiden kanssa.
Maakuntakaavassa osoitetun kakkoskehän ohjeellista linjausta on tutkittu kaavaluonnoksissa tarkemmin kahden vaihtoehdon avulla. Vaihtoehdoista on laadittu
massatasapainoselvitys, jonka yhteydessä väylät on mallinnettu leikkauksineen ja tasauksineen.
Rakennetun taajaman raja noudattaa
osayleiskaavaluonnoksissa pääperiaatteiltaan maakuntakaavaa. Kehän ja sähkölinjan välisellä kiilamaisella alueella on syytä
varautua tulevaisuudessa muuttuvaan
maankäyttöön, jonka käyttötarkoitus ja
toteutustapa täsmentyy tuonnempana.
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7.5 Suhde Kangasalan strategiseen yleiskaavaan
Osayleiskaava toteuttaa strategisen yleiskaavan tavoitetta työpaikka- ja asuintoiminnoista kehäväylän varrella.
Strategisen yleiskaavan kaavamääräys

Toteutuminen osayleiskaavaluonnoksissa
Kaavaluonnoksissa esitetty maankäyttö
edistää
kakkoskehän
muodostumista.
Kaava-aineistossa on huomioitu tavoite vaiheistuksesta. Kaavoitusprosessin rakennemallivaiheessa on käynnistetty kaupunkien
välinen yhteistyö.

Työpaikkapainotus ja asuinpainotus noudattavat strategisessa yleiskaavassa esitettyjä sijainteja. Toteutuksen vaiheistusta on
hahmoteltu kaava-aineistossa.
Kaarinanpolulle on kaavaluonnoksissa esitetty erilaisia reittivaihtoehtoja alueen läpi.

7.6 Suhde Tampereen seudun rakennesuunnitelmaan
Rakennesuunnitelman merkintä

Toteutuminen osayleiskaavaluonnoksissa
Kaavaluonnoksissa on osoitettu asuinpainotteinen ja työpaikkapainotteinen toiminta
rakennesuunnitelman mukaisesti siten, että
asumistoiminnat sijoittuvat kehän sisärenkaalle ja työpaikkatoiminnot jatkaen Ruskon aluetta ulkolaidoille.
Rakentamisen vaiheistus eroaa kaavaluonnoksissa rakennesuunnitelmasta siten, että
on haluttu tutkia mahdollisuutta rakentaa
kehän eteläpuolelle jo varhaisessa vaiheessa.
Kehää kulkeva kehäbussi on huomioitu molemmissa kaavavaihtoehdoissa osana julkisen liikenteen verkkoa.
Rakennesuunnitelmassa osoitettu Kaukajärven-Pitkäjärven virkistysalue on molemmissa kaavaluonnoksissa virkistyskäytössä.
Vaihtoehdossa A virkistysalue on laajempi,
vaihtoehdossa B suppeampi.
Kaavatyön aikana on myös hyödynnetty
käynnissä olevan seudullisen viherrakennetyön aineistoja.
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7.7 Suhde Kangasalan kaupunkistrategiaan
Kangasalan visio, kaupunkistrategia ja toimintaa ohjaavat arvot ovat valmistuneet
laajassa yhteistyössä, johon ovat osallistuneet luottamushenkilöt, kaupunkilaiset,
henkilöstö ja sidosryhmät.
Kangasalan kaupunkistrategia kuvaa keskeiset tavoitteet, joihin valtuuston johtamana Kangasalan päätökset perustuvat seuraavana vuosikymmenenä. Strategia
tavoittelee vahvaa elinvoimaa ja hyvinvointia eri muodoissa. Mukana ja osallisia
ovat kaikki.
Kaupunkistrategia on elävä asiakirja ja sitä uudistetaan tarpeen mukaan. Vuosittaiset tavoitteet vahvistetaan valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja niitä seurataan tilinpäätöksessä. Operatiivinen toteutus tapahtuu kaupunginhallituksessa ja
lautakunnissa sekä kaupungin organisaation toimesta.
Kangasalan kaupungilla on arvokas yhteiskunnallinen palvelutehtävä. Kaupunkistrategian johdolla sitä toteutetaan joka päivä.


Arvot: Avoin / Edelläkävijä / Luotettava / Turvallinen / Vastuullinen



Visio: Hyvinvoiva ja kehittyvä kesäpäivän kulttuurikaupunki

Kaupunkistrategiassa on esitetty 12 päätavoitetta, joiden alle on koottu toimenpiteitä ja toimintaperiaatteita. Saarenmaan kannalta vuoteen 2025 oleelliset tavoitteet koskevat työllisyyden tukemista sekä sujuvaa liikkumista, josta on toimenpiteenä nostettu esille kehä 2:n rakentamisen aloittaminen yhdessä Tampereen
kanssa. Erinomaisissa ja kilpailukykyisissä elinkeinoelämän alueissa, palveluissa ja
profiileissa Saarenmaa on nostettu kärkihankkeeksi Lamminrahkan ja Tarastenjärven rinnalle.

7.8 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 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 tulleet uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioivat ajankohtaisia ilmiöitä kuten pyrkimyksen vähähiiliseen yhteiskuntaan ja sopeutumisen ilmastonmuutokseen sekä elinkeinojen uudistumismahdollisuuksien
säilyttämisen tulevien elinkeinoelämän murrosten aikana. Päivityksessä esille nousseet teemat ovat Saarenmaan kaavoituksen kannalta keskeisiä; kyseessä on uusi
taajamaa täydentävä alue, josta tavoitellaan elinkeinoelämän kannalta merkittävää
paikkaa.
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Teemakokonaisuus

Toteutuminen osayleiskaavaluonnoksissa

toimivat yhdyskunnat
ja kestävä liikkuminen

Kehän rakentaminen edistää monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta. Uusi työpaikkakeskittymä luo edellytyksiä elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle.
Asuinalue vastaa seudun väestönkehitykseen ja mahdollistaa paikallisesti lyhyet työmatkat, palvelut sekä joukkoliikenteen saavutettavuuden. Kaavavaihtoehdossa A alueen käyttö on tehokkaampaa ja vaihtoehdossa B mahdollistetaan alueen profiloituminen laajana teollisuuspuistona. Kaava eheyttää aluerakennetta, mutta laajentaa yhdyskuntarakennetta paikallisesti. Seudun ja kaupungin rakentamisen ohjelmoinnissa tuleekin kiinnittää huomiota alueen rakentamisen ajoitukseen ja siihen, että rakentaminen vastaa kulloiseenkin todelliseen tarpeeseen.
Kaavaluonnoksissa ja niitä edeltävissä kaavan vaiheissa on tutkittu
erilaisia kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämismahdollisuuksia.
Haasteellinen vaihe yhdyskuntien toimivuuden ja kestävän liikkumisen kannalta on vaihe ennen kakkoskehäväylän valmistumista, jolloin uusi alue on pussinperällä.

tehokas liikennejärjestelmä

Kehäväylä tukee valtakunnallisen liikennejärjestelmän runkoon
kuuluvaa Tampereen ja Helsingin välistä kasvukäytävää. Kehä ja
uudet alueet täydentävät seudullista ja paikallista liikenneverkkoa
parantaen saavutettavuutta seudulla.
Kriittinen kysymys liikennejärjestelmän kannalta alueella ovat joukkoliikenneratkaisut ja ylipäänsä joukkoliikenteen edellytykset.

terveellinen ja turvallinen elinympäristö

Kaava-alueella ei ole pohjavesialueita. Vesikysymyksissä korostuvat hulevedet sekä terveellisyyden että turvallisuuden kannalta.
Melun ja päästöjen suhteen kaavassa on tutkittu erilaisia ratkaisuja
toimintojen sijoittumisen ja myös pyöräilyverkon osalta.
Terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeistä alueella on se,
kuinka paljon ympäristövaikutuksia tuotannollisilta ja vastaavilta
toiminnoilta sallitaan. Kaavaluonnoksissa on esitetty raskaammat
toiminnot pääosin etäälle asutuksesta ja keskeisistä virkistyspaikoista.
Alueella on seveso-direktiivin mukainen kohde Ruskon vesilaitoksella, mikä muodostaa riskin uudella alueella. Vedenpuhdistuslaitoksen luontainen sijainti on kuitenkin yhdyskuntarakenteellisesti
perusteltu. Vesilaitokselle tuleva siirtovesilinja on vedensaannin
kannalta tärkeä. Tämä on huomioitu myös kaavamääräyksessä.
Liikenneverkon monipuolistuminen tukee seudun kokonaisturvallisuutta erityistilanteissa. Tuotannollisen toiminnan eriyttäminen taajamasta A-vaihtoehdossa tukee liikenneturvallisuutta.
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Kaavaluonnoksissa on kiinnitetty huomiota viherverkoston jatkuvuuteen. Taustalla on ajatus erilaisten ekosysteemipalveluteemojen
muodostamasta tarkoituksenmukaisesta kokonaisuudesta. Verkosto
siis palvelee luonnon monimuotoisuutta ja ekologisia yhteyksiä
sekä virkistäytymistä sekä edistää myös hulevesien hallintaa. Liitooravan elinympäristöä vaalitaan. Uusien sääksenpesien rakentamisella tavoitellaan sääksen olosuhteiden säilymistä. Haasteellinen
kohta ympäristöarvojen kannalta tulee olemaan Pitkäjärven murtolaakson ylittävä kehäsilta.
Saarenmaa ei ole kulttuuriympäristön ydinaluetta. Keskeiset kohteet on kuitenkin nostettu kaavaluonnoskartoilla esiin. Virkistystoimintojen ja Kisapirtin merkitys korostuu alueen kulttuuri-identiteetissä.
Luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta keskeistä Saarenmaalla
on maanoton ja läjityksen ennakoiva suunnittelu.

uusiutumiskykyinen
energiahuolto

Kaavaluonnoksissa on osoitettu energiahuollon kannalta merkittävät sähkölinjat varoalueineen.
Kaavaluonnosvaihtoehdossa A on esitetty tehokasta yhdyskuntarakennetta, joka mahdollistaa keskitetyn energiatuotannon. B-vaihtoehdossa puolestaan on kaavan yleismääräyksellä ja teollisuuspihamääräyksellä edistetty resurssisymbiooseja.

7.9 Suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin
Saarenmaan osayleiskaavan tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka vastaa alueen maankäytöllisiin tavoitteisiin sekä strategisessa suunnitelmissa asetettuihin maankäytön painotuksiin. Yhdessä Kangasalan strategisen
yleiskaavan (2017) kanssa osayleiskaava vastaa kokonaisuutena maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisiin yleiskaavoja koskeviin sisältövaatimuksiin tarkentaen strategisen yleiskaavan tavoitteita lähemmässä mittakaavassa.
Huomioitavat teemat

Toteutuminen osayleiskaavaluonnoksissa

yhdyskuntarakenteen
toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen
kestävyys;

Kehäväylällä tuetaan seudun aluerakennetta erityisesti parantaen
alueiden välistä saavutettavuutta sekä seudullisella että paikallisella tasolla. Suurin paikallinen haaste saavutettavuuden suhteen
nykytilanteessa on kulku Kangasalan nauhataajamasta Hervantaan.
Laajan työpaikka-alueen sijoittumisessa Saarenmaalle ovat perusteena Hervannan teknologiakeskittymän, palveluiden ja työvoiman
läheisyys. Kehä ja Saarenmaa tukevat seudun lisäksi Tampereen ja
Helsingin välistä kasvukäytävää.
Ekologisen verkoston jatkuvuuteen on kaavassa kiinnitetty huomiota. Työn osana on laadittu luontoselvityksiä, joihin kaavaratkaisut perustuvat.
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Kaava-aineistossa ja kartoissa on kiinnitetty huomiota toteutusjärjestykseen. Ensimmäisenä rakennetaan olemassa olevaa taajamaa
lähimpänä olevat alueen osat. Kakkoskehän toteutuminen on sidoksissa maankäytön kehitykseen. Uudisalueen nopeaan käyttöön ottamisen keskeinen peruste on vapaiden teollisuustonttien vähyys
Kangasalan nykyisten teollisuusalueiden yhteydessä. Uudella alueella pyritään myös edistämään kehän rakentumista.
Uuden alueen rakentaminen on olemassa olevan alueen täydentämiseen verrattuna kallista. Toteuttamisen ohjelmointi vaatiikin kuntatasolla sekä seudullisesti erityistä huolta.

asumisen tarpeet ja
palveluiden saatavuus;

Kaavaluonnoksissa on tutkittu asumisen ja palveluiden kannalta
erilaisia ratkaisuja. Vaihtoehtoina on nojata palveluissa ympäröiviin
olemassa oleviin palveluihin tai synnyttää alueelle yksi tai useampi
palvelukeskittymä. Vaihtoehdossa A on tutkittu lähipalveluiltaan
vuonna 2040 itsenäistä kaupunginosaa, vaihtoehdossa B puolestaan luotetaan yhteisöllisyyden, jakamistalouden ja etäpalveluiden
laajempaan läpilyömiseen ilmiönä sekä nojataan enemmän ympäröiviin alueisiin.

mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;

Kakkoskehä täydentää seudullista liikenneverkkoa. Valmistuessaan
kehä mahdollistaa joukkoliikenteen ja tukee kehän varren avainpaikkoja kuten läheistä Lentolaa joukkoliikenteen solmukohtina.
Joukkoliikenteen tulee kuitenkin olla toimivaa jo ennen kehän valmistumista. Kaava-alue on liitettävissä helposti nykyiseen bussiverkostoon. Erityisesti A-kaavaluonnoksessa on noudatettu joukkoliikennekäytäväajattelua sijoittamalla tiivis asutus Saarenmaantien
tuntumaan. Kaavaluonnoksissa on tutkittu erilaisia pyöräilyverkon
mahdollisuuksia. Työssä on noussut esille sähköpyörät ja automatisoitu syöttöliikenne. Alueen mahdollisia kehittämisen teemoja voisivat olla liikenne palveluna ja jakamistalous, esimerkiksi yhteiskäyttöautot. Myös raitiotien rakentamiseen on alueella varauduttu.
Kestävää näkökulmaa vaatii Saarenmaalla esirakentamisen suunnittelu. Kehän vaihtoehtoisten linjausten suhteen on tehty kaavan
osana massatasapainotarkastelu. Käynnissä on myös vesihuollon
ratkaisujen ennakoiva suunnittelu sekä liikenteellisten vaikutusten
arviointi. Näitä tehdään yhteistyössä naapurikaupunkien kesken.
Hulevesiverkossa nojaudutaan Lorunkorvenojan luontaiseen uomaan. Kaavan yhteydessä on tehty hulevesien osalta selvitys ja arviointeja. Energian ja raaka-aineiden suhteen painotetaan paikallisuutta ja resurssisymbiooseja.

mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;

Kaavaluonnoksissa on osoitettu raskaampi ja häiriötä aiheuttava
teollisuustoiminta kehän ulkolaidalle, asumisen jäädessä sisäosiin,
jossa ovat myös lähivirkistäytymisen ydinalueet. Melun ja päästöjen suhteen on tutkittu erilaisia suunnitteluratkaisuja.
Eri väestöryhmien välinen tasapaino toteutuu paremmin vaihtoehdossa A, jossa toiminta on monipuolisempaa. Väestöryhmien välinen tasapaino on yksi keskeinen aihe, jonka osalta luonnosvaihtoehdot eroavat keskenään.
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kunnan
elinkeinoelämän
toimintaedellytykset;

Kaavaluonnokset vastaavat Kangasalle kohdistuvaan yritystonttikysyntään. Todennäköisesti ensimmäiset rakennettavat alueet tulevat
olemaan juuri teollisuuspainotteisia työpaikkaympäristöjä, joiden
rakentaminen edistää myös elinkeinoelämän kannalta merkittävän
kakkoskehän rakentumista. Asutus ja mahdolliset palvelut tukevat
työvoiman saatavuutta. Kaavavaihtoehdoissa on tutkittu erilaisia
elinkeinoelämän alueiden toteuttamiskonsepteja.

ympäristöhaittojen
vähentäminen;

Alueella ei ole nykyisellään merkittäviä ympäristöhaittoja. Nykyisellä Ruskon työpaikka-alueella on toimintaa, joka ei siedä häiriintyviä toimintoja lähelleen. Suunnitteilla on myös rajalla olevan läjitysalueen ottaminen lumenkaatopaikaksi. Kaavaluonnoksissa on
osoitettu Ruskon työpaikka-alueen jatkuminen Kangasalan puolelle
T-alueena. Vaikutusten sallivuus ja toimintojen monipuolisuus sekoittuneilla alueilla on yksi teema, jota on haluttu kahdella kaavaluonnoksella tutkia.

rakennetun ympäristön, maiseman ja
luonnonarvojen vaaliminen; sekä

Rakennetun ympäristön ja luonnon arvoja on selvitetty kaavatyön
alkuvaiheessa selvitysten avulla. Tässä yhteydessä on myös tarkasteltu kevyesti maisemakysymyksiä. Keskeiset maisemapaikat on
pyritty kaavaluonnoksissa säilyttämään rakentamattomina.

virkistykseen soveltuvien alueiden
riittävyys.

Kaavatyössä on tunnistettu Kaukajärven-Pitkäjärven ulkoilualueen
seudullinen merkitys, ja tuettu sen saavutettavuutta. Keskeisten
virkistysalueiden lisäksi muuttuvan maankäytön alueille voi tulla lähivirkistystoimintoja. Viherverkoston osalta on tavoiteltu tarkoituksenmukaista kokonaisuutta ja tutkittu erilaisia vaihtoehtoja.

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

Alue on pääasiassa rakentamatonta hajarakennustyyppistä metsää,
ja sijaintinsa vuoksi otollinen muuttuvalle maankäytölle. Alueella on
kuitenkin jonkin verran asuin- ja työpaikkakiinteistöjä, joiden sovittaminen suunnitelmiin voi luoda haasteita. Näitä kohteita on kehäväylän varrella sekä erityisesti A-vaihtoehdossa tiiviin keskittymän
alueella. Erityisesti näiden asuttujen kohteiden suhteen on syytä
panostaa vuorovaikutukseen.
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OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET
Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tulee selvittää kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja -asetuksen (MRA) edellyttämällä tavalla. MRL:n 9 §:n mukaan ”kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman
toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta,
jolla kaavalla voidaan katsoa olevan olennaisia vaikutuksia.”
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa MRA 1 §: Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon,
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin,
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen,
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
6) elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja toimivan kilpailun kehittymiseen.
Jos yleis- tai asemakaavan maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitetut olennaiset vaikutukset ulottuvat toisen kunnan alueelle, kaavan vaikutuksia selvitettäessä tulee olla tarpeellisessa määrin yhteydessä tähän kuntaan. Jos kaavan olennaiset vaikutukset ulottuvat toisen maakunnan liiton alueelle, tulee vastaavasti olla
yhteydessä tähän liittoon.
Osayleiskaavan vaikutuksia arvioidaan Saarenmaan osayleiskaavoitustyön eri vaiheissa, jolloin vaikutusten arviointi on osa myös suunnitteluprosessia. Erityistä huomiota tässä osayleiskaavatyössä kiinnitetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, liikenteeseen sekä luontoon ja luonnonarvoihin. Muista suunnitelmista ja kaavoituksesta nousee esille kakkoskehän suunnittelu. Huomiota kiinnitetään yhteistyöhön erityisesti Tampereen kaupungin kanssa.
Arvioinnin pohjana käytetään olemassa olevia lähtötietoja ja selvityksiä, kaavaprosessin kuluessa laadittavia tarkasteluja sekä viranomaisten ja osallisten kannanottoja. Vaikutusten arviointia hyödynnetään laadittaessa eri alueille sopivia maankäyttöperiaatteita.
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Tiivistelmä kaavan vaikutuksista
Saarenmaan uuden alueen rakentamista perustelee vahvasti kakkoskehän yhteys,
joka parantaa merkittävästi saavutettavuutta sekä seudullisesti että paikallisesti
tarkasteltuna. Jos seudulla on tarpeen ottaa käyttöön uusia alueita, on Saarenmaa
tähän aluerakenteen kannalta hyvin perusteltu suunta. Uusi työpaikkapainotteinen
alue olemassa olevan teknologiakeskittymän vieressä vastaa ajankohtaiseen tonttikysyntään; rakentamattomat teollisuustontit ovat Kangasalla vähissä, ja koko
seudulla suuria yhtenäisiä teollisuustontteja on tarjolla heikosti.
Kangasalan kannalta kaava parantaa merkittävästi taajaman osien saavutettavuutta ja tukee kaupungin työpaikkaomavaraisuutta. Pitkällä tähtäimellä se myös
tekee Lentolasta nauhataajamaa vahvistavan joukkoliikenteen solmukohdan. Kaavan toteutuminen edellyttää kuitenkin kaupungilta merkittäviä investointeja, jotka
eroavat kahdessa laaditussa kaavaluonnosvaihtoehdossa toisistaan.
Kaava-alueella on tällä hetkellä jonkin verran asukkaita ja työpaikkoja, joskin alueen pinta-alaan nähden vähän. Kaavalla on kaavaluonnoksesta riippuen merkittäviä
vaikutuksia nykyisten asukkaiden ja yrittäjien ympäristöön. Vaikutukset saattavat
olla katsantokannasta riippuen positiivisia tai negatiivisia, ja vaikutukset ajoittuvat
kaavan pitkän aikajänteen vuoksi eri puolella kaava-aluetta sijaitseviin kohteisiin
eri tavoin. Huomio kiinnittyy myös Saarenmaantien itäisen jakson liikennemäärien
kehittymiseen kaavan toteutuksen eri vaiheissa.
Tampereen kannalta kaava monipuolistaa liikkumisverkkoa sekä vahvistaa Kaukajärven ja Hervannan palvelurakennetta. Kaava toisaalta myös lisää liikennettä Tampereen puolen katuverkolla. Taajamarakenteen kehittyminen muuttaa merkittävästi Ruskon asemaa taajamassa; takamaille sijoittunut teollisuusalue maanläjityspaikkoineen muuttuu nyt eri tavalla keskiöön. Symbolisena esimerkkinä tästä toimii
kaavan ainoa arvokkaaksi noteerattu arkeologinen kulttuuriperintökohde, joka on
metsässä oleva entinen rajapyykki. Molemmissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa on
päädytty esittämään Ruskon työpaikka-alueen jatkamista Kangasalan puolella teollisuuspainotteisena. Uusien herkästi häiriintyvien toimintojen tuomista työpaikkaalueen jatkumiskohtaan rajalla on vältetty.
Sen sijaan tamperelaisiakin palveleva Kaukajärven-Pitkäjärven virkistysalue on pyritty säilyttämään vetovoimaisena virkistyspaikkana, joka liittyy ekologisiakin tavoitteita toteuttavin viherkäytävin seudun viherverkkoon. Vaikutusten kannalta
keskeinen viherverkon osa on hulevesijärjestelmä, jossa huomiota on kiinnitettävä
sekä määrälliseen että laadulliseen hulevesien hallintaan.
Osayleiskaavavaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu seuraavissa luvuissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa järjestyksessä.
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8.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Virkistyksen ydintoiminnat säilyvät
Valtaosa kaavoitettavasta alueesta on nykyisellään virkistykseen sekä maa- ja metsätalouteen käytettävää metsää. Molemmissa kaavaluonnoksissa metsäinen alue
vähenee. Keskeisimmät nykyiset virkistysalueet on kuitenkin osoitettu virkistyskäyttöön. Kasvava taajama tuo virkistysalueille uusia lähivirkistyskäyttäjiä, mikä
tarkoittaa ulkoilun ohjaamisen tarvetta ja edellyttää myös taloudellisia panostuksia.
Lähivirkistys ja seudullinen virkistys muodostavat kuitenkin synergioita ja virkistysympäristön laatuun panostaminen voi olla kannattavaa.
Molemmissa luonnosvaihtoehdoissa uudet teolliset ympäristöt on osoitettu virkistys- ja luontoarvoiltaan köyhemmille paikoille Saarenmaan eteläosiin, ja Kaarinanpolun seudullinen virkistysreitin sijainnille on osoitettu vaihtoehtoja. Kaarinanpolku
mahdollistaa uusien asukkaiden pääsyn virkistäytymään myös Saarenmaan/ Ruskon eteläpuolisille luontoelämysalueille.
Vaihtoehdoissa elämäntavat ovat erilaiset
Vaihtoehto A kuvaa urbaanin kaupunginosan, jossa palvelut ovat lähellä ja toimintaympäristö monipuolista. Asuminen on tällaisella alueella tyypillisesti tehokasta ja
asukkaalle helppoa. Ihmiset pääsevät kohtaamaan ja jakamaan tietoa julkisissa tiloissa. Elinympäristön laadukkuutta edistetään näin ollen A-vaihtoehdossa ohjatummin kuin B-vaihtoehdossa. A-vaihtoehdon taajamatoimintojen alueen sisäistä
toteutustapaa ei olla jäsennelty kaavakartalla pitkälle, ja näin ollen alueen sisäinen
rakenne ja toimintojen sijoittuminen voidaan ratkaista monella tavalla. Alueen
suunnittelu vaatii todennäköisesti yleiskaavan tarkistusta ennen kuin aluetta voidaan alkaa asemakaavoittaa.
Vaihtoehto B kuvaa innovatiivisen kaupunginosan, jossa on tilaa monenlaiselle toiminnalle. Omakotitalon yhteydessä voi esimerkiksi olla verstas, suuri teollisuuspiha
voi syntyä jonkin teeman ympärille, ja alueella voidaan toteuttaa robottiliikennekokeiluja. Innovatiivisiin ratkaisuihin ja uusiin teknologioihin nojaaminen on kuitenkin
riskialtista, ja kaava voi sallivuudessaan tuottaa häiriöllistä ympäristöä. Toisaalta
se myös tuo mahdollisuuksia profiloitumiseen, yhteisöllisyyteen ja omintakeisen
alueidentiteetin synnyttämiseen. B-vaihtoehdossa elämisen laatuun ja arjen sujuvuuteen liittyvät asiat riippuvat kaiken kaikkiaan paljon myös muista asioista kuin
alueen kaavoituksesta.
Nykyisten asukkaiden ympäristö muuttuu
Alueella on nykyisellään jonkin verran asukkaita ja työpaikkoja, joskin pinta-alaan
nähden suhteellisen vähän. A-vaihtoehdossa keskeisin asuinkeskittymä tiivistyy
kaupunkimaiseksi ympäristöksi, mikä aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia asukkaille.
Palvelut tulevat lähelle, mutta ympäristön radikaali muutos saattaa aiheuttaa konflikteja. Näihin kuitenkin on mahdollista valmistautua neuvotteluin hyvissä ajoin,
sillä alue ei ole ensimmäiseksi toteutettavia ja edellyttää joka tapauksessa tarkentavaa maankäytön suunnittelua. B-vaihtoehdossa nykyinen Kivivuorentien asutuskeskittymä on harvemmalla taajama-alueella ja uudisrakentaminen on sovitettavissa olemassa olevien rakennusten mittakaavaan.
Kaava-alueen ulkolaidan kyliin vaikuttavat kaavassa esitetyt reservialueet sekä kehäväylä. Suunnittelussa riskinä on näihin liittyvät ympäristöhäiriöt kuten kehän
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melu ja työpaikka-alueista koituvat häiriöt. Mikäli reservialueet täydentyvät intensiivisesti, saattaa kylien luonne muuttua merkittävästi. Toisaalta palvelut tulevat
lähelle.
Kaava-alueella on lisäksi joitakin yksittäisiä rakennuksia muuttuvan maankäytön
alueilla. Näille koituvia vaikutuksia voidaan käsitellä tarkemmin kaavan ehdotusvaiheessa vuorovaikutusprosessin edetessä.
Liikennevirrat muuttuvat ja ympäristöhäiriöitä ehkäistään
Liikenneverkon muutokset aiheuttavat muutoksia liikennevirtoihin paitsi alueella,
myös alueen ulkopuolella. Liikennevirtojen kasvu puolestaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Näitä liikennevaikutuksia on käsitelty luvussa 8.4. Kehän liikenne aiheuttaa myös melua ja hiukkaspäästöjä, joiden vaikutuksia voidaan hillitä hyvällä
suunnittelulla. Pienilmastoon kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty luvussa 8.2.

8.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Maa-ja kallioperää muokataan etelässä, pohjoisosan arvoalueet säilyvät
Kaavaluonnoksessa esitetty maankäytön muutos muokkaa alueen pinnanmuotoja
merkittävästi. Erityisesti kehälinja ja teollisuusalueet vaativat runsaita tasauksia.
Arvokkaimmat, pienipiirteiset pohjoisosan alueet säilyvät pitkälti virkistysalueina ja
asuinalueina, joilla vaikutus topografiaan ei ole yhtä voimakas kuin hieman monotonisemmalla eteläosalla. Kaikkein arvokkaimmille alueille (pitkäjärven pohjoisrannan geologinen arvoalue sekä Naapinkalliot) ei osoiteta muuttuvaa maankäyttöä
vaan ne kuuluvat viherverkon kohokohtiin.
Vesiolosuhteissa korostuvat hulevesikysymykset
Kaava-alueella ei ole merkittäviä pohjavesialueita. Sen sijaan hulevesikysymykset
nousevat kaavassa keskiöön. Kriittisiä ovat vaikutukset valumauomien purkupaikat, jotka sijoittuvat reilusti kaava-alueen ulkopuolella idässä vedenhankinnan kannalta tärkeään Roineeseen sekä järveen, jossa on Natura-alue. Kaavaluonnoksissa
on osoitettu Lorunkorvenoja hulevesiverkon päärunkona, ja sen ympäristöön on
varattu tilaa hulevesien hallinnalle. Kaavaluonnoksissa on huomioitu eteläisten alueiden koordinaatisto siten, että olemassa olevia uomia voitaisiin hyödyntää nykyisillä paikoillaan joko nykyisellään tai jossain määrin muokattuna. Hulevesien erityiskysymyksinä nousevat esille rakentamisen aikaiset vaikutukset, joiden hallinnan mahdollisia keinoja ovat esimerkiksi maanpinnan muokkaukseen liittyvät rajoitukset ja kriittisten uomien eroosiosuojaus. Louhimisen yhteydessä on varmistettava selvityksin ja mahdollisin toimenpitein sulfidipitoisten hulevesivirtaamien
ehkäiseminen.
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Kuva 35. Kaavaluonnosvaihtoehdoista on laadittu hulevesien hallinnan yleistarkastelut,
joissa osoitetaan uomien yhteystarpeet ja hulevesien hallintaa palvelevien alueiden mahdolliset sijainnit.

Alueella olevat lähteet on kaavaluonnoksissa otettu huomioon vaihtoehdossa A,
jossa eteläosassa oleva lähde säilytetään osana viherkäytävää. Lähteiden säilyminen edellyttäisi niiden ympäristöön riittävästi imeyttävää maapinta-alaa niiden läheisyydessä. Kyseessä ei ole kuitenkaan ole lain suojelema lähdetyyppi.
Ilmanlaadun haasteita ovat hiukkaspäästöt ja lämpösaarekeilmiö
Kakkostien läheisyydessä ilman laatuun vaikuttavat liikenteen hiukkaspäästöt. Avaihtoehdossa Juvankatu ja Saarenmaantie on katkaistu henkilöliikenteeltä ja joukkoliikenne järjestetty raitioteitse, mitkä vähentävät Saarenmaantien varren taajaman kaupunkitilaan kohdistuvia hiukkaspäästöjä. Kehäväylän ympäristö sen sijaan
on A-vaihtoehdossa päästöjen kannalta haastavampi. Ulkotilassa olevat oleskelualueet on mahdollista hyvällä suunnittelulla suunnata pois kehältä, mutta kehänvarren pyöräilijät ovat hiukkaspäästöille alttiita. B-vaihtoehdossa kehäväylä kulkee
teollisuusympäristössä ja pyöräilyväylä on siitä erotettu teollisuustaajaman sisälle.
Ilmastonmuutoksen myötä tulevaisuudessa on odotettavissa yhä enemmän sään
ääri-ilmiöitä kuten pitkiä hellejaksoja. Suuret teollisuusalueet kuumenevat laajojen
tummien läpäisemättömien pintojen vuoksi helposti, joten erityisesti vaihtoehdossa
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B riskinä on ajoittain tukala pienilmasto. Lämpösaarekeilmiön hillitsemisen keinovalikoimassa on synergioita hulevesiratkaisujen ja kaupunkikuvallisten kysymysten
kanssa.
Ilmastomuutosta hillitään kahdessa luonnosvaihtoehdossa eri keinoin
Ilmastonmuutosta voi kaavoituksella hillitä eri tavoin. Tärkeitä keinoja ovat energian kulutuksen vähentäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuviin
energialähteisiin siirtyminen.
Saarenmaalla energiankulutuksen vähentämisen yksi keskeinen keino on kestävien
liikkumistapojen kulkuosuuden tavoittelu. A-vaihtoehdossa asutus sijoittuu lähelle
Saarenmaantien raitiotiekäytävää. Palvelut ovat lähellä. Alueella on monipuolisesti
työpaikkoja ja mahdollisuus lyhyisiin työmatkoihin. Virkistysmahdollisuudet ovat
monipuoliset Kisapirtteineen, Kaarinanpolkuineen ja hulevesipuistoineen; elämyksiä ei tarvitse lähteä hakemaan kaukaa. B-vaihtoehto on joukkoliikenteen toimintaedellytyksiltä A-vaihtoehtoa heikompi. Tässä vaihtoehdossa on tavoiteltu innovatiivisia liikkumisratkaisuja, joiden toteutuminen on toisaalta mahdollisuus ja toisaalta epävarmaa. Pyöräily ja erityisesti sähköpyörät ovat nousseet työssä esiin.
Alueella ja sen ympäristössä olevat matkat ovat juuri sähköpyörille otollisen pituisia, ja niillä myös helpottuvat maaston vaihtelut. Kaavaluonnoksissa onkin tutkittu
erilaisia pyöräilyverkon kokonaisratkaisuja. Liikenneverkon ja saavutettavuuden
kysymyksiä on avattu lisää vaikutusten arvioinnin luvussa 8.4.
Energiatehokkuuden parantamiseen liittyen on kaavatyön aikana käyty keskustelua
resurssisymbiooseista; toisen toimijan jäte tai ylijäämä voi olla toiselle toimijalle
hyöty. B-vaihtoehdossa on esitelty yrityspihakonsepti, jossa on mahdollista toteuttaa jonkin ennalta määritellyn tai sijoittujien tarpeista nousevan resurssin teemaa.
B-vaihtoehdossa jakamistalous on osa resurssiviisauden teemaa ja parantaa energiatehokkuutta. Myös innovatiiviset, uusiutuvat energiaratkaisut ovat nousseet
esille. Näihin kuuluu lähdelämpö, jossa lämpöä kausivarastoidaan kallioperään. Innovatiivisten teemojen toteutuminen edellyttää muutakin kuin kaavaratkaisut.
Resurssiviisaudessa yksi alueen kannalta keskeinen kysymys on maan muokkaus.
Erityisesti T-alueiden muokkaaminen tonteiksi vaatii paljon tasauksia ja edelleen
maamassoja on liikuteltava alueella. Tämän järjestäminen taloudellisesti ja kestävästi edellyttää ennakoivaa suunnittelua. Riskinä on, että maamassoja siirretään
moneen kertaan ja ei hyödynnetä mahdollisuutta rakentaa läjitysten yhteydessä
uusia alueita ja toimintoja.
Uusi alue poistaa runsaasti metsää. Toisaalta sijainti on yhdyskuntarakenteen toimivuuden kannalta hyvä ja uudisrakentaminen liittyy välittömästi olemassa olevaan infrastruktuuriin. Kehäväylä tehostaa ja sujuvoittaa osaltaan koko seudun liikkumisverkostoa sekä ihmisten että tavaravirtojen osalta.
Ilmastonmuutokseen sopeudutaan kytkemällä kaupunginosia toisiinsa
Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Saarenmaalla korostuvat paikallisesti hulevesikysymykset ja lämpösaarekeilmiö, joita on käsitelty aiemmin vaikutusten arvioinnissa. Ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa erilaisia vaikeasti ennustettavia vaikutuksia, joiden mekanismit ovat kompleksisia. Tässä yhteydessä nousee esille resilienssin käsite, jolla tarkoitetaan alueen kykyä selvitä erilaisista tilanteista ja uudistua. Kehäväylällä on tästä näkökulmasta Tampereen seudulle merkitystä. Yhteys
parantaa kaupungin eri osien välistä saavutettavuutta ja synnyttää uusia, taajamarakenteeseen kiinteästi ja toiminnallisesti kytkeytyviä mahdollisuuksien paikkoja.
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Riskinä on, että toteutus jää keskeneräiseksi ja alueesta tulee heikosti kytkeytynyt
ja kriisien ja muutosten yhteydessä haavoittuva.

8.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Luontoarvoja vaalitaan tavoitellen tarkoituksenmukaista kokonaisuutta
Kaavatyön osana on laadittu luontoselvitykset, joissa on tunnistettu alueen luontoarvot. Keskeiset arvot on merkitty kaavaluonnoksiin, ja tärkeiden elinympäristöjen
välille on osoitettu yhteydet. Osa arvoista sijoittuu kaavaluonnoksissa pääkäyttötarkoitukseltaan muille kuin virkistysalueille johtuen kaavan tarkkuustasosta. Tarkoituksena on kuitenkin turvata näiden alueiden arvot osoittamalla nämä tarkemmassa suunnittelussa esimerkiksi alueen sisäisinä virkistyspaikkoina.
Luontokohteiden vaalimisen ohella luontoarvoja myös menetetään. Kaavan hulevesiselvityksessä esitetyistä kahdesta lähteestä toinen on pyritty A-vaihtoehdossa
säilyttämään osana viherkäytävää. Tällöin se on helpompi huomioida kuin esimerkiksi teollisuusalueen keskellä. Lähteiden kannalta oleellista on turvata veden muodostuminen, ja keinona tähän on huleveden imeyttäminen lähteen tuntumassa sopivalla maaperällä. Hulevesitarkastelussa on esitetty mahdolliset imeytyksen alueet, joilla imeytystä voidaan toteuttaa eri keinoin. Lähteiden säilymistä ja hulevesiratkaisuja voidaan tutkia tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä.
Osa liito-oraville mahdollisesti sopivista alueista on osoitettu kaavaluonnoksissa rakentamiselle. Tavoitteena on kuitenkin ollut luonto-ja virkistysarvojen kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisratkaisun löytäminen. Lorunkorvenojan hulevesipuisto
on taajaman keskellä merkittävä paikka, jonka toteutuksessa tulisi kiinnittää huomiota myös luonnon monimuotoisuuteen.
Haasteellinen seudullisesti strategisen kakkoskehän kannalta on alueella oleva
uhanalaisen sääksen pesä, joka sijoittuu molemmissa kaavaluonnoksissa muuttuvan maankäytön alueelle. Pesän tilannetta on seurattu ja todettu, ettei siinä ole
kahteen viime vuoteen pesitty. Tavoitteena on kaavatyön rinnalla rakentaa pesän
menettämisen kompensoimiseksi kolme uutta tekopesää.
Luonnonvarojen käytössä tarjoutuu mahdollisuus resurssiviisauteen.
Kaavatyön aikana on noussut esille teemana resurssiviisaus. Tätä on luonnonvarojen näkökulmasta käsitelty vaikutusten arvioinnissa luvussa 8.2 maaperän ja ilmastonmuutoksen yhteydessä. Alueella on puuta, maa-ainesta ja kallioainesta, joita
muokataan. Nämä alueen muokkauksesta jäävät luonnonvarat on mahdollista hyödyntää paikan päällä, periaatteena ennakoiva suunnittelu.
8.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
sekä liikenteeseen
Alue- ja yhdyskuntarakenne
Kakkoskehä eheyttää aluerakennetta. Ennakoiva vaiheistus on tärkeää.
Uusien alueiden käyttöönotto on maankäytön suunnittelussa kysymys, jota tulee
lähestyä kriittisesti. Rakentamalla harkitusti täydentäen jo olemassa olevaan ympäristöön voidaan kohentaa ympäristön laatua, parantaa palvelurakennetta ja
säästää kunnallistaloudellisissa ratkaisuissa. Uudella alueella infrastruktuuri on
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uutta, ja myös palvelut tulee järjestää uudestaan. Siksi taajaman merkittävä laajentaminen uudelle alueelle tulee olla perusteltua.
Saarenmaan kaavalla on kakkoskehän vuoksi merkittäviä aluerakenteellisia vaikutuksia. Kehä edistää saavutettavuutta Tampereen seudulla ja tukee myös Tampereen ja Helsingin välistä kasvukäytävää. Saavutettavuuden paraneminen sekä paikallisella että seudullisella tasolla tarkoittaa tehokkaampaa liikkumisverkkoa ja tukee alueen toimintakykyä. Näin ollen uuden alueen käyttöönotto on tarkoituksenmukaista ja kyse on tältä kannalta aluerakenteen eheyttämisestä. Saarenmaa on
otollinen paikka, mikäli seututaajamaa on tarve laajentaa.
Aluerakenteen eheytyvyyden kannalta on kriittistä, että kehäyhteys Hervannan ja
Lentolan välillä saadaan valmiiksi. Ennen kehän valmistumista on pitkä vaihe, jolloin Saarenmaa on pussinperällä, vaikka se jatkaakin nykyistä kaupunkirakennetta
ja on liitettävissä nykyiseen joukkoliikenneverkkoon. Kehän rakentumisen vaiheet
vaikuttavat myös Saarenmaantien liikennemääriin siten, että haittoja aiheutuu nimenomaan viimeisellä toteutusvälillä kun kehäyhteys Saarenmaantieltä Lentolaan
vielä puuttuu.
Hallittu vaiheistus ja ennakoiva suunnittelu ovat tärkeitä paitsi kehän osalta, myös
alueella sisäisesti. Vaiheistukseen liittyy esimerkiksi palveluiden suunnittelu, vesihuollon kapasiteetti, joukkoliikenteen järjestäminen sekä maamassojen läjitys. Alueen toteutumisen mahdollista vaiheistumista on avattu tämän selostuksen kohdassa 10. kaavan toteutus. Epäonnistuminen vaiheistuksessa ja ennakoinnissa
tuottaa helposti tehotonta ja epäloogista yhdyskuntarakennetta.
Uusi alue vahvistaa ympäröivien alueiden palvelurakennetta
Kaavaluonnoksissa on tutkittu Saarenmaan rakentamista erilaisilla asukas- ja työpaikkamitoituksilla. Molemmissa vaihtoehdoissa rakentaminen voidaan aloittaa
kaupunkien rajalta siten, että palveluissa sekä työpaikka- että asuinpainotteisessa
ympäristössä voidaan nojautua Tampereen suuntaan mikäli siihen kaupunkien kesken yhdessä päädytään. Tämä edellyttää yhteistyötä kaupunkien välillä. Palveluiden hakemisessa korostuu joka tapauksessa Saarenmaalla Hervannan suunta,
jonne kuljetaan Saarenmaalta Kourutaltantietä ja kehää pitkin. Kakkoskehän valmistuttua tullaan myös Lentolaan päin todennäköisesti asioimaan, riippuen toki
Lentolan palvelutarjonnasta.
Vaihtoehdossa A muodostuu pitkällä tähtäimellä uusi toiminnallisesti monipuolinen
kaupunginosa lähipalveluineen. Tämä vaihtoehto on joukkoliikenteen järjestämisen
kannalta toimivampi. B-vaihtoehdossa asukkaita tulee alueelle vähemmän, ja joukkoliikenteen toteutuminen on epävarmaa. Palvelut ovat suhteellisen kaukana. Vaihtoehtona on kehittää aluetta automatisoitujen palveluiden ja jakamistalouden paikkana, mutta tämän onnistuminen on epävarmaa. A-vaihtoehto on siis perinteisen
kaupunkisuunnittelunäkökulman kannalta kestävämpi ratkaisu.
Palveluista etäälle ja sikäli epäedulliseen paikkaan sijoittuvat vaihtoehdossa A eteläinen asuinalue, joka on Kangasalan vastine Tampereen Lintuhytin alueelle, sekä
B-vaihtoehdossa täydentyvät Saarenmaantien asuinalueet, joilla asukkaiden ja työpaikkojen tehokkuus ei todennäköisesti riitä lähipalveluiden ylläpitämiseen.
Viherrakenteen ratkaisut ovat alueen identiteetin kannalta tärkeitä
Saarenmaa ei ole kulttuuriympäristön ydinaluetta verrattuna ympäröivien kaupunginosien historialliseen kontekstiin. Painoarvoa Saarenmaan kulttuuriympäristössä
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kohdistuukin alueen toimintaan virkistyspaikkana. Tämä on huomioitu kaavavaihtoehdossa pitämällä järvien ja Kisapirtin ympäristö virkistysmaastona. Tämä viherrakenteen ydinalue on kytketty ulkopuolisiin metsiin ja Tampereen viherverkkoon
viherkäytävillä, joilla on sekä virkistyksen että ekologian kannalta merkitystä. Tärkeä tällainen ekosysteemipalveluiden kannalta monipuolinen paikka on Lorunkorvenojan ympäristö. Lorunkorvenoja on molemmissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa
osoitettu hulevesiverkon päälinjana ja alueelle on osoitettu hulevesipuisto. Lorunkorven puisto voidaan toteuttaa hyvin monella tapaa, ja hyvän lopputuloksen kannalta tärkeää on, että suunnittelu tehdään huolella.
Vyöhykkeinen rakenne eristää virkistyksen teollisuudesta
Alkuvaiheessa kaavan vaikutuksia Kangasalan kaupungille on työpaikkatonttien
saatavuuden paraneminen. Ruskoa on mahdollista kehittää kaupunkien yhteistyönä
siten, että molemmat rajakaupungit yrittäjineen siitä hyötyvät. Uudet asuinalueet
tasapainottavat työpaikka-aluetta tuoden myös työvoimaa alueelle. Toiminnat sijoittuvat Saarenmaalle molemmissa kaavavaihtoehdoissa siten, että järvien tuntumaassa on arvokas seudullinen virkistysalue, joka asuinpainotteisen taajaman
kautta vaihettuu ensin ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomiin työpaikkoihin ja sitten
ympäristöhäiriöiden kannalta sallivampaan työpaikka-alueeseen. Vaihtoehto A on
työpaikkatoiminnoiltaan monipuolisempi. Elinkeinoelämän toimintaympäristön vaikutuksia on käsitelty lisää vaikutusten arvioinnin luvussa 8.6.
Yhdyskunta- ja energiatalous
Kehäväylän kallein osuus on Lentolan suunnalla 2040-luvulla
Kehäväylän kustannuksia on arvioitu 2004 kehäselvityksessä. Selvityksen mukainen arvio välille Rusko-Kentola oli 24,5-27,5 miljoonaa euroa. Kustannuksiltaan
suurin yksittäinen kehäväylän jakso kaava-alueella on pitkäjärven murroslaakson
ylittävä siltaosuus. Silta on paitsi sinällään kallis, niin myös sijoittuu maisemallisesti
ja luonnonarvojen näkökulmasta arkaan paikkaan. Kehän toteutuksesta suuri osa
ajoittunee 2040-luvulle, sillä kehällä on keskeinen merkitys uuden kaupunginosan
muodostumisen kannalta. Tämä korostuu vaihtoehdossa A, jossa taajamakeskus
on kehän ja Saarenmaantien risteyksen tuntumassa. Kehän suunnittelun ja toteutuksen rahoittamiselle on erilaisia vaihtoehtoja, joita pohditaan lisää työn edetessä.
Kehän kustannuksia on arvioitu vertailevasti myös 2018 kesällä tämän osayleiskaavatyön rakennemallien massatasapainolaskelmassa, jossa A-vaihtoehto näyttäytyi
B-vaihtoehtoa edullisemmalta toteuttaa.
Kehän ensimmäisenä toteutettava osuus on n. 700 metrin mittainen yhteys Tampereen Ruskonkehältä Kangasalan puolelle. Maasto on tällä osuudella paikoin kaltevaa, ja Tampereen puolelle laaditussa asemakaavassa tien ali on osoitettu ulkoilureitin alikulku.
Topografia ja maaperä vaikuttavat kustannuksiin merkittävästi
Kaavan aluevarausten yhdyskuntataloudellisille vaikutuksille antaa suuntaa kehityskonseptityön aikana tehty paikkatietopohjainen tilastotietoon perustuva vaikutusten arviointi. Vertailun keskeinen tulos oli, että sekä asuin- että työpaikkapainotuksella alueen rakentaminen on kannattavaa, ja että rakennettavan maaperän laadulla on merkittäviä vaikutuksia kustannuksiin. Kehityskuvan arviointi oli hyvin
suuntaa-antava, ja siihen vaikuttaa mm. maanhankintatapa ja poikkeuksellisen
pienipiirteisestä maastosta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Arvioinnissa oli
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keskitytty alueisiin, ja kustannuksiltaan vielä epävarma kehäväylä oli mainittu erillisenä kustannuksena.
Osayleiskaavan osana on tehty osalta kaava-alueesta rakennettavuusselvitys, jossa
on tehty koekairauksia. Turvealueet ovat kairausten perusteella 4-8 metrin paksuisia ja jopa paksumpia. Näin ollen turvealueet ovat rakennusolosuhteiltaan heikkoja,
ja mahdolliset maanvaihdot ja täytöt ovat todennäköisesti hyvin kalliita. Kaavaluonnosvaihtoehdossa A on osoitettu tiivistä taajamaa osin tällaiselle alueelle, jolloin rakentamisen tehokkuus pitäisi olla niin hyvää, että toimenpide saadaan kannattamaan. Jatkosuunnittelussa on siis tarpeen kiinnittää huomiota rakentamisen
sijoittumiseen yleispiirteisten aluevarausten sisällä sekä mahdollisesti myös tehdä
tarkempia laskelmia maaperän laatua parantavien toimenpiteiden osalta. Myös topografian ja massatasapainon osalta ennakoivalla suunnittelulla voidaan todennäköisesti saada aikaan merkittäviä säästöjä.
Vaihtoehdoissa voidaan investoida infrastruktuuriin eri tavoin
Kaavaluonnosvaihtoehdot painottavat eri tyyppisiä infrastruktuurin ratkaisuja. Avaihtoehdossa erityisiä investointeja ovat suuren asukas- ja työpaikkamäärän johdosta tarpeelliset jäteveden liittymäratkaisut Tampereen puolella sekä raitioliikenteen vieminen Saarenmaantielle. A-vaihtoehdossa kehäväylä rakentuu vähitellen
samaan tahtiin ympäristön kanssa. B-vaihtoehdossa kehäväylän rakentaminen voidaan aloittaa myöhemmin, jos jostakin syystä ensimmäistä osuutta Ruskonkehältä
kaupunkien rajalle ei päästä nopeasti aloittamaan. Siitä huolimatta saadaan rakennettua verkottunutta liikkumisympäristöä. B-vaihtoehdossa infran toteuttaminen
tehdään teollisuusalueilla siten, että kustannuksia siirtyy kehittäjälle. Kaupunki tuo
pääväylien varrelle perusinfrastruktuurin.
Vesihuollon kustannuksissa kriittistä on jätevesiverkon kapasiteetti
Kaavaluonnoksissa on haettu Saarenmaalle asumisen ja työpaikkojen maksimi- ja
mininimimitoitusta osittain sen takia, että päästäisi arvioimaan alueen infrastruktuurin erilaisia toteutustapoja. Kaavatyön osana tarkastellaan yhteistyössä Kangasalan ja Tampereen vesiyhtiöiden kanssa mahdollisia Saarenmaan jätevesihuollon
liityntäpaikkoja. Toisaalta olisi hyvä päästä nopeasti ja helposti liittämään ensimmäiset alueet vesihuoltoverkkoon, toisaalta tulee ennakoida tulevaa rakennusmäärää siten, että verkostoa ei tarvitse rakentaa useaan kertaan. Saarenmaan asukasja työpaikkamitoituksesta saattaa riippua, kuinka pitkälle jätevesiverkon liityntäpiste Tampereen puolella viedään. Tämä voi myös muodostua merkittäväksi kynnyskustannukseksi.
Raitiotie on yksittäinen kiinteä kustannus
Kaavaluonnoksessa A on tutkittu raitiotien tuomista Saarenmaantielle. Etäisyyttä
tulevalta raitiotien varikolta kaupunkien rajalle on n. 2km nykyisen Ruskon työpaikka-alueen läpi. Tämän jälkeen Saarenmaantietä kakkoskehän risteykseen olisi
suunnilleen saman pituinen matka. Raitiotieyhteyden rakentaminen tarkoittaisi molempien kaupunkien puolella useiden miljoonien eurojen investointia. Tampereen
puolen vaikutuksia olisivat todennäköisesti Ruskon työpaikka-alueen profiilin muuttuminen sekä Annalan kytkeytyminen monipuolisemmin joukkoliikenteen verkkoon.
Saarenmaalta Hervanta on luontainen asiointi- ja työssäkäyntisuunta. Raitiotieverkon haarautuminen edellyttää suunnittelussa strategista päätöstä. Toteutuksen
ajoituksen suunnittelu on tärkeää. Tampereen puolella olisi hyvä vähintään pitää
auki mahdollisuus raitiotielinjan rakentamiselle Ruskon läpi vaikkei linja tällä hetkellä tuntuisi Tampereen näkökulmasta riittävän kannattavalta ratkaisulta.
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Maanomistus vaikuttaa kehän rakentamisen aloitusajankohtaan
Maanomistuksen kannalta tavoite aloittaa Saarenmaan toteutus kaupunkien rajalta
on toimiva. Alueesta laaja lähes yhtenäinen osa on Kaupungin hallussa. A-vaihtoehdossa voidaan kehän ensimmäinen osuus toteuttaa pitkälti Kaupungin omistamalla alueella, tarjoten suuria teollisuustontteja kehän eteläpuolelta samalla edistäen kehän rakentumista. B-vaihtoehdossa voidaan aloittaa toteuttamalla teollisuuspuiston sisäistä katuverkkoa ja odottaa kehäväylän rakentamisen kanssa
maanhankinnan toteutumista. Saarenmaantien ympäristössä ja reservialueilla
maanomistusta kaupungilla on tällä hetkellä vähemmän. Kaavassa on esitetty
muuttuvan maankäytön alueina useita satoja hehtaareita yksityistä maata, millä on
vaikutuksia toteutuskustannuksiin.

Kuva 36. Ylin kuva: Kaupungin maanomistus ja määräalat korostevärein. Alemmat kuvat:
maanomistus ja eri kaavaluonnosvaihtoehdot.

Hulevesiratkaisuihin saattaa olla syytä investoida etupainotteisesti
Hulevesien laadulliseen ja määrälliseen hallintaan on syytä kiinnittää suunnittelussa
huomiota, jotta vaikutukset Roineen purkupaikalla voidaan minimoida. Hulevesien
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/ FCG Arkkitehdit
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY
20.11.2018

Kaavaselostus
Valmisteluvaihe

86 (93)

hallinnassa on huomioitava myös rakentamisen ja louhimisen aikaiset vaikutukset.
Hulevesiverkon toteuttamisesta saattaa aiheutua merkittäviä kustannuksia. Näihin
vaikuttaa ratkaisujen toteutustapa ja ajoitus.
Energiatalouden kannalta kaavaluonnokset ovat erilaiset
Energiatalouden kannalta kaavaluonnoksissa on tutkittu eri vaihtoehtoja. A-vaihtoehdossa tiivis alue tukee keskitettyjä energiaratkaisuja, B-vaihtoehdossa annetaan
tilaa hajautetuille uusiutuvan energian ratkaisuille ja resurssisymbiooseille.
Julkisten palveluiden investointeja tuovat virkistystoiminnat ja koulu
Julkisten palveluiden kustannuksia syntyy molemmissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa ulkoiluverkon ja -toimintojen kehittämisestä. A-vaihtoehdossa julkiset palvelut kuten koulu ovat mittavampia ja investoinnit suurempia. Kuitenkin henkilöä
kohden kustannukset saattavat kääntyä toisin päin.
Kuuselantien infrastruktuurin toteuttaminen on haastavaa
Yksittäisenä alueena kaavatalouden kannalta merkittävä kysymys on Kuuselantien
yksityistien varrella Kaukajärven rannassa olevan loma-asuntoalueen muuttaminen
vakituiseen asumiseen. Alueen ottaminen kaupungin infrastruktuurin piiriin vaatii
toteutuksessa todennäköisesti erityistä suunnittelua ja toteutusratkaisuja. Maasto
on järven rannalla jyrkkää ja nykyinen yksityistie hyvin kapea.
Liikenne
Kakkoskehä edistää seudun saavutettavuutta
Kehätien rooli liikenneverkossa on toimia alueellisena/seudullisena pääväylänä,
jolle ei ole tarpeen johtaa pitkän matkan liikennettä. Kehätien nopeustaso voisi
vaihdella 50 km/h – 70 km/h. Tällöin se ei houkuttele liikennettä pois pääväyliltä,
mutta toimii tarvittaessa varareittinä. Kehätie toimii tavoitetilassa merkittävänä
pääväylänä aina Ruutanasta Pirkkalan lentokentälle. Kehätie parantaa kaupunginosien välistä saavutettavuutta merkittävästi sekä ihmis- että materiaalivirtojen
osalta.
Saarenmaantien liikennevirrat vaihtelevat kehän rakentamisen vaiheissa
Ennen koko osuuden (Kangasala – Sääksjärvi) toteutumista Saarenmaantien liikenne kasvaa jonkin verran kehän molemmin puolin. Tällä on hieman vaikutusta
liikenteen suuntautumiseen sekä liikenneturvallisuuteen. Uusi yhteys parantaa Annalan ja Sääksjärven välistä paikallista yhteyttä. Liikenneturvallisuusvaikutukset
johtuvat liikennemäärän kasvusta, tosin liikenteen kasvu on todennäköisesti maltillista. Kun yhteys Lentolasta Saarenmaalle valmistuu, se vähentää Saarenmaantien liikennettä Kangasalan suunnasta.
Annalan osalta on tutkittu A-vaihtoehdossa Juvankadun ja Saarenmaantien katkaisua, mikä vähentäisi ohikulkuliikennettä itsenäisen Saarenmaan keskuksen ohi.
Liuksialan suunnalla keinot Saarenmaan kaavarajan alueella ovat rajatut. Kehän
nopeutta voidaan pyrkiä madaltamaan, mikä on A-vaihtoehdon kannalta muutoinkin tarkoituksenmukaista kehän kulkiessa taajamamiljöön läpi. B-vaihtoehdossa
puolestaan teollisuuspuiston sisäinen raskas liikenne on eriytetty kehäväylästä.
Kehätien liikennemäärä on nykyisin maantiellä 309 noin 6500 ajoneuvoa vuorokaudessa Sääksjärveltä Hervantaan. Hervannasta Ruskoon liikennemäärä on noin 1450
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ajoneuvoa vuorokaudessa. Kehäyhteys valmistuu todennäköisesti vaiheittain ja tällöin myös liikennemäärät kasvavat eri vaiheiden myötä. Alkuvaiheessa, kun kehäyhteyttä jatketaan Ruskosta Saarenmaalle, liikennemäärät kasvavat uuden
maankäytön myötä ja osin liikennettä siirtyy muilta reiteiltä kehäyhteydelle. Liikennemäärän kasvu on maltillista ja se tapahtuu pääasiassa maankäytön kehittymisen
myötä. Liikennemäärä noussee yli 6 000 ajoneuvon vuorokaudessa osayleiskaavaalueella siinä tilanteessa, missä kehäyhteys on tarjolla Kangasalta Sääksjärvelle.
Joukkoliikennettä tuetaan paremmin A-vaihtoehdossa.
Kaavaluonnoksissa on esitetty joukkoliikenteen verkosto. A-vaihtoehdossa vuorotiheys on asukasmäärän vuoksi B-vaihtoehtoa tiheämpi. Kehän valmistuessa muodostuu seudulle uusia solmukohtia, Saarenmaan kaavassa Saarenmaantien ja kehän risteykseen ja kaavan ulkopuolella Lentolaan sekä mahdollisesti myös Ruskoon.
Kaavatyön aikana on nostettu esiin myös varautuminen raitiotiehen sekä automatisoidun liikenteen ja yhteisautojen käyttö. Kestävän liikkumisen turvaamiseksi on
alueelle tarpeen tarjota joukkoliikenneyhteys jo varhaisessa vaiheessa ja parantaa
palvelutasoa maankäytön kehittyessä.
Kaava avaa pyöräily-yhteyksiä paikallisesti ja kaupunginosien välillä
Pyöräily-yhteyksiä on tutkittu vaihtoehtojen avulla. A-vaihtoehdossa pyöräilyn pääväylä kulkee kehänviertä. Maisema voi olla jäsennelty, joskin myös kehän ympäristöhäiriöt vaikuttavat pyöräilijöihin. B-vaihtoehdossa puolestaan pääreitti kulkee
taajaman sisällä. Molemmissa vaihtoehdoissa reitti kulkee kuitenkin työpaikka-alueen kannalta keskeisesti. Asuinalueella pyöräilyn pääreitti on olemassa oleva Saarenmaantien kevyen liikenteen väylä. Lyhyen matkan pyöräilyn sekä kävelyn kannalta A-vaihtoehto on tehokkaampi ja monipuolisempi kuin B: palvelut ovat lähellä
ja eri toimintojen välinen saavutettavuus hyvä.
Yksittäinen liikenteellinen haaste kaavassa on järven takaa salmen yli kulkeva Kuuselantie, jolla kaavan toteutuessa liikennemäärät kasvavat. Vaihtoehdoissa on tutkittu liikenteen katkaisua siten, että autoliikenne pääsee alueelle jommastakummasta suunnasta.
Liikennevaikutusten arvioinnin osalta on käynnistetty yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa. Saarenmaan osayleiskaavaluonnosten asukas- ja työpaikkamitoitus
viedään testattavaksi TALLI-liikennemallilla. Tuloksia hyödynnetään sekä Hervannan kaavaselvityksissä että Saarenmaan kaavoituksessa. Tarkastelu tehdään marraskuussa 2018 ja tuloksia voidaan hyödyntää siirryttäessä kaavan ehdotusvaiheeseen.
8.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön
Kaavaluonnosten tuottamat kaupunkikuvat ovat keskenään erilaisia
Kaavaluonnoksissa pidetään arvokkain maisema virkistysalueena, ja osoitetaan radikaalein maankäytön muutos monotonisemmille alueen osille. Kaukajärven-Pitkäjärven rotko sekä Kisapirtin maastot säilyvät virkistysalueena. Naapinkalliot asettuvat molemmissa luonnosvaihtoehdoissa vihervyöhykkeelle. Lorunkorvenoja on
nostettu molemmissa vaihtoehdoissa esille monipuolisia ekosysteemipalveluita käsittävänä keskusviherlinjana. Toteutustapa voi olla voi olla rakennetumpi tai luonnollisempi.
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Kaarinanpolulle on vaihtoehdoissa esitetty erilaisia ratkaisuja (pitäisikö esittää Bvaihtoehdossa kulku läjitysalueenläpi ja huipulle jokin teollisuuspuiston symbolinen
kaupunkiyhteistyönä toteutettava näkötornihäkkyrä).
Molemmissa kaavaluonnoksissa sivuutetaan pellot, jotka ovat yksi keskeinen maisemaelementti alueella. Pellot ovat kuitenkin nuoria, 1900-luvulta eivätkä kohoa
arvoiltaan merkittäviksi maisemapelloiksi. Kaupunkikuvaltaan vaihtoehdot ovat hyvin erilaisia. A-vaihtoehdossa ympäristö on jäsentyvää ja rakentaminen ohjailtua,
B-vaihtoehdossa luonteeltaan vapaampaa. A-vaihtoehdossa kaupunkikuvan laatuun vaikuttavat suunnittelun ja toteutuksen taso sekä panostus julkiseen tilaan.
B-vaihtoehdossa vaikuttaa hankkeiden ja suunnittelu yhteydessä käytävä vuorovaikutus.
Kisapirtin ja Kaarinanpolun kulttuuriympäristöllinen merkitys nousee
Alue ei ole kulttuuriympäristön ydinaluetta. Arkeologisessa selvityksessä esiin nostettu vanha rajapyykki kuntarajalla on esitetty kaavakartoilla, ja ne ovat otettavissa
uudisalueiden kohokohdiksi ja virkistysreittien nähtävyyksiksi.
Kulttuuriympäristöstä on kirjoitettu kuvaus, jossa kohteena on noussut esiin paikallisesti arvokas Takalan torppa. Rakennus on pidettävissä sekä A-että B-vaihtoehdossa alueelle identiteettiä tukemassa. Jos torpan kiinteistönomistajan kanssa
päätetään, että rakennusta halutaan siirtää Saarenmaan alueella, voi sekin olla
mahdollista, sillä siirtäminen kuuluu rakennuksen historiaan. Myös Kisapirtti on esitetty kaavaluonnoksissa. Rakennuksella ei ole rakennustaiteellista merkittävää arvoa, mutta se liittyy oleellisesti sekä Kangasalan puolen että Tampereen urheilu- ja
yhdistyshistoriaan. Kisapirtistä todennäköisesti tulee alueen identiteetin kannalta
keskeinen paikka. Myös Kaarinanpolku tukee identiteettiä, minkä kannalta on tärkeää, että reitti säilyy ja on myös Saarenmaan jaksolla kiinnostava. Tässä on paljon
merkitystä myös tarkemmalla suunnittelulla. Virkistysympäristöä saattaisi olla tarpeen tarkastella jatkotyössä omana teemakokonaisuutenaan.
Nykyisen rakennetun ympäristön miljöö muuttuu radikaalisti
Maankäytön muuttuessa kaavaratkaisut vaikuttavat nykyiseen rakennettuun ympäristöön merkittävästi. Kehätiellä on läheisimpiin kohteisiin melu- ja päästövaikutuksia, ja osalla alueesta rakennettu ympäristö tiivistyy enemmän tai vähemmän.
Tällä on myös sosiaalisia vaikutuksia. Suureen osaan muutoksista ehditään varautua hyvissä ajoin, kriittisimmät kohteet sijaitsevat kehän alkupäässä Tampereen
rajan tuntumassa.

8.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja toimivan kilpailukyvyn kehittymiseen
Kaava vastaa yritystonttien tarpeeseen Kangasalla ja koko seudulla
Kangasalan kaupungilla on ollut kysyntää uusista yritystonteista. Uusi alue vastaa
tähän kysyntään, ja ensimmäiset alueet voidaan ottaa käyttöön suhteellisen pian.
Uusien tonttien saatavuus myös pitää yllä Ruskon tonttitarjontaa, mistä hyötyy olemassa oleva Ruskon työpaikka-alue ja edelleen Hervannan teknologiakeskittymä.
Alueen kehittyminen lähtien kaupunkien rajalta edellyttää yhteistyötä kaupunkien
välillä. Paikallisen ja kunnallisen tonttitarjonnan ylläpitämisen lisäksi uusi alue tarjoaa seudulle suurikokoisia teollisuustontteja, joita on tällä hetkellä tarjolla vähän.
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Saavutettavuuden parantaminen parantaa elinkeinoelämän edellytyksiä
Alueen rakentamisen yksi keskeinen vaikutus on saavutettavuuden parantuminen
eri liikkumistavoin sekä paikalisesti että seudullisesti. Työvoiman liikkuminen helpottuu uusien yhteyksien myötä. Erityisesti A-luonnosvaihtoehdossa työpaikat ja
asuminen tulevat lähekkäin, ja työpaikkojen monipuolisuus tukee perhekuntien paikallista työssäkäyntiä. Osaavan työvoiman saatavuus on tärkeä tekijä yritysten
pohtiessa sijaintiaan. Laajemmassa mittakaavassa kakkoskehä parantaa saavutettavuuden kautta Kangasalan, Tampereen seudun ja Pirkanmaan elinkeinoelämän
kilpailukykyä. Kehäväylä yhdistää aikanaan seudun Tarastenjärveltä ja VT 9:ltä
Sääksjärvelle ja Pirkkalan lentokentälle mahdollistaen uudenlaisten yhteistyöekosysteemien rakentumisen. Kehäväylän toteutumisen onnistuminen on tämän
vahvuuden saavuttamisen kannalta kriittinen kysymys. Riskinä on, että alue jää
pussinperäksi jos ei kehän valmistumiseen löydy resursseja.
Kaavaluonnokset tuottavat kaksi eri tavoin profiloituvaa yritysaluetta
Elinkeinoelämän toimintaympäristön ja kilpailukyvyn näkökulmasta laajan uuden
työpaikka-alueen avautuminen mahdollistaa profiloitumisen seudullisella ja valtakunnallisellakin tasolla. Hervannan läheisyys ja Ruskon olemassa oleva työpaikkaalue tuovat synergiaetuja ja avaavat mahdollisuuksia tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön sekä tulevaisuuden profiloitumiseen korkean osaamisen alueena.
A-vaihtoehdossa elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet ovat monipuoliset. Työpaikkoja voi syntyä monille eri sektoreille. Raitiotie houkuttelee kiinteänä joukkoliikennelinjana sijoittujia alueelle. Taajamassa kaartuileva kakkoskehä luo yrityksille näyteikkunapaikkoja hyvän liikenneyhteyden varrella, mutta tässä vetovoiman
kannalta haasteena on pitkäkestoinen vaihe jossa kehäväylä ei ole vielä yhdistynyt
kokonaan. A-vaihtoehdossa Kangasalan on mahdollista osoittaa Saarenmaalta erityyppisiä valmiita tontteja, joiden rakennustavan ja toiminnan pelisäännöt on selkeästi alueittain määritetty. A-vaihtoehto edellyttää Kangasalan kaupungilta merkittäviä investointeja infrastruktuuriin ja hallinnointiin.
B-vaihtoehdossa toiminta on vähemmän säädeltyä, ja kaupunki voi luovuttaa kehittäjälle teollisuuspihan hallinnoitavaksi. Teollisuuspihojen mosaiikki muodostaa
parhaassa tapauksessa yhdessä kokonaisuuden, jossa yritysten onnistumiset ruokkivat toisiaan ja kehittäjät vastaavat nopeasti toimijoiden tarpeisiin. Toisaalta kun
hallintovaltaa luovutetaan kaupungilta kehittäjille, vähenee kaupungin mahdollisuus säädellä alueen kehittymistä. B-vaihtoehdon hyvässä toteutumisessa merkittävä rooli muilla asioilla kuin kaavoituksella. Välineistöön voi kuulua esimerkiksi
sähköiset toiminta-alustat, yrityskiihdyttämöt, yhteisöllisyyttä edistävät hankkeet
ja liikennejärjestelmän innovaatiot. Tässä vaihtoehdossa siedetään enemmän ympäristöhäiriöitä kuin A-vaihtoehdossa, mikä voi vaikuttaa siihen millaisia toimijoita
alueelle sijoittuu.

9

OSAYLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET
Saarenmaan osayleiskaavatyön tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen
osayleiskaava, joka vastaa alueen maankäytöllisiin tavoitteisiin sekä strategisessa
suunnitelmissa asetettuihin maankäytön painotuksiin.
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Yhdessä Kangasalan strategisen yleiskaavan (2017) kanssa osayleiskaava vastaa
kokonaisuutena maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin yleiskaavoja koskeviin sisältövaatimuksiin tarkentaen strategisen yleiskaavan tavoitteita lähemmässä mittakaavassa.
Osayleiskaava on luonteeltaan ja merkinnöiltään joustava riippuen ajasta. Kaavatyön aikana on puhuttu liukuvasta kaavasta. Ensimmäisenä toteutettavilla alueilla
kaavan aluevaraukset ja merkinnät ovat tarkkoja ja ohjaavat asemakaavoitusta
selkeästi. Edettäessä ajallisesti kohti 2040-lukua ja sen jälkeistä aikaa kaavan määräykset ovat luonteeltaan yleispiirteisempiä ja strategisempia. Näiden strategisten
määräysten ensisijainen tavoite on pitää alueen kehittäminen mahdollisena niin,
ettei maankäytöllä tai muilla toimilla estetä alueen toteutumista. Tämä ennakointi
koskee myös luonnonhoitoa, jossa valmistaudutaan alueen tulevaan maankäyttöön.
Kaavassa on osoitettu useita virkistysalueita. Kaavamääräys mahdollistaa näillä
alueilla olevien nykyisten rakennusten säilymisen. Pitkäjärven rannalla ja Kisapirtillä rakennusoikeuden määrä on annettu suoraan yleiskaavalla.
10 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS
Osayleiskaava ja sen rinnalla laadittava ensimmäisen alueen osan asemakaava valmistuvat tavoitteellisesti vuonna 2019. Alueen infrastruktuurin suunnittelu pyritään
aloittamaan heti asemakaavan astuttua voimaan vuonna 2020. Infraverkon rakentaminen pyritään aloittamaan vuonna 2021.
Kaavanprosessin käsittelystä ja hyväksymismenettelyistä vastaa Kangasalan kaupunki. Kaavan toteuttamisesta vastaavat kaupungin lisäksi myös muut alueen
maanomistajat ja toimijat. Kaavan laatiminen ja toteuttaminen edellyttävät tiivistä
ja monialaista yhteistyötä erityisesti Tampereen kaupungin kanssa sekä laajemminkin seudun eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. Keskeisiä yhteistyön kysymyksiä ovat kehän toteuttaminen ja rahoitus, kunnallistekniikka sekä palveluiden
ja joukkoliikenteen järjestäminen.
Kangasalan kaavoituksen toteuttamista ohjelmoidaan vuosittain päivitettävässä
Kymppi-ohjelmassa, joka on maankäytön, infran ja palveluiden toteutusohjelma.
Tässä yhteydessä myös Saarenmaan kaavoituksen toteutusaikataulu täsmentyy.
Saarenmaan osayleiskaava on tavoitteena toteuttaa vaiheittain, nojaten aluksi olemassa olevaan infrastruktuuriin ja palveluverkkoon. Kehäväylän toteuttaminen on
sidoksissa maankäytön kehittämiseen. Kaavaluonnosten toteutuksen mahdollista
vaiheistusta on avattu seuraavilla sivuilla esitetyissä kaaviossa. Näiden kaavioiden
mitoitusperusteet on esitetty jo aiemmin selostuksessa kohdassa 7.1 kaavaratkaisu
ja kaavan mitoitus. Alueiden mitoituksessa on huomioitu pääkäyttötarkoituksen lisäksi alueella olevat muut toiminnot kuten alueen sisäinen lähivirkistys ja liikenteen
tilavaatimukset. Laskennassa on myös huomioitu vähentäen kaavakartoilla esitettyjen viherkäytävien ja luontokohteiden pinta-alat. Erityisen haasteellisena kaavatyön aikana on todettu työpaikka-alueiden työpaikkaväljyyden laskenta. Laskennassa on päädytty käyttämään samaa arvoa kuin Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa 2040. Työpaikkatiheys saattaa kuitenkin alueella toteutua huomattavasti
matalampana.
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Vaihtoehto A
2020-luku: Tavoitteena on aloittaa alueen toteuttaminen työpaikkojen ja elinkeinoelämän
alueilla läheltä kaupunkien rajaa. Samalla
edistetään kehäväylän rakentamista. Asumisen osalta rakentaminen voidaan aloittaa
2020-luvulla pienimuotoisesti kaupunkien rajalta.
Asukasmäärä

Työpaikkamäärä

-

950

2030-luku: Tavoitteena on edistää kehäväylän rakentamista työpaikkojen ja elinkeinoelämän alueiden myötä. 2030-luvulla voidaan myös edistää hallitusti asuinrakentamista nojaten Tampereen palveluihin.
Asukasmäärä

Työpaikkamäärä

2600

2 150

yht. 2 600

yht. 3 100

2040-luku: Tavoitteena on yhtenäinen kehäväylä, joka jatkuu Ruskosta Lentolaan. Samalla rakennetaan kaupunkimainen työpaikka- ja asuintaajama Saarenmaantien varren tehokkaalle joukkoliikenneväylälle.
Asukasmäärä

Työpaikkamäärä

4 750

2 900

yht. 7 650

yht. 6 000

Reservialueet: Reservialueet varataan tavoitteellisesti kaupunkirakenteen tulevalle kehittämiselle kaavan varsinaisten aluevarausten
käyttöönoton jälkeen.
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Vaihtoehto B
2020-luku: Tavoitteena on aloittaa alueen toteuttaminen yöpaikkojen ja elinkeinoelämän
alueilla läheltä kaupunkien rajaa. Samalla
edistetään kehäväylän rakentamista.
Asukasmäärä

Työpaikkamäärä

-

2 500

2030-luku: Tavoitteena on edistää kehäväylän rakentamista työpaikkojen ja elinkeinoelämän alueiden myötä. Asuinrakentamista
voidaan toteuttaa hallitusti alkaen kaupunkien
rajalta.
Asukasmäärä

Työpaikkamäärä

550

2 450

yht. 500

yht. 4 900

2040-luku: Tavoitteena on yhtenäinen kehäväylä, joka jatkuu Ruskosta Lentolaan. Kehän
varren maankäyttö kehittyy. Reservialueet:
Reservialueet varataan tavoitteellisesti kaupunkirakenteen tulevalle kehittämiselle kaavan varsinaisten aluevarausten käyttöönoton
jälkeen.
Asukasmäärä

Työpaikkamäärä

1 350

2 700

yht. 1 850

yht. 7 600

Reservialueet: Alueiden toteutusjärjestys riippuu selvitysalueen osalta sinne suunniteltavasta toiminnasta.
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Yhteistyö kaupunkien välillä
Kaavahankkeen osana tehtävä yhteistyö on alkanut kaavan viranomaisaloitusneuvottelussa 27.3.2018, jossa kuultiin myös Tampereen kaupungin yleiskaavoituksen
näkemyksiä alueen suunnitteluun liittyen: Tampereen näkökulmasta alueen kehittäminen nähtiin hyvänä asiana, joskin alkuvaiheessa hahmotellut asumisen määrät
nähtiin suurina. Asutusta tulisi ohjata joukkoliikenteen piiriin. Kaavoituksen nopea
aikataulu nähtiin haasteellisena yhteistyön kannalta. Yhteistyön ajoitukseen tulisi
kiinnittää huomiota, jotta molempien kaupunkien organisaatiot osaisivat varata
työhön vaadittavat resurssit. Rajalla olevan läjitysalueen suhteen tuotiin esiin tavoite lumen vastaanottotoiminnasta.
Viranomaisaloitusneuvottelun jälkeen tehtyjä kaavan rakennemalleja käsiteltiin
seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa 13.6.2018. Lautakunnan liikenneasiantuntijoilta saatiin eväitä suunnitelmien jatkotyöstöön.
Rakennemalleja käsiteltiin myös viranomaistyöpalaverissa 15.6.2018, jossa kuultiin jälleen Tampereen yleiskaavoituksen kuulumisia. Todettiin, että Tampereen
kaupungin näkökulmasta rakennemallit olivat keskenään melko saman tyyppisiä.
Tuotiin esiin huoli liikennevaikutuksista Annalassa. Myös maanoton ja läjityksen
massatasapainokysymykset nousivat esille.
Palautteen johdosta rakennemalleista tehtiin versioita, joissa joukkoliikenteen edellytyksiin oltiin kiinnitetty huomiota ja Saarenmaantien jatkuminen Juvankadulle oli
katkaistu. Kesäkuun 2018 lopulla järjestettiin kaupunkien viranomaisten kesken
palaveri, jossa käsiteltiin näitä hahmotelmia ja tuotiin esille kaupunkien tavoitteita.
Syksyllä 2018 osayleiskaavan työryhmä esitti, että on syytä työstää eteenpäin
kaksi nähtäville ja lausuntokierrokselle vietävää kaavaluonnosta yhden sijaan.
Vaihtoehtojen tulee olla selvästi erilaisia keskenään. Tällä saadaan myös kaupunkien vuoropuhelusta monipuolisempaa.
Lokakuussa 2018 käynnistettiin vesihuollon tarkastelu uuden alueen kunnallistekniikan ratkaisuista yhdessä Kangasalan ja Tampereen vesiyhtiöiden kanssa. Kunnallistekniikan liittymät ja kapasiteetti ovat keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät
kiinteästi kaavan mitoitukseen.
Marraskuussa 2018 käynnistettiin liikennevaikutusten arviointi yhdessä Tampereen
kaupungin kaavoituksen kanssa. Saarenmaan kaavavaihtoehtojen asukas- ja työpaikkamitoitusluvut viedään TALLI-liikennemalliin ja arvioidaan liikennevaikutuksia
2040-luvulle. Tuloksia hyödynnetään sekä Hervannan kaavoitukseen liittyvässä liikenneselvityksessä että Saarenmaan kaavoituksessa.
Kaavaprosessin seuraava virallinen vuorovaikutusetappi kaupunkien välillä on kaavaluonnoksista pyydettävä lausunto Tampereen kaupungilta loppuvuodesta 2018
kaavaluonnosten tullessa nähtäville. Yhteistyö kuitenkin on käynnissä erilaisten selvityshankkeiden ja muun yhteistyön osana. Kaupunkien viranomaistahot kokoontuvat tarpeen mukaan keskustelemaan yhteistyöasioista. Yksi keskeinen teema on
palveluiden järjestäminen uudella alueella; kaupungit eivät ole tässä vaiheessa
vielä sitoutuneet mihinkään järjestelyyn Saarenmaan tulevan mahdollisen palveluyhteistyön osalta.
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