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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan muutos on käynnistetty kunnan aloitteesta. Kaavan muuttami-
sen tarve juontuu taajaman eheyttämisestä ja teollisuustoimintojen loppumi-
sesta alueella.

Kaavan vireille tulosta on kuulutettu syksyllä 2010. Asemakaavan taustaselvi-
tyksiä on tehty vuodesta 2011 lähtien. Kunta on laadituttanut alueesta diplo-
mityön, joka valmistui v. 2010. Maanomistaja on teettänyt alueesta maaperän
haitta-ainetutkimuksen ja suunnitelmaluonnoksia v. 2012.

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä kesällä 2013. Siitä saatiin runsaasti pa-
lautetta, joka kohdistui pääosin selvitysten laatimistarpeeseen. Neuvotteluja
suunnitelman jatkamisen edellytyksistä on käyty maanomistajien kesken hank-
keessa mukana olleen rakennusliikkeen vetäydyttyä v. 2014 ja 2015 aikana.

Uusi yhteistyökumppani tarkensi selvityksiä valimon alueella v. 2017. Selvitystä
hyödynnettiin uudessa suunnitelmassa, joka kohdistettiin nyt vain alueen länsi-
osaan. Luonnos tuli uudelleen käsittelyyn joulukuussa 2018.

2.2 Asemakaava
Asemakaavalla tavoitteena on osoittaa Kirkkoharjun etelärinteessä olleelle so-
ranottoalueelle monipuolista kerrostalo- ja pientaloasutusta. Nykyisessä ase-
makaavassa alue on varattu teollisuuskäyttöön. Alueen houkuttelevuutta pa-
rannetaan runsailla viheralueilla. Alueen läpi osoitetaan kävely- ja pyöräily-
yhteyksiä.

Maankäytön tehostamisella on myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakentee-
seen ja palvelutarjontaan. Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täyden-
nysrakentaminen olemaan ympäristöön sopivaksi niin, että kielteisiltä vaikutuk-
silta voidaan välttyä.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Alueen yksityisten maanomistajien kanssa laaditaan sopimus kaavan aiheut-
tamien toteuttamiskustannusten korvaamisesta. Toteutusvastuu asuinraken-
tamiselta on maanomistajilla, joihin kuntakin kuuluu. Kunta vastaa lisäksi alu-



een katujen ja kunnallistekniikan rakentamisesta. Osa kulkuyhteyksistä on mer-
kitty paikoituskortteleiksi, joiden toteuttamisesta vastaavat rakennusliikkeet.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus
Valimon alue sijoittuu Kirkkoharjun etelärinteelle. Se on kiinteä osa nauhataa-
jamaa. Alueella on toiminut useita soranottajia, suuri kuljetusliike, huoltoase-
ma, elementtitehdas ja muita pienempiä toimijoita, joiden jäljiltä alue on
muodostunut urbaaniksi kesannoksi. Suunnittelualueella ei ole jäljellä alkupe-
räistä harjumaisemaa, joskin harjun laki edelleen hallitsee maisemaa.

Luonnonympäristö

Alue on vanhaa soramontun pohjaa. Valtaosa harjusta on kaivettu 1930-
luvulta lähtien. Länsiosan soranottaja on ollut paikalla toiminut betonivalimo,
jonka toiminta jatkui aina vuoteen 2010 asti. Soramontun itäpäässä on ollut
muita soranottajia. Alueen maisemointipyrkimykset ovat olleet vähäisiä.

Soranottoalue liittyy välittömästi Kirkkoharjun virkistysalueeseen. Kirkkoharjun
luonnon suojellut supat sijaitsevat valimon alueen luoteispuolella. Soranotto-
alueeseen liittynyt Pikkulukko on kaivettu auki soranoton loppuvaiheessa.

Alue on II luokan pohjavesialuetta.

Rakennettu ympäristö
Lähiympäristön asutus on muodostunut jälleenrakennuskaudella ja teollisen
rakentamisen ajalla. Alueella tai sen ympäristössä ei ole rakennetun ympäris-
tön tai kulttuurimaiseman kannalta arvokkaita kohteita.

Muutoskohde



Pikon Betonin toiminta alueella alkoi 1930-luvun lopulla.

Kuljetusliike Sallisen toiminta alueella alkoi sotien jälkeen. Yhtiön ensimmäiset
pienet toimitilat sijaitsivat suunnittelualueen länsiosassa. 1960-luvun alussa toi-
minta oli kasvanut hyvin laajaksi, ja siihen liittyi tukikohtana olleen huoltoase-
man kehittyminen merkittäväksi, ympärivuorokauden auki olevaksi palvelupis-
teeksi.

Rakennusliike Havia rakensi elementtitehtaan Pikontien pohjoispäähän 1960-
luvulla. Sen toimintaa jatkaa nyt Suoraman Elementti. Elementtitehtaan vieres-
sä toiminut kunnan varikko siirtyi uusiin tiloihin 1980-luvullla, jolloin elementti-
tehdas sai käyttöönsä lisää ulkoaluetta.

1990-luvun alussa alueen keskelle rakennettiin Kangasalan Lämmön lämpö-
keskus, joka käyttää polttoaineena maakaasua.

Maanomistus
Kunta omistaa maata alueen itäosasta. Alueen länsiosan suurin maanomista-
ja on Pikon Betoni Oy. Alueella on useita pieniä teollisuustontteja, joiden ra-



kennuskanta on eri-ikäistä ja –kuntoista.

3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maakuntakaavaote
Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (2007) suunnittelualue on merkitty taaja-
matoimintojen alueeksi merkinnällä A.



Tampereen kaupunkiseudulle on vuoden 2009 lopussa valmistunut rakenne-
suunnitelma, joka ohjaa kuntien yhdyskuntarakenteen hallintaa ja yleiskaavoi-
tusta. Suunnitelman tavoitteena on mm. yhdyskuntarakenteen eheyttäminen,
joka luo edellytykset joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkutapaosuuden
lisäämiselle ja asukkaan kannalta toimivan arkielämän muodostumiselle. Työn
yhteydessä laaditun asuntostrategian mukaan Kangasalla pyritään lisäämään
asuntotuotannon monimuotoisuutta.

Oikeusvaikutuksettomassa taajamien osayleiskaavassa (2000) alue on merkitty
työpaikka-alueeksi (TP) ja kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Suoraman
alueelle on vuonna 2012 käynnistetty oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laa-
timinen.

Kunnassa on laadittu viheralueohjelma, jonka avulla pyritään ohjaamaan ul-
koilualueiden verkostoa, mitoitusta ja hoitoa.



Alueen asemakaava on peräisin vuodelta 1985. Alue on osoitettu teollisuus-
käyttöön. Vuonna 1989 alueelle suunniteltiin uusi tielinja, Soramontuntie, jonka
varteen osoitettiin paikka lämpökeskukselle.

Kaavoituksessa on laadittu suunnitelma Kangasalantien ympäristökuvan kehit-
tämiseksi. Rakentamista pyritään tehostamaan joukkoliikenteen tukemiseksi II–
IV -kerroksislla asuinrakennuksilla. Suunnitelman periaatteena on tien varrelle
sijoittuvien 6 – 8 tärkeimmän risteyksen korostaminen liikenneympäristönä kier-
toliittymin ja rakennettuna ympäristönä matalin liike- tai palvelurakennuksin ja
VI–VIII -kerroksisin asuinrakennuksin.

Ympäristön häiriötekijät
Alueella on toiminut useita teollisuuslaitoksia, joiden aiheuttamia ympäristö-
päästöjä on selvitetty kahteen otteeseen näyttein, kaivauksin ja analyysein.
Tulokset on analysoitu ja esitetty liiteraporteissa.



4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Teollinen toiminta alueella on vähenemässä. Pikon Betoni on jo lopettanut
kaiken toiminnan, ja Suoraman Elementti oli siirtymässä uusiin toimitiloihin kun
sen rakennukset tuhoutuivat tulipalossa marraskuussa 2018. Kangasalantien
varressa sijainneen huoltamon alueen toiminta on muuttunut monipuoliseksi lii-
ketoiminnaksi, joka palvelee autoilijoita.

Keskellä asutusta ja virkistysalueita sijaitsevan maisemavaurion maisemointi on
mahdollista muuttamalla paikka asuinalueeksi. Hyvien palveluiden ja julkisen
liikenteen palvelutason vuoksi alue pyritään tekemään monipuoliseksi ja te-
hokkaaksi.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty kunnan aloitteesta. Kaavoituslauta-
kunta teki päätöksen osallistumis- ja arvioimissuunnitelman nähtäville panosta
syksyllä 2010.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
· Maanomistajat
· Alueen asukkaat
· Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka, Kangas-

alan Vesi –liikelaitos, sivistys, vapaa-aika, sosiaali- ja terveystoimi: päivähoi-
to, ympäristöterveys)

· Pirkanmaan maakuntamuseo



· Pirkanmaan ely-keskus
Vireille tulo

Vireille tulosta on ilmoitettu 14.9.2010.
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä kesällä 2013 ja toiseen kertaan
11.4.–10.5.2016. Näiden vaiheiden vuorovaikutuksesta on kerrottu erillisessä ra-
portissa Vuorovaikutus 2013-2017.

Viranomaisyhteistyö

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Alueen maankäyttömuoto muutetaan teollisuudesta asumiseen. Tämä edel-
lyttää panostamista maisemointiin ja lähiympäristön laadun parantamiseen.

Joukkoliikenteen vuoksi lähimmäksi tietä tulisi kuitenkin sijoittaa tehokkain
asuinrakentaminen ja mahdolliset palvelut. Muutoin asumisen tulisi talotyypeil-
tään ja hallintamuodoiltaan olla vaihtelevaa.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Valmisteluvaiheessa asetetaan nähtäville kolme eri suunnitelmaluonnosta:
Marjut Lundin kunnan toimeksiannosta laatima diplomityö sekä maanomista-
jan yhteistyökumppaninsa kanssa laadituttamat arkkitehtitoimisto Antti-
la&Rusasen ja arkkitehtitoimisto A3:n laatimat suunnitelmat.

Lundin diplomityössä Kangasalantien läheisyyteen on suunniteltu II-IV –
kerroksisten kerrostalojen suljettuja kortteleita ja rinteeseen alueen takaosaan
pientaloasutusta. Alueen länsiosan rakentaminen liittyy ilmeeltään Harjunsalon
rakentamisen tapaan. Osa-alueiden välille jää leikkiin, ulkoiluun ja hulevesien
käsittelyyn soveltuva vihervyöhyke. Alueen rakennusoikeus on 76600 k-m2.



Arkkitehtitoimisto Anttila&Rusasen suunnitelmassa rakentaminen on muotoiltu
kiemurteleviksi nauhoiksi, joiden väliin muodostuu kokoava vihervyöhyke, joka
toimii ulkoilu- ja hulevesien käsittelyalueena ja kulkureittinä asunnoista Kan-
gasalantielle ja pysäkille. Rakennusten korkeus vaihtelee IV - VIII -kerroksen vä-
lillä. Korttelien osana voi olla myös matalampia rakennuksia. Pistetalomainen
rakennustypologia jäsentää korttelien suurmuotoa pienempiin osiin. Rakenta-
misen volyymi ja korkeus nousee kohti korkeampaa ja jyrkempää rinnealuetta.
Rakennusoikeus on 83200 k-m2.



Arkkitehtitoimisto A3:n suunnitelmassa rakentaminen on kalliin maisemoinnin
välttämiseksi keskitetty soranottoalueen pohjaosalle, joka on kutakuinkin sa-
massa tasossa kuin viereinen Kangasalantie. Alueen muotoja myötäilevällä, I
ja II -kerroksisella rivitalo”käärmeellä” alue jaetaan pienempiin osiin, joita va-
paasti sijoitetuilla pistetalomassoilla elävöitetään. Ratkaisu sallii kaikkialta alu-
eelta näkymiä komeaan harjumaisemaan. Pikkulukontien ja Kangasalantien
risteykseen on esitetty kahta pistetaloa, jotka liittävät alueen Kangasalan-
tiehen. Elementtitehtaan alue on suunnitelmassa varattu pientaloalueeksi.
Alueen rakennusoikeus on 65600 k-m2.

Vaihtoehtojen pohjalta työstettiin kaavaluonnos, jossa pyrittiin monipuolista-
maan asuntorakentamista talotyypeiltään, mikä mahdollistaisi lyhyemmän to-
teuttamisajan. Suunnitelmassa kerrostalorakentaminen sijoitettiin lähimmäksi
joukkoliikennepysäkkiä ja pientalorakentaminen sorarintauksen juureen. Suun-
nitelman kapasiteetti oli noin 800 asukasta. Vanhan valimorakennuksen hyö-
dyntäminen liikuntahallina oli osa suunnitelmaa.

Pikon Betonin toimitilarakennus paloi tuhopoltossa marraskuussa 2018.



Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
· Asemakaavan suunnittelun aloituspäätös
· Luonnos nähtävillä 2013
· Luonnoksesta saadun palautteen käsittely kaavoituslautakunnassa

16.2.2016
· Asemakaavaluonnoksen uudelleen nähtäville pano kaavoituslautakunnas-

san 15.3.2016
· Palautteen käsittely kaavoituslautakunnassa  16.8.2016
· Asemakaavan valmisteluaineiston käsittely elinvoimalautakunnassa

11.12.2018

5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus

Alueelle tavoitellaan noin 800 asukasta.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet

Harjunsalontien varteen osoitetaan IV-V-kerroksista asuntorakentamista, joka
ryhmittyy pihakadun varteen. Sen toiselle puolen voidaan rakentaa rivitaloja
ja VI-kerroksia pistetaloja. Alueen eteläosassa sijaitsevan vanhan Pikon Kau-
pan ympärille on muodostettu tiivis omakotiryhmä.

Pikkulukontien kautta tavoitettavan Valimontien varteen voidaan rakentaa
päiväkoti. Kadun päättävän aukion ympärille sijoittuvat alueen korkeimmat
asuinrakennukset VI-VII-kerroksiset pistetalot.

Alueen pohjoisosassa on pientalokortteleita.

Muut alueet
Alueen länsireunan metsittynyt rintaus osoitetaan puistoksi. Suunnittelualueen
itäreunan Pikkulukontiehen rajoittuu laaja puistoalue, joka sijoittuu keskeisesti
myöhemmin täydentyvän alueen kannalta.



Kulkuyhteydet järjestetään tasaisesti olevien teiden, Harjunsalontien ja Pikkulu-
kontien kautta. Bussipysäkki sijaitsee aivan alueen kohdalla Kangasalantien
varressa.

Paikoitus järjestetään pääosin paikoituskortteleihin, jotka toimivat myös kulku-
väylinä osalla aluetta. Alueen keskelle, päiväkodin edustalle muodostetaan
aukio, johon pyritään jättämään muistona alueen historiasta.

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Alueen asemakaavan muuttaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta, mutta
yksipuolistaa Kangasalantien varteen sijoittuvia toimintoja.

Samalla kun työpaikkarakentamisen mahdollisuudet vähenevät, alueen asu-
kasmäärä kasvaa tuntuvasti. Rakentaminen tukee keskeisen taajaman merki-
tystä ja luo edellytyksiä palveluiden lisäämiselle. Alue käyttää Suoraman ja
Pikkolan kouluja ja päiväkoteja. Kunnan keskeiset virkistysalueet sijoittuvat alu-
een viereen.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Alueen luonnonympäristö on tuhoutunut soranoton myötä. Rakentamisella
muodostuu uutta ympäristöä.

Alue kuuluu pohjavesialueeseen. Rakentamisen riskit vähenevät merkittävästi,
kun teollisesta toiminnasta luovutaan, maaperän pilaantuneisuus voidaan tar-
kistaa ja rakentaa tilalle asuntoja. Tehokas rakentaminen synnyttää hulevesiä,



minkä vuoksi rakentamiselta edellytetään hyvää hulevesien hallintaa.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Ympäristön asukkaiden kannalta alueen melua, pälyä, tärinää ja raskasta lii-
kennettä aiheuttavat toiminnot vähenevät. Tilalle saadaan uusia naapureita,
jotka tulevat jakamaan samaa ympäristöä ja samoja palveluita. Isot muutok-
set edellyttävät totuttelua. Alueen rakentamisajasta saattaa tulla pitkä, mikäli
rakentamisen tehokkuus ja tapa on yhtenäinen. Monipuolinen rakentaminen
vähentää ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia varsinkin, jos uudisrakentaminen voi-
daan sovittaa lähiympäristön vallitsevaan rakentamisen tapaan.

Uusien asukkaiden elinpiiristä muodostuu toimiva. Palvelut ovat lähellä, ja liik-
kuminen jalan, pyörällä tai onnikalla on helppoa.

Muut vaikutukset
Rakentaminen edellyttää sekä kunnan että maanomistajien investointeja.
Aluetta on maisemoitava maastoa muotoilemalla ja istuttamalla, ja sinne on
rakennettava kokonaan uusi katu- ja vesihuoltoverkosto.



Mikäli nykyisiä rakennuksia ja rakenteita voidaan osittainkin hyödyntää, voi-
daan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja edistää alueen toteutumis-
ta.

5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Havaintokuva



6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

6.3 Toteutuksen seuranta

KANGASALA 11.12.2018

Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen
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