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OHEISMATERIAALI LIIKENNEMELURAPORTTI 18.3.2016 
  KIERTOLIITTYMÄN IDEASUUNNITELMA   
  KIERTOLIITTYMÄN TOIMIVUUSTARKASTELUT 13.4.2017 

2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan muuttaminen on käynnistetty maanomistajan aloitteesta keväällä 2016. Kaa-
van valmisteluaineisto oli nähtävillä kesäkuussa 2016. Siitä saatu palaute käsiteltiin 
kaavoituslautakunnassa elokuussa. Liutun kiertoliittymän suunnittelun viivästymisen 
vuoksi kaavaehdotus tuli nähtäville vasta kesällä 2017. 
 
Kaavaehdotusta vastaan jätettiin muistutus, minkä vuoksi suunnitelmaa tarkistettiin. 
Se tuli uudelleen nähtäville keväällä 2018. 

2.2 Asemakaava 
Suunnittelualue osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kangasalantien liiken-
nealuetta kavennetaan ja muutetaan korttelialueeksi. Valoristeyksen sijaan varataan 
liikennealue kiertoliittymäksi. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Korttelialueen omistava rakennusliike vastaa rakennusten toteuttamisesta. Liikenne-
järjestelyjen muutos on kunnan ja ely-keskuksen yhteishanke, joka kuuluu Sipilän 
hallituksen ja kuntien välisen MAL-sopimuksen hankkeisiin. 

3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 
Vatiala on Kangasalan voimakkaasti kasvava läntinen aluekeskus. Asemakaava-alue 
sijaitsee aivan Vatialan keskustassa Kangasalantien ja Liutuntien risteyksessä. Ris-
teyksen pohjoispuolella rakennuskanta on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti, 
samoin kuin alueen kaupalliset palvelut. Suunnittelualue on rakentamaton.  

Luonnonympäristö ja virkistys  
Alueen keskeltä kulkeva Nattarinraitti on sijoitettu Nattarin tilalle johtaneen koivukuja 
kohdalle. Raitin varsi on puutarhamainen. Alkuperäisluontoa ei ole säilynyt. 
 
Maaperä on hiekka- ja hietapitoista harjun reunavyöhykettä. 

Rakennettu ympäristö 
Liutun alue on rakennettu 1960-luvun lopulta lähtien rakennuskannaltaan monipuo-
liseksi alueeksi. Lähinaapurit Liutuntien varressa ovat 1990-luvulla rakennettuja yksi-
kerroksisia rivitaloja ja Toosintien puolella tätä vanhempia omakotitaloja. 
 
Ylä- ja alakoulut ja päiväkoti sijaitsevat noin 0,5–1 km etäisyydellä, kaupalliset lähi-
palvelut Kangasalantien varrella vastapäisessä korttelissa. 
 
Korttelin länsireunaa kulkee kävely-yhteys Kangasalantien ali Nattarinkujalle. Reitti 
on koululaisten käytössä. 
 
Liutun uimaranta on lähettyvillä.  
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Maanomistus 

Rakentamattoman korttelialueen omistaa yksityinen rakennusliike, sen viereisen lii-
kennealueen Kangasalan kunta.  

 
 
 

Alueen häiriötekijät 
Alueelta on laadittu meluselvitys suunnittelun käynnistyessä. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Toteutuneen MAL2-sopimuksen mukaisesti Kangasalan ja Tampereen välistä pyöräi-
lyn laatukäytävää on kehitetty Suoraman ja Tampereen rajan välillä. Kangasalantien 
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ylitys Toosintien liittymän kohdalla on tällä hetkellä pahin pullonkaula, jonka paranta-
minen toimivammaksi on otettu MAL3-sopimuksen hankkeeksi. 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa asemakaavoitettava alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi 
(A). Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä 
sisältää kaupan, palvelujen, hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy vir-
kistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. 

Yleiskaava
Vuonna 2015 voimaan tulleessa Vatialan osayleiskaavassa alue on merkitty keskus-
tatoimintojen alueeksi, jolle saa rakentaa asuntoja, palvelu- ja liiketiloja ja työtiloja. 
Kangasalantie on merkitty joukkoliikenneväyläksi, jonka varressa kulkee myös käve-
lyn ja pyöräilyn pääreitti. laatukäytävä.  

 

 
 

Asemakaavatilanne 
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Asemakaavassa korttelialue on osoitettu liikerakennuksia varten. Alueen rakennusoi-
keus on 600 kerrosneliömetriä. Liittymän ympärillä on laaja liikennealuevaraus. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Yleiskaavan tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja Vatialan asukas-
määrän lisääminen, jotta kaupalliset palvelut voidaan pitää yllä. Joukkoliikenteen laa-
tukäytävän varteen pyritään osoittamaan tehokasta asuntorakentamista. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Suunnittelu on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
Osalliset 

Asemakaavan osallisia ovat: 
 Maanomistajat ja asukkaat 
 Kunnan hallintokunnat (ympäristö- ja rakennusvalvonta, infran rakentaminen) 
 Elisa Oyj, Elenia Oy   
 Kangasalan Vesi -liikelaitos, Kangasalan Lämpö 
 Pirkanmaan ely-keskus 

Vireille tulo 
Vireille tulosta tiedotetaan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä. 

Osallistuminen, vuorovaikutusmenettelyt ja käsittelyt 
Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 2.6.–1.7.2016. Siitä saatiin seuraava 
palaute: 
 
Pirkanmaan ELY-keskus 6.7.2016 
Kangasalantien (maantie 339) ja Liutuntien nykyisen valo-ohjatun liittymän paranta-
minen on valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välisen maankäytön, asumi-
sen ja liikenteen nk. MAL-sopimuksessa vuosien 2016-2019 aikana toteutettava pa-
rantamishanke. Asemakaavaluonnoksessa on varauduttu liittymäalueella kiertoliitty-
mään. Kangasalan kunta on tekemässä liittymäalueella toimivuustarkasteluja, joiden 
tulosten jälkeen voidaan vasta sanoa, onko kaavakartalla esitetty alustavasti luonnos-
teltu kiertoliittymä liikenteen sujumisen ja liikenneturvallisuuden kannalta sekä myös 
tilavaraukseltaan sopiva tähän liittymään. Asemakaavaa voidaan viedä eteenpäin 
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vasta, kun liittymän toimivuustarkastelut sekä kiertoliittymän tarkempi suunnittelu on 
edennyt siihen vaiheeseen, että voidaan osoittaa liittymän tuleva tilantarve. 
 
Kangasalantie tulee muuttumaan kunnan kaduksi joko asemakaavoituksen myötä 
kunnan tekemillä maankäyttö- ja rakennuslain 86a § mukaisilla kadunpitopäätöksillä 
tai maantielain mukaisella tiesuunnitelmalla, jossa maantie lakkautetaan. Tässä ase-
makaavassa Kangasalantie voidaan jättää kaavan ulkopuolelle, jotta sille voidaan 
tehdä tiesuunnitelma. Kiertoliittymän tilavarauksen täsmentyessä Pirkanmaan ELY-
keskus pitää kuitenkin perusteltuna Kangasalantien eteläpuolella Liutuntien ja sen 
itäpuolelle sijoittuvan asemakaavattoman alueen rajaamista mukaan tähän asema-
kaavaan. 
 
Vatialantien kiertoliittymän tiesuunnitelman yhteydessä tutkitaan Kangasalantien lak-
kauttamista maantienä. Todennäköisesti lakkautettava maantieosuus ulottuisi kierto-
liittymähankkeen yhteydessä Tampereen rajalta Vatialantien liittymään asti. Lak-
kautettava Kangasalantie muuttuu kunnan hallinnoimaksi yksityistieksi, jonka jälkeen 
asemakaavamuutoksella tie muutetaan kaavamerkinnältään kaduksi ja tehdään MRL 
86a § mukainen kadunpitopäätös. 
 
Kangasalantien liikennemäärä kaava-alueen kohdalla on yli 9 600 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa ja vuonna 2012 meludirektiivin mukaisen meluselvityksen mukaan koko 
kaava-alueella ylittyy valtioneuvoston asettama päiväajan 55 db ohjearvo. Useilla 
alueilla valtioneuvoston asettama yöajan 45 db (uusilla aluilla 50 db) on määräävämpi 
meluhaittoja arvioitaessa ja melusuojauksia suunniteltaessa.  
 
Asemakaavaan liittyen ei ole tehty melumallinnusta. Asemakaavassa on annettu ylei-
nen melumääräys me-8K rakennusten, piha-alueiden ja parvekkeiden sijoittelusta. 
Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan välittömästi vilkkaaseen liikenne-
väylään rajoittuvan asuinkorttelin ollessa kyseessä kaavoituksen yhteydessä tulee 
tehdä päivä- ja yöajan melumallinnus, jossa huomioidaan mm. Kangasalantien ja ton-
tin korkeusasemat, tulevat rakennukset, rakennelmat ja aidat. Melumallinnus on teh-
tävä nykyliikennemäärän ja vuoden 2030 ennustetun liikennemäärän perusteella. Me-
lutasoja on tarkasteltava tulevan rakennuksen / rakennusten eri kerrosten korkeudella 
sekä oleskelupihoilla ja parvekkeilla. Mallinnuksen tulosten perusteella asemakaa-
vaan tulee antaa niin tontille kuin rakennusalalle tarvittavia rakenteellisia melumää-
räyksiä kuten huonetilojen ja parvekkeiden sijoittelua sekä huoneistojen tuuletus-
mahdollisuutta koskien. Asemakaavassa annettavien melumääräysten toteutuminen 
tulee varmistaa rakennuslupavaiheessa. Jos alueen maankäyttö edellyttää erillisiä 
meluesteitä, kuuluu niiden rakentaminen asemakaavan maankäytön toteuttajalle. 
 
Tontin ja rakennusten jatkosuunnittelussa tulee myös varmistaa, etteivät ilman epä-
puhtauksien pitoisuudet ole liian korkeat rakennusten sisätiloissa ja ulko-
oleskelualueilla. Tämä edellyttänee melun tapaan asuntojen tuuletuksen ja ilmanoton 
järjestämistä muualta kuin Kangasalantien puolelta. Piha-alueen suunnittelussa on 
huolehdittava oleskelupihojen tuulettuvuudesta.   
 
Rakentaminen 29.6.2016 
Kaavamerkintöihin pitää lisätä maininta hulevesien käsittelystä tontilla. 
 
Liutuntien ja Toosintien liikennejärjestelyt ja ympyrän liikennejärjestelyt pitää suunni-
tella toimiviksi ennen kuin korttelin 901 kaava voidaan vahvistaa. Esim. kiertoliittymän 
länsipuolelle ei jää tilaa kevyen liikenteen ylitykseen. 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 10.6.2016 
Ei huomautettavaa. 
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Elisa Oyj 3.6.2016 
Ei huomautettavaa. 
 
Suomen Betonilattiat Oy, Junatie 2 
Kaavamuutosta käsiteltäessä tulee ottaa huomioon Koy Vatialan Teollisuustalon pi-
haan ajo. Pihaan tulee päästä isolla rekalla. 
 
As Oy Toosinpiha 28.6.2016 
Kerrostalon rakentaminen Toosintien varrelle vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen. 
Lisääntynyt liikenne aiheuttaa Toosintielle huomattavaa vaaraa. jo nykyisin kevyt lii-
kenne on siinä erittäin vilkasta ja viereinen tunnelikäytävä Kangasalantien alta on eri-
tyisesti alakoulun koululaisten käytössä. Toosintien on myös osa alueellista pyörä-
tieverkostoa. Liikenne ja tielle pysäköidyt autot sekä talvisin vielä suuret lumikasat tu-
levat vaarantamaan suuresti pienten koululaisten ja muiden tienkäyttäjien matkaa.  
 
Kuusikerroksinen talo merkitsee hyvin suurta autojen määrää, joka ei tule mahtu-
maan nykyiselle kaavoitetulle autopaikalle. Lisäksi lisääntynyt liikenne tulee merkittä-
västi vaikeuttamaan Os Oy Toosinpihan asukkaiden kulkua autolla Toosintielle. 
 
Kaavasuunnitelmassa korostetaan julkisen liikenteen käyttömahdollisuutta, mutta to-
dellisuudessa omien autojen käyttö tulee olemaan jatkossakin vielä hyvin pitkän ajan 
merkittävää – jopa kasvavaa. Tästä seuraa, että jo nyt kapea Toosintie kuormittuu 
hyvin raskaasti. Autoja tulee myös todennäköisesti seisomaan tien molemmin puolin. 
Viitesuunnitelmassa olevan kuvan näkymä Toosintieltä vääristää todellisuutta pahoin, 
sillä todellisuudessa tie on hyvin kapea. Viitesuunnitelmassa ei ole osoitettu myös-
kään liiketilan asiakkaille pysäköintipaikkoja. 
 
Näin korkean asuintalon rakentaminen heikentää selvästi lähialueen asukkaiden 
asumismukavuutta. Kuusikerroksisen rakennuksen etäisyys As Oy Toosinpihan yksi-
kerroksiseen rivitaloon on aivan liian pieni. Niiden välissä oleva kapea tie ei riitä vä-
hentämään tätä kontrastieroa. Kangasalantien varrella tien eteläpuolella ei tällä het-
kellä ole korkeita kerrostaloja useamman kilometrin matkalla kumpaankaan suuntaa 
mentäessä. 
 
Kaavasuunnitelmassa liikenteelliset vaikutukset ja vaikutukset asukkaiden arkipäivän 
elämään on tuotu esille mainittuja haittoja vähättelevästi ja kyseenalaistaen. On sel-
vää, että Toosintien liikenne tulee kasvamaan haitalliseksi ja turvattomaksi, erityisesti 
alikulkutunnelia käyttäville Liutun asuinalueen lapsille. Ei voida myöskään sanoa, että 
kohentuva ilme ja monipuolistuva tarjonta parantaisi asukkaiden elämänlaatua. Tä-
män asuinalueen vetovoima muodostuu vehreästä luonnosta, pientalovaltaisuudesta 
ja järven läheisyydestä. 
 
Koko Liuttu ja erityisesti Kaukajärvi ja sen ranta-alueet tulevat kärsimään liiallisesta 
rakentamisesta lähiympäristöön. Aivan liian suureksi kasvanut ihmismäärä ja siitä ai-
heutuva kuormitus vesistöön, mm. hulevedet, saastuttavat jo nyt merkittävästi Kauka-
järveä. Kangasalan kunnan tulisi pyrkiä vaalimaan tätä ainutlaatuista ympäristöä 
huomattavasti paremmin. 
 
As Oy Toosinpihan esittää pitäytymään alkuperäisessä kaavasuunnitelmassa, jossa 
kyseiselle tontille esitettiin korkeintaan kaksikerroksista asuin-liikerakennusta. 

 
Saadun palautteen vaikutus suunnitelmaan: 
Suunnitelmasta on laadittu meluselvitys, joka ei kuitenkaan ollut valmisteluvaiheessa 
nähtävillä. Selvityksen mukaan autosuojien rakentaminen on välttämätöntä pihan 
suojaamiseksi melulta, mistä lisätään määräys. 
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Liutuntie otetaan mukaan kaava-alueeseen ELY-keskuksen toivomalla tavalla. Kaa-
vassa määrätään lisäksi ilmanvaihdosta ja hulevesistä lausunnoissa toivotulla tavalla. 
 
Asuntorakentamistarpeen vuoksi kaavan jatkokäsittely on käynnistettävä, vaikka kier-
toliittymän suunnittelun käynnistäminen on viivästynyt vuodella. Suunnitelman tarken-
tumisesta mahdollisesti aiheutuvat tarkistukset korttelinrajoihin voidaan tehdä kaavan 
hyväksymisvaiheessa. 
 
Yleiskaavan tavoitteena on asutuksen lisääminen joukkoliikenneväylän varrella palve-
lujen läheisyydessä. Yhden asuinkerrostalon rakentaminen Kangasalantien varteen 
ei aiheuta dramaattisia muutoksia Liutun ranta-alueen käyttöön. Kauniina kesäpäivinä 
alueelle tulee auringonpalvojia koko Suoraman–Vatialan alueelta autoillaan, jotka 
ruuhkauttavat Liutuntien ja Toikantien liikennettä. Ongelma on lyhytkestoinen. Erik-
seen laadittavassa Toosintien katusuunnitelmassa osoitetaan katujärjestelyt, ajoneu-
voliikenteen kulku ja paikoitus sekä turvalliset pyöräily-yhteydet. Tontille varataan au-
topaikat asukkaiden tarpeisiin. 
 
Kiertoliittymä parantaa kävely- ja pyöräliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta ja hidas-
taa ajoneuvoliikenteen nopeuksia. Pieniä koululaisia varten säilytetään edelleen kul-
kuyhteys myös matalan alikulun kautta Liutusta Vatialan koulun suuntaan. 
 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 28.8.–26.9.2017. Siitä saatiin kaksi lausuntoa ja 
yksi muistutus: 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 14.9.2017 
Ei huomautettavaa. 
 
Pirkanmaan ely-keskus 27.9.2017 
 
Kangasalantien (maantie 339) ja Liutuntien nykyisen valo-ohjatun liittymän paranta-
misen tiesuunnittelu kiertoliittymäksi on käynnissä. Kiertoliittymän suunnittelussa on 
jo selvitetty kiertoliittymän ja sen näkemäalueiden vaatima minimitilantarve, joka tulee 
huomioida liittymäalueen ympäristön asemakaavoissa ja rakentamisessa. Tiesuunni-
telman hyväksymisen ehtona on, että kiertoliittymä rakenteineen ja näkemäalueineen 
mahtuu sille em. suunnitelmassa määritetylle alueelle. Asemakaavaehdotuksen ja 
tiesuunnitelmaluonnoksen Kangasalantien ja korttelin 901 välinen raja poikkeavat 
jossain määrin toisistaan. Kangasalan kunnan on tarkistettava tiesuunnitelmakonsul-
tilta (Finnmap Infra Oy) mahdollistaako asemakaavaehdotuksessa esitetty korttelin ja 
Kangasalantien välinen raja tiesuunnitelmaluonnoksen mukaisen kiertoliittymän to-
teuttamisen. Vatialan kiertoliittymän ja siihen liittyvien kävely- ja pyöräilyväylien ra-
kentaminen on valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välisessä MAL-
sopimuksessa vuosien 2016 - 2019 aikana toteutettava pyöräilyn pääreitin sujuvuutta 
parantava hanke.  
 
Asemakaavaehdotuksessa Liutuntien itäpuolelle osoitetulle istutettavalle alueelle tul-
laan rakentamaan kävely- ja pyöräilyväylä, jolla parannetaan pyöräilyn pääreitin suju-
vuutta. Istutettavan alueen kaavamerkinnässä voisi olla perusteltua huomioida em. 
väylän toteuttaminen. Korttelin 901 maantasokerrokseen on tarkoitus toteuttaa liiketi-
la. Korttelin ja rakennuksen korkeusasemat on syytä tarkastella Kangasalantien ja tu-
levan kiertoliittymän lähtökohdista, jotta muodostuu esteetön ja sujuva yhteys kävely- 
ja pyöräilyväylältä liiketilaan.    
 
Koko maantie 339, Kangasalantie tulee muuttumaan kunnan kaduksi joko asema-
kaavoituksen myötä kunnan tekemillä maankäyttö- ja rakennuslain 86a § mukaisilla 
kadunpitopäätöksillä tai maantielain mukaisella tiesuunnitelmalla, jossa maantie lak-
kautetaan. Vatialan kiertoliittymän rakentamisen jälkeen maantie 339 lakkautetaan 
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maantienä Tampereen kaupungin rajalta kiertoliittymän itäpuolelle asti siten, että kier-
toliittymä jää rakenteineen Kangasalan kunnan haltuun. Lakkautettava Kangasalantie 
muuttuu kunnan hallinnoimaksi yksityistieksi, jonka jälkeen asemakaavamuutoksella 
tie muutetaan kaavamerkinnältään kaduksi ja tehdään MRL 86a § mukainen kadunpi-
topäätös. 
 
Asemakaavan valmisteluvaiheen lausunnossaan ELY-keskus edellytti melumallinnus-
ta asemakaava-alueelle. Lausunnon vastineen mukaan meluselvitys on tehty ja sen 
perusteella on annettu melua koskevia määräyksiä asemakaavaan. Meluselvitys ei 
kuitenkaan ole Kangasalan kunnan internet-sivuilla nähtävillä olevissa asemakaava-
aineistoissa, joten ei voida arvioida ovatko melumääräykset riittäviä. Asemakaavassa 
annettavien melumääräysten toteutuminen tulee varmistaa rakennuslupavaiheessa. 
Jos alueen maankäyttö edellyttää erillisiä meluesteitä, kuuluu niiden rakentaminen 
asemakaavan maankäytön toteuttajalle. 
 
Tontin ja rakennusten jatkosuunnittelussa tulee myös varmistaa, etteivät ilman epä-
puhtauksien pitoisuudet ole liian korkeat rakennusten sisätiloissa ja ulko-
oleskelualueilla. Tämä edellyttänee melun tapaan asuntojen tuuletuksen ja ilmanoton 
järjestämistä muualta kuin Kangasalantien puolelta. Piha-alueen suunnittelussa ja to-
teutuksessa on huolehdittava oleskelupihojen tuulettuvuudesta. 
 
As. Oy. Toosinpiha 20.9.2017 
Muistutuksissa on jo aiemmin todettu ne haitat ja riskit, joita kuusikerroksisesta ker-
rostalosta pienelle tontille rakennettuna lähikiinteistön asukkaille ja ympäristölle ai-
heutuu. Toteamme lisäksi, että 45 asunnon asukasmäärä lisää oleellisesti mm. Kan-
gasalantien ali johtavan tunnelin käyttöä, jonne johtava tie kulkee Toosintie 4 -
omakotikiinteistön tontin läpi ja joka tarkoittaa sitä, että omakotitalon asukkaat vas-
taavat kiinteistön omistajina k. osuudella tapahtuvista vahingoista ja mm. talvisaikaan 
sen kunnossapidosta ja hiekoituksesta ja sehän on täysin kohtuutonta. Tämän asian 
kunnan on saatettava kuntoon mahdollisimman pian. Lisäksi Kangasalantien valo-
ohjattu risteys muutetaan liikenneympyräksi, mikä sekin lisää oleellisesti tunnelin 
käyttöä ja vaarantaa lisää jo nyt hyvin vaarallista lasten koulutietä lähialueilta Vatialan 
ja Pitkäjärven kouluihin. 
 
Koska suunniteltu kerrostalohanke lisää lähialueen asumiskuormitusta, haittaa ja ris-
kejä, niin me allekirjoittaneet vastustamme asemakaavan muutosehdotusta ja suosit-
telemme tontille rakennettavaksi paremmin ympäristöön soveltuvaa kaksikerroksista 
pienkerrostaloa tai vastaavaa. Toivomme lisäksi, että kunta on aktiivinen toimija lii-
kenneympyrän ja Kangasalantien ali johtavan tien suunnittelussa ja kuntoon saatta-
misessa niin että alueen asukkaille ja koululaisille turvataan turvallinen Kangasalan-
tien alitus. Lisäksi Toosintien turvallisen käytön takia on vältettävä autojen pysäköin-
tiä kadun varteen, mikä kaavamuutoksesta väistämättä seuraa. Hallitsematon pysä-
köinti tiellä tulee vaikeuttamaan myös nykyisten lähiseudun asukkaiden kulkemista ja 
kevyen liikenteen kulkua. 
 
As. Oy. Toosinpihan hallitus 
Kerrostalon rakentaminen Toosintien varrelle vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen. 
Lisääntynyt liikenne aiheuttaa Toosintielle huomattavaa vaaraa. Jo nykyisin kevyt li-
kenne on siinä erittäin vilkasta ja viereinen tunnelikäytävä Kangasalantien alta on eri-
tyisesti alakoulun koululaisten käytössä. Toosintie on myös osa alueellista pyörä-
tieverkostoa. Liikenne ja tielle pysäkoidyt autot sekä talvisin vielä suuret lumikasat tu-
levat vaarantamaan suuresti pienten koululaisten ja muiden tienkäyttäjien matkaa. 
 
6-kerroksinen talo merkitsee hyvin suurta autojen maärää, joka ei tule mahtumaan 
nykyiselle kaavoitetulle autopaikalle. Lisäksi lisääntynyt liikenne tulee merkittävästi 
vaikeuttamaan As Oy Toosinpihan asukkaiden kulkua autolla Toosintielle. 
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Kaavasuunnitelmassa korostetaan julkisen liikenteen käyttömahdollisuutta, mutta to-
dellisuudessa omien autojen käyttö tulee olemaan jatkossakin vielä hyvin pitkän ajan 
merkittävää - jopa kasvavaa. Tästä seuraa, että jo nyt kapea Toosintie kuormittuu hy-
vin raskaasti. Autoja tulee myös todennäköisesti seisomaan tien molemmilla puolin. 
Viitesuunnitelmassa olevan kuvan näkymä Toosintieltä vääristää todellisuutta pahoin, 
sillä todellisuudessa tie on hyvin kapea. Viitesuunnitelmassa ei ole osoitettu myös-
kään liiketilan asiakkaille pysäköintipaikkoja. 
 
Näin korkean liike/asuintalon rakentaminen heikentää selvästi lähialueen asukkaiden 
asumismukavuutta. 6-kerroksisen rakennuksen etäisyys As Oy Toosinpihan yksiker-
roksiseen rivitaloon on aivan lian pieni. Niiden välissä oleva kapea tie ei riitä vähen-
tämään tätä kontrastieroa. Kangasalantien varrella tien eteläpuolella ei tällä hetkellä 
ole korkeita kerrostaloja useamman kilometrin matkalla kumpaankaan suuntaan men-
täessä. 
 
Kaavasuunnitelmassa liikenteelliset vaikutukset ja vaikutukset asukkaiden arkipäivän 
elämään on tuotu esille edellä mainittuja haittoja hyvin vähättelevästi ja kyseenalais-
taen. On selvää, että Toosintien likenne tulee kasvamaan haitalliseksi ja turvattomak-
si, erityisesti alikulkutunnelia käyttäville Liutun asuinalueen lapsille. Ei voida myös-
kään sanoa, että kohentuva ilme ja monipuolistuva tarjonta parantaisi asukkaiden 
elämänlaatua. Tämän asuinalueen vetovoima muodostuu vehreästà luonnosta, pien-
talovaltaisuudesta ja järven läheisyydestä. 
 
Koko Liuttu ja erityisesti Kaukajärvi ja sen ranta-alueet tulevat kärsimään liiallisesta 
rakentamista lähiympäristöon. Aivan lian suureksi kasvanut ihmismäärä ja siitä aiheu-
tuva kuormitus vesistöön, mm. hulevedet, saastuttavat jo nyt merkittävästi Kaukajär-
veä. Kangasalan kunnan tulisi pyrkiä vaalimaan tätä ainutlaatuista ympäristöä huo-
mattavasti paremmin. 
 
Oy Toosinpiha esittää pitäytymistä alkuperäisessä kaavasuunnitelmassa jossa kysei-
selle tontille esitetään korkeintaan 2-kerroksellista asuin/liikerakennusta. 
 
Toosintien asukas 16.8.2017 
Kangasalantien ja Liutuntien välinen alue on pääsääntöisesti omakotialuetta ja pien-
taloaluetta. Koko Kangasalantien varsi Vatialasta kunnan rajalta Vehmaisista saakka 
kirkonkylään on pientaloaluetta. Nyt tuli julkisuuteen tieto, että ko. tontille, joka joi-
denkin vaiheiden jalkeen on siirtynyt käsittääkseni Visura Oy:lle suunnitellaan 6 krs 
kerrostaloa! Tontille on haettu kaavamuutos, jonka perusteella siihen on mahdolli-
suus rakentaa kerrostalo. Tontin naapuruston kanssa käydyissä keskusteluissa tuli 
esiin, että omakotitalon omistajille oli tullut vain ilmoitus kaavamuutoksen vireillä olos-
ta, mutta ei mitään tietoa, että tontille suunnitellaan 6 krs kerrostaloa. Toosintien toi-
sella puolella oleva rivitalo on jo vuosi sitten kuullut, että tontilla tapahtuu muutoksia 
ja olivat lähettäneet kirjeen kuntaan, saamatta siihen koskaan vastausta? Myös Nat-
tari–Liuttu–Kangasalantien risteykseen tehdään syksyn aikana liikenneympyrä, joka 
entisestään pienentää tonttia ja paikka tulee entistä ahtaammaksi. Myös Toosintieltà 
Kangasalantien ali johtava kävelytie tulisi siirtää yksityiseltä omakotitontilta pois, jota 
kunta useista pyynnöistä huolimatta omakotitalon omistajien mukaan ei ole tehnyt. 
Sehän on vilkas koululaisten reitti Liutusta Pitkäjärven ja Vatialan kouluille ja kesäai-
kaan reitti Nattarista Liutun uimarannalle. Myös Toosintie on erittäin vilkas pyörä- ja 
jalankulkureitti Tampereen ja Kangasalan suuntaan. 
 
Koska oheinen suunnitelma ei millään tavoin sovi suunniteltuun kohteeseen, niin eh-
dotan, että keskeytätte asian etenemisen hallinnossa ja palautatte asian uuteen val-
misteluun, niin, että ko. tontille voitaisiin rakentaa esim. korkeintaan 2 krs pien-
kerrostalo tai muu vastaava. Muuten asia johtaa tarpeettomaan valitus menettelyyn.  
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Ymmärrän korkean rakentamisen ja maa-alueen käytön tehostamisen, mutta tässä 
kohtaa kohde on väärä. Ko. suunnitelmassa on 45 asuntoa. Yleensä suomalaisilla 
perheissä on vähintään yksi auto. Mihin suunnitelmassa autot sijoitetaan? Onko ko. 
paikka yleensäkään sovelias liikennemelun ja ilman saasteiden takia asuinrakennuk-
selle ja vastaako se sitä mielikuvaa, jota kunta asumiseen liittyvässä strategiassaan 
antaa ymmärtää? Keskusteluissa on tullut esiin monia asioita, mm. että toteutuuko 
ko. suunnitelmassa asuinalueen yhdenvertaisuuden periaate alueen asukkaiden ja 
erityisesti lähi naapuroston suhteen. Itseäni tietysti ihmetyttää, että miten ko. ehdotus 
on voinut mennä läpi elinvoimalautakunnassa? Eikö lautakunnan jäsenet ja valtuute-
tut ole edustamassa luottamustehtävässään kansalaisia? 
 
Toivon alueen asukkaana ja toimeksi saaneena, että ko. kohteen rakentamisessa ko-
rostettaisiin ympäristöä, rakennusten soveltuvuutta ympäristöön ja turvallisuutta eri-
tyisesti lasten koulutielle ja kestävään kehitykseen. 
 
Saatujen kommenttien vaikutus jatkosuunnitteluun: 
 
Kaavamuutoksen hakija on tarkistanut suunnitelmaa saadun palautteen pohjalta. Ra-
kennusoikeus on säilytetty, mutta kerrosluku on muutettu viideksi ja rakennus siirretty 
Kangasalantien puoleiseen tontin reunaan. Liiketila on jätetty pois. Rakennusmassa 
suojaa laajemman piha-alueen melulta. 
 
Tarkistettua suunnitelmaa on esitelty taloyhtiölle, joka jätti muistutuksen aiemmasta 
suunnitelmasta. Suunnitelmaa on muutettu merkittävästi, ja kaavaehdotus on sen 
vuoksi asetettava uudelleen nähtäville. 
 

 
 
Kiertoliittymän suunnitelma on valmistunut, ja korttelinrajat on tarkistettu sen mukai-
siksi. Suunnitelmaan kuuluu myös alikulun parantaminen. Kulku alikululle järjestetään 
kerrostalotontin reunasta, ei omakotitontin alueelta. Kangasalantien tiealue otetaan 
mukaan suunnitelmaan korttelin kohdalta ja merkitään kaduksi. 
 



 12

Asemakaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 27.8.-25.9.2018. Siitä saatiin seuraavat 
lausunnot: 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 26.9.2018 
Ei huomauttamista, kunhan rakennusmassoja ei sijoiteta Toosintien varteen ja siten 
niin lähelle verkostoa, että korjaaminen olisi mahdotonta. 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 27.9.2018 
Ei huomautettavaa. 
 
Rakentaminen 28.9.2018 
Ei huomautettavaa. 
 
Pirkanmaan ELY-keskus 26.9.2018 
Ei lausuntoa. Kommentti: 
Kangasalantien (maantie 339) ja Liutuntien nykyisen valo-ohjatun liittymän paranta-
misen tiesuunnittelu kiertoliittymäksi on käynnissä. Kiertoliittymän suunnittelussa on 
jo selvitetty kiertoliittymän ja sen näkemäalueiden vaatima minimitilantarve, joka tulee 
huomioida liittymäalueen ympäristön asemakaavoissa ja rakentamisessa. Tiesuunni-
telman hyväksymisen ehtona on, että kiertoliittymä rakenteineen ja näkemäalueineen 
mahtuu sille em. suunnitelmassa määritetylle alueelle. Asemakaavaehdotuksen ja 
tiesuunnitelmaluonnoksen Kangasalantien ja korttelin 901 välinen raja poikkeavat 
jossain määrin toisistaan. Kangasalan kunnan on tarkistettava tiesuunnitelmakonsul-
tilta (Finnmap Infra Oy) mahdollistaako asemakaavaehdotuksessa esitetty korttelin ja 
Kangasalantien välinen raja tiesuunnitelmaluonnoksen mukaisen kiertoliittymän to-
teuttamisen. Vatialan kiertoliittymän ja siihen liittyvien kävely- ja pyöräilyväylien ra-
kentaminen on valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välisessä MAL-
sopimuksessa vuosien 2016 - 2019 aikana toteutettava pyöräilyn pääreitin sujuvuutta 
parantava hanke. 
 
Asemakaavaehdotuksessa Liutuntien itäpuolelle osoitetulle istutettavalle alueelle tul-
laan rakentamaan kävely- ja pyöräilyväylä, jolla parannetaan pyöräilyn pääreitin suju-
vuutta. Istutettavan alueen kaavamerkinnässä voisi olla perusteltua huomioida em. 
väylän toteuttaminen. Korttelin 901 maantasokerrokseen on tarkoitus toteuttaa liiketi-
la. Korttelin ja rakennuksen korkeusasemat on syytä tarkastella Kangasalantien ja tu-
levan kiertoliittymän lähtökohdista, jotta muodostuu esteetön ja sujuva yhteys kävely- 
ja pyöräilyväylältä liiketilaan. 
 
Koko maantie 339, Kangasalantie tulee muuttumaan kunnan kaduksi joko asemakaa-
voituksen myötä kunnan tekemillä maankäyttö- ja rakennuslain 86a § mukaisilla ka-
dunpitopäätöksillä tai maantielain mukaisella tiesuunnitelmalla, jossa maantie lakkau-
tetaan. Vatialan kiertoliittymän rakentamisen jälkeen maantie 339 lakkautetaan 
maantienä Tampereen kaupungin rajalta kiertoliittymän itäpuolelle asti siten, että kier-
toliittymä jää rakenteineen Kangasalan kunnan haltuun. Lakkautettava Kangasalantie 
muuttuu kunnan hallinnoimaksi yksityistieksi, jonka jälkeen asemakaavamuutoksella 
tie muutetaan kaavamerkinnältään kaduksi ja tehdään MRL 86a § mukainen kadunpi-
topäätös. 
 
Asemakaavan valmisteluvaiheen lausunnossaan ELY-keskus edellytti melumallinnus-
ta asemakaava-alueelle. Lausunnon vastineen mukaan meluselvitys on tehty ja sen 
perusteella on annettu melua koskevia määräyksiä asemakaavaan. Meluselvitys ei 
kuitenkaan ole Kangasalan kunnan internet-sivuilla nähtävillä olevissa asemakaava-
aineistoissa, joten ei voida arvioida ovatko melumääräykset riittäviä. Asemakaavassa 
annettavien melumääräysten toteutuminen tulee varmistaa rakennuslupavaiheessa. 
Jos alueen maankäyttö edellyttää erillisiä meluesteitä, kuuluu niiden rakentaminen 
asemakaavan maankäytön toteuttajalle. 
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Suunnittelutoimisto 14.9.2018 
Kaavaehdotuksessa vaaditaan 1 ap/100kem2, mikä tarkoittaisi 27 ap tontille. Viite-
suunnitelmassa on 21 ap tontilla ja 4ap kadun varressa. 27 autopaikkaa ei tule mah-
tumaan autoille varatulle alueelle. Nuo viitesuunnitelman leikkipihan viereiset paikat-
kin ovat liian lähellä parvekkeita, että vähän täytyy muokata joka tapauksessa suunni-
telmaa.  
 
Jos vaatimusta väljennettäisiin 1 ap/110kem2 tarvittaisiin 24,5 paikkaa. Nuo 25 paik-
kaa voitaisiin hyvällä tahdolla juuri ja juuri saada tuohon järjestymään. Jos tontille ei 
tule liiketilaa, niin silloinko noita kadunvarsipaikkoja ei voida laskea talon käyttöön?  
 
Kommentin vaikutus suunnitelman hyväksymiseen: 
Tiivistämisen edellytys on, että liikennejärjestelmässä painottuu kestävä liikkuminen. 
Autopaikkoja ei ole mahdollista järjestää enää aiempaan tapaan, vaan joukkoliiken-
nejärjestelmä korvaa henkilöauton käyttöä. Paikoitusvaatimusta voidaan väljentää 
muotoon 1 ap/120kem2, jotta tontille jää tilaa myös oleskelulle ja leikille. Samoin pois-
tetaan mahdollisuus sijoittaa liiketilojen autopaikkoja Toosintien varteen, koska kaa-
vasta poistettiin liiketilan rakentamismahdollisuus. 

Viranomaisyhteistyö 
Alueella ei ole sellaisia valtakunnallisia tai seudullisia intressejä, joiden takia viran-
omaisneuvottelu olisi tarpeen. Kiertoliittymästä neuvotellaan ely-keskuksen kanssa. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on tehostaa maankäyttöä pitkään rakentamattomana olevalla 
keskeisellä korttelialueella. 

 
Näkymä Kangasalantieltä 
 
Koululaisten kulkuyhteys korttelin länsireunalta alikulkuun säilytetään korttelialueella. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
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Maanomistaja on laadituttanut vaihtoehtoisia suunnitelmia tontin käytöstä. Alustavas-
sa tarkastelussa hylättiin ratkaisut, jotka kerrosluvun osalta olisivat poikenneet merkit-
tävästi risteyksen ympäristön muusta rakennuskannasta tai sijoittuneet liian lähelle 
naapureiden pihoja. 

 
Ensimmäisessä ehdotusvaiheessa nähtävillä ollut suunnitelma. 

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
Asemakaavan valmisteluaineiston käsittely kaavoituslautakunnassa 17.5.2016. 
Luonnokset nähtävillä 2.6.–1.7.2016. 
Asemakaavaehdotuksen käsittely kaavoituslautakunnassa 17.5.2017 
Asemakaavaehdotus nähtävillä 28.8.–26.9.2017 
Asemakaavaehdotuksen uudelleen käsittely elinvoimalautakunnassa 19.4.2018 
Asemakaavaehdotus nähtävillä 27.8.-25.9.2018 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 

Mitoitus  
Alueelle osoitetaan noin 45 asuntoa.  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
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Rakentaminen sijoittuu kortelin pohjoisreunaan kauas lähinaapureista. Piha-alue jää 
suojaiseksi. 
 
Rakentamisella täydennetään Vatialan keskeisen liittymän ympäristöä kerrostalora-
kentamisella, joka maisemallisesti korostaa keskeistä solmukohtaa.  

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet  

Alue osoitetaan asuinrakennusten korttelialueeksi, jonka rakennusoikeus on 
3000+a300 kerrosneliömetriä. Autosuojat on rakennettava melunsuojaksi ennen ra-
kennuksen käyttöönottoa. Tontilta osoitetaan alueet oleskelua ja paikoitusta varten. 
Julkisivujen ja pihojen suunnittelua ohjataan määräyksin. 
 
Jalankulkuyhteys Kangasalantien alitukseen korttelin länsireunassa varataan kortteli-
alueen osaksi. 

Muut alueet 
Kiertoliittymän rakentamisen jälkeen sovitaan Kangasalantien länsiosan siirtymisestä 
ELY-keskukselta Kangasalan kaupungin hoitoon. Muutos on otettu huomioon kaa-
vamerkinnöissä.  

5.4 Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen 

Maankäytön tiivistäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta ja tukee julkista liikennettä.  
 
Ympäristökuva jäsentyy, kun epämääräisessä käytössä oleva kentura tulee rakenne-
tuksi. 

Liikenteelliset vaikutukset  
Ratkaisu tukee joukkoliikenteen ja muiden kestävien liikennemuotojen käyttöä. Paik-
ka on erittäin hyvin saavutettavissa sekä bussilla että kävellen ja pyöräillen.  
 
Rakentaminen lisää jonkin verran autoliikennettä Toosintiellä, joka on sekaliikenne-
väylä. Toosintien ja Liutuntien liittymä tulisi rakentaa toimivaksi myös ylikulkevaa kä-
vely- ja pyöräliikennettä silmällä pitäen. 

Vaikutukset asukkaiden arkipäivän elämään 
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Tulevien asukkaiden päivittäinen elämä on sujuvaa lähellä sijaitsevien palveluiden ja 
joukkoliikenteen vuoksi. 
 
Ympäröivien alueiden asukkaille voi aiheutua lisääntyvästä liikenteestä jonkin verran 
häiriötä. Toisaalta alueen kohentuva ilme ja vähenevä melu voivat myös parantaa lä-
hialueiden asukkaiden elämänlaatua.  

Taloudelliset vaikutukset  
Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia kuntatalouteen. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Alueella ei ole vaarantuvia luontoarvoja.  
 
Välillisenä vaikutuksena keskeisesti sijoittuva, eheyttävä rakenne vähentää luontoon 
kohdistuvaa rasitusta ja päästöjä. 

Vaikutukset elinkeinoelämään 
Suuri rakennushanke on tärkeä työllistäjä. Aluekeskukseen lähelle palveluita sijoittu-
va hanke tukee paikallisten palveluiden käyttöä.  

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
Melun vaikutuksilta piha-alueella voidaan suojautua autosuojarakennusten avulla. 

5.6 Nimistö 
Alueen nimistö säilyy ennallaan.  

5.7 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat, viestit jatkosuunnittelulle  

 

 
Näkymä Toosintieltä 
 
Korttelia suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle ja pi-
hamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johde-
taan ympäröivään maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan 
suostumus. Alueella ei ole sadevesiverkostoa. Ennen rakennusluvan myöntämistä 
tontin rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikkileikkauksin tontin hulevesien 
käsittely. 
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Selvityksen mukaan päiväajan ohjearvot alittuvat pohjakerroksen asuntopihoilla ja 
merkittävällä osalla muutakin pihaa ja yöajan ohjearvot lähes koko pihalla. Julkisivuil-
le kohdistuva äänenpainetaso on suurimmillaan rakennuksen pohjois- ja itäsivuilla, 
jonne tulee asettaa 34 dB kaavamääräys. 
 
Parvekkeet,, joilla meluarvot ylittyvät, tulee lasittaa. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Rakentaminen on mahdollista aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Kiertoliittymän ra-
kentaminen käynnistyy v. 2018. 

6.3 Toteutuksen seuranta 
Toteutuksessa seurataan kiertoliittymän eri sektoreiden ympäristökuvan kehittymistä 
yhtenäiseksi.  

 
 

 KANGASALA 9.10.2018 
 

 Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen 
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