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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lentolan kaavan muuttaminen on ollut vireillä jo kymmenen vuotta. Tarkoituksena on ollut sujuvoittaa alueen liikennejärjestelyjä ja sittemmin myös maakuntakaavan mukaisesti monipuolistaa alueen maankäyttöä. Kaavaluonnoksia
Vällintien, Kangasalantien ja Mäkirinteentien ympäristössä on ollut nähtävillä
useita kertoja.
Vällintien ja Mäkirinteentien kulmassa sijaitsevan entisen kirpputorin tontin kaavaluonnos tuli käsittelyyn syksyllä 2018.

2.2 Asemakaava

Kaavalla muutetaan liikekorttelialuetta asuni- ja liikerakennusten kortteliksi.
Joukkoliikenteen laatukäytävän reittiä Vällintien ja Mäkirinteentien risteyksessä
sujuvoitetaan entisestään.

Uudisrakentamisella luodaan Mäkirinteentien varteen uutta, kaupunkimaista
ilmettä, johon kuuluu asumista, myymälöitä ja laadukasta julkista ulkotilaa, aukioita ja puita.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Toteutusvastuu on rakentajalla. Kunnan vastuuseen kuuluu kadunrakentaminen. Asemakaava on mahdollista toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
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Muutettava alue

Ortoilmakuva alueesta.
Kiinteistö sijaitsee rakennetussa ympäristössä Lentolan teollisuusalueella Mäkirinteentien ja Vällintien kulmassa. Alueen lähiympäristönä on kauppakeskus ja
hautausmaa.

Luonnonympäristö

Alueen ympäristö on vanhaa soramonttua, jonne on rakennettu työpaikkaalue. Luonnonarvoja ei suunnittelualueella ole. Kaivamattomalla alueella korttelin länsipuolella on 1950-luvun lopulla perustettu Tampereen seurakuntien
hautausmaa, jonka ympäristö on metsäinen.

Rakennettu ympäristö

Lentolan teollisuusalueen rakentaminen on aloitettu 1980–1990-lukujen taitteessa. Aluetta on tiivistetty 2000-luvun alussa.
Alueen liikenteellinen saavutettavuus on hyvä. Myös joukkoliikenne kulkee läheisyydessä. Lentolan länsiosassa Lahdentien vastapuolella on kaupallisten
palveluiden alue.
Muutettavalla alueella on viimeksi toiminut kirpputori, joka paloi joitakin vuosia
sitten.

Maanomistus
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Kunnan
maanomistus

Kunnan maaomaisuus rasteroitu
Muutettava alue on pääosin yksityinen.

3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
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Pirkanmaan maakuntakaavassa alue on merkitty KM-merkinnällä kaupallisten
palvelujen alueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Merkinnällä
osoitetaan keskustojen ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet ja keskittymät,
jotka yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat seudullisesti
merkittävän vähittäiskaupan alueiksi. Alueelle voi sijoittua merkittävässä määrin myös asumista, mikäli alue sijoittuu maakuntakaavassa osoitetulle tiiviille
joukkoliikennevyöhykkeelle tai tiivistettävälle asemanseudulle.
Aluetta koskee myös merkintä, jolla osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit,
tiivistettävät tai tiiviinä toteutettavat alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen
joukkoliikennejärjestelmään sekä kehä 2 -kehittämisvyöhykemerkintä, jolla
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.

Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa 2040 Lentola on osoitettu aluekeskukseksi, joka on myös joukkoliikenteen solmupiste.
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Alueella on voimassa Vatialan
osayleiskaava, jossa alueen merkintä
on KAUPALLISTEN PALVELUJEN
ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖN.
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan osoittaa merkitykseltään seudullinen erikoistavarakaupan suuryksikkö.
Alueelle ei saa osoittaa päivittäistavarakaupan myymälätiloja.

Alueella on voimassa asemakaava, jossa alue on varattu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.
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Alueelle on laadittu alueen kehittämistavoitteita kuvastava diplomityö (Leo Kontinen 2017). Siinä
on näytetty Kangasalantien liittymäjärjestelyjen muutos. Mäkirinteentien länsipuolta on tarkoitus
kehittää asuin- ja liikerakennusten
alueena, kun taas sen ja Lahdentien väli ja liike- ja toimistorakentamiselle, johon voidaan sijoittaa
myös vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Tehokkain asuntorakentaminen
sijoitetaan Kangasalantien puoleiseen osaa, pientalovaltainen
Horsmatien varteen. Nyt käsiteltävä kortteli on tarkoitettu keskitehokkaalle rakentamiselle.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavan muutostarve koko Lentolan alueella juontuu tehokkaan joukkoliikenteen, hyvien palveluiden ja kehä 2 -kehittämiskäytävän hyödyntämisestä. Nyt suunniteltava alueen osalta kyse on palaneen kiinteistön kehittämisestä.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty kunnan aloitteesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
· Maanomistajat
· Alueen yrittäjät
· Kunnan palvelualueet (rakennus- ja ympäristövalvonta, rakentaminen,
Kangasalan Vesi -liikelaitos, elinkeinot)
· Pirkanmaan ely-keskus
· Verkostojen haltijat (Elisa, Elenia)

Vireille tulo

Kaavan muutos on tullut vireille noin kymmenen vuotta sitten.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Alueella on aiemmin ollut vireillä asemakaava nro 591, jonka vuorovaikutuksesta on kerrottu sen kaavaselostuksessa. Selostus on nähtävillä kunnan kotisivuilla vireillä olevien kaavojen osastolla.

Viranomaisyhteistyö
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Viranomaisneuvottelua ei ole pidetty tarpeellisena.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on Lentolan alueen kehittäminen toiminnallisesti
monipuoliseksi. Kaupan tilatarve on merkittävästi vähentynyt. Kunta pyrkii kehittämään sekä keskustaansa että Lentolan aluekeskusta monipuolina kaupan, palveluiden ja asumisen alueina.

Lentolan alueella on pyrkimyksenä parantaa ympäristön laatua, mitä edistää
asumisen lisääminen alueella. Asuntoja on toistaiseksi rakennettu Vällintien ja
Horsmatien varteen.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
·
·
·
·
·

Asemakaavan valmisteluaineisto elinvoimalautakunnassa 11.12.2018
Luonnos nähtävillä.
Asemakaavaehdotuksen käsittely elinvoimalautakunnassa
Asemakaavaehdotus nähtävillä
Asemakaavan hyväksyminen

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus

Kaava mitoitetaan noin 200 asukkaalle ja liiketiloille.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Lähiympäristön rakentamisen tapaa koskevat määräykset lisätään kaavaehdotusvaiheessa.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet

Liikekortteli muutetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi, johon on rakennettava III-VI -kerroksisia kerrostaloja. Liiketiloille on osoitettu oma rakennusoikeutensa. Liikerakentamiseen varattavat maantasokerroksen osat määritellään kaavakartassa.
Paikoitusalueet osoitetaan sorarinteen reunalle.
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Kortteli Vällintien suunnasta katsottuna.

Muut alueet

Vällintien ja Mäkirinteentien liittymää sujuvoitetaan pääliikennesuunnaksi..

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Kaavan muutos mahdollistaa osaltaan yhdyskuntarakenteen tiivistymisen.
Asuin ympäristö edellyttää liikealuetta enemmän istutuksia ja jäsentyneisyyttä.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Alueen sorapintoja muotoillaan.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

Alueelle muuttavien asukkaiden elinpiiristä muodostuu toimiva. Palvelut ja
joukkoliikenne ovat priimaa.

Vaikutukset elinkeinoelämään

Kaavan muutoksella luodaan edellytykset Lentolan alueen näkyvyyden ja
asiakasvirran parantamiselle.

Muut vaikutukset

Hankkeella on myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia.

5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Korttelia suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle
ja pihamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johdetaan ympäröivään maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan suostumus. Alueella ei ole sadevesiverkostoa. Ennen rakennusluvan myöntämistä rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikkileikkauksin tontin hulevesien käsittely.
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Havainnekuva uudisrakentamisesta.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Rakentaminen edellyttää muutoksia katuihin. Talonrakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan saatua lainvoiman.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan.
KANGASALA 11.12.2018
Kaavoitusarkkitehti
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