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OHEISMATERIAALI 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kaavan muuttaminen on käynnistetty maanomistajan aloitteesta tammikuussa 2015. 
Kaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2015. Siitä saatu palaute käsiteltiin kaavoitus-
lautakunnassa lokakuussa 2015.  
 
Asemakaavaehdotus tuli käsittelyyn maaliskuussa 2016. Maankäyttösopimuksen laa-
timisen jälkeen kaavaehdotus pantiin nähtäville vuoden 2019 alussa. 

2.2 Asemakaava 
Suunnittelualue varataan Vatialan osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti asumi-
seen ja virkistykseen. Alueelle sijoitetaan matalia rivitaloja, kaupunkipientaloja ja IV-
V-kerroksisia kerrostaloja.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaavan toteuttamiseksi on laadittu sopimus kunnan ja maanomistajan kesken. 
Toteutuksesta vastaavat maanomistaja ja kunta. Kunnan osuuteen kuuluu omakoti-
tonttien luovittamisen lisäksi puiston ja katujen rakentamista.  

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Vatialan keskeisellä taajama-alueella Linkosuon leipomon 
pohjoispuolella. Alue sijoittuu Vatialan aluekeskuksen ja suunnitteilla olevan Lammin-
rahkan keskuksen väliin. 

Luonnonympäristö ja virkistys  
Rakentaminen sijoittuu kuusivaltaiseen metsikköön. Alueen kautta kulkee luonnonva-
raisten lajien viheryhteys, jota käyttävät mm. liito-oravat. 

 
Liito-oravien kulkuyhteyet Vatialassa. 

 



 3 

Alueen kautta kulkee hulevesireitti Lemetystä Kaukajärven suuntaan. Maaperä on 
osittain huonosti kantavaa. 

Rakennettu ympäristö 
Mannakorven alueen asutus on kasvanut pienistä omakotiryppäistä tehokkaaksi taa-
jamarakenteeksi. Viimeksi rakennettu Latoniityn alue Holvastintien eteläpuolella on 
monipuolinen pientalojen ja kerrostalojen naapuristo. Holvastintien rakentaminen yh-
disti alueen paremmin Vatialaan, kun liikenne aiemmin suuntautui selkeämmin Tam-
pereelle. 
 
Linkosuon Leipomo siirtyi Mannakorpeen 1960-1970-lukujen taitteessa. Leipomoa on 
laajennettu useaan otteeseen. 
 
Holvastintie on joukkoliikenteen laatukäytävä, jolla vuorotiheys on 10 minuuttia. 
 
Vieressä sijaitsevaa päiväkotia ja suunnittelualueen leipomon myymälää lukuun ot-
tamatta kaikki kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat Nattarissa puolen kilometrin 
päässä. 

Maanomistus 
Alue on yksityisen omistama. 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

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
Vatialan osayleiskaavassa alue on merkitty leipomon kohdalta teollisuusalueeksi, 
muutoin asumisen ja virkistyksen tarpeisiin. Alueen kautta on osoitettu viheryhteys. 
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Asemakaavatilanne 

 
Asemakaavassa leipomo on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi. Sen 
pohjoispuolelle on osoitettu kaksikerroksisten kerrostalojen kortteleita, joiden raken-
nusoikeus on yhteensä noin 11000 m2. Leipomon länsipuolella on kapea virkistys-
aluevyöhyke. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Alueen asemakaava on vanhentunut. Taajaman kannalta keskeisen alueen rakenta-
minen on yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta tärkeää.  

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Maanomistaja on käynyt kunnan kanssa neuvottelu kaavan uudistamiseksi.  Aieso-
pimus kaavoituksesta on tehty maaliskuussa 2015. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
Osalliset 

Nattarin keskuksen alueen asemakaavan osallisia ovat: 

 Maanomistajat ja alueen asukkaat 

 Kunnan palveluprosessit (rakennus- ja ympäristövalvonta,  yhdyskuntatekniik-
ka, lasten päivähoito, opetus ja kasvatus, vapaa-aika, Kangasalan Vesi-
liikelaitos)  

 Verkostojen haltijat (Elisa, Elenia) 

Vireille tulo 
Vireille tulosta tiedotetaan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä. 

Osallistuminen, vuorovaikutusmenettelyt ja käsittelyt 
Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 20.4.–19.5.2015. Siitä saatiin seu-
raavat kommentit: 
 
Elisa Oyj 28.4.2015 
Ei huomautettavaa. 
 
Tampereen Sähköverkko 9.6.2015 
Kaavassa tulisi varautua puistomuuntamon sijoittamiseen Aisakellontien ja Manna-
korventien risteyksen tuntumaan. 
 
Tilapalvelu 25.5.2015 
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Alueen väestömäärän kasvu on otettu huomioon päiväkoti- ja kouluverkkotyössä. 
 
Kangasalan Vesi –liikelaitos 19.5.2015 
Liuskekujan ja Aisakellontien risteysalueella olevaa maanalaisille johdoille varattu 
alueen osa voidaan poistaa vesilaitoksen johtojen osalta. Vesihuoltoverkosto sanee-
rataan kesällä 2015 ja johdot siirretään Liuskekujalle. 
 
Alueen AKR-tonttien sijoittelua tulee muuttaa niin, että vältytään vesihuoltoverkoston 
täydennysrakentamisesta kiinteistöjen alueilla. Tonttien sijoittelua muuttamalla voi-
daan kaikki tontit liittää olevaan verkostoon Aisakellontiellä ja Mannakorventiellä. 
 
Yhdyskuntatekniikka 18.5.2015 
Kunta on kaivanut v. 2014 korttelialueen kautta kuivatusojat, joilla on purkuyhteys 
Holvastintien varteen. Ojat ovat tärkeitä ympäristön kuivatuksen kannalta. Kuivatus-
yhteys tulee säilyttää.  
 
Kulkuyhteydet kaikille tonteille tulee osoittaa kaavassa. 
 
Tiina Hainimo ym. (6 allekirjoittajaa) 12.5.2015 
Eivät hyväksy kaavaan merkittyjä kerrostaloja, koska suunnitellut rakennukset ovat 
liian korkeita nykyiseen rakennusmiljööseen. Ne vaikuttavat kielteisesti pihojen viihty-
vyyteen ja käytettävyyteen. Pihoille ei saa näkyä vastapäisistä kerrostaloista. Kerros-
talot laskevat omakotikiinteistön arvoa. 
 
Nykyiset omakotitalot on rakennettu lähelle Mannakorventietä. Kadulle tulisi jättää le-
ventämisen vara ja viheralue. 
 
Kerrostalojen korkeuteen on ehkä vaikuttanut ajatus estää rata- ja tiemelun siirtymi-
nen uudelle asuinalueelle. Kun Mannakorventien kautta rakennetaan tieyhteys valta-
tielle, kerrostalot heijastavat lisääntyvän liikenteen melun omakotialueelle, joka jo ny-
kyisellään kärsii melusta. 
 
Kunnan toivotaan ottavan vakavasti huomioon pitkäaikaisten asukkaiden mielipide ja 
asuinviihtyvyyteen kohdistuva uhka.  
 
Kommenttien vaikutus suunnitelmaan: 
Tarkistukset johto- ja muuntamovarauksiin voidaan tehdä. 
 
Kaavaluonnoksen laatimisen jälkeen kaivettu kuivatusoja sijoittuu keskelle suunnitel-
tua korttelialuetta, minkä vuoksi hulevesien kulkujärjestelyt tulee ratkaista rakentami-
sen yhteydessä uudella tavalla. 

 
Suunnittelualue on jo voimassa olevassa kaavassa osoitettu kerrostalorakentami-
seen. Tässä tarkistuksessa rakentamisen tapaa ja kerroslukua monipuolistetaan si-
sältämään myös omakoti- ja rivitalorakentamista. Samalla kaava päivitetään vastaa-
maan tämän päivän rakentamistekniikan ja -talouden vaatimuksia. Olennainen ra-
kennusoikeuden lisäysperuste on joukkoliikenteen palvelutason merkittävä parantu-
minen. Joukkoliikennereitin (bussilinja 1) lähelle pyritään osoittamaan sitä hyödyntä-
vää rakentamista, työvoimavaltaista työpaikkarakentamista ja kerrostaloja. 
 
Katualuetta on tarpeen lisätä kaavaluonnoksessa esitetystä. Katutilaa ei tarvita kais-
tojen lisäämiseen, vaan kävely- ja pyöräilyreittiä ja puukujannetta varten. Puukujanne 
on perusteltua melun ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi ja hulevesihaittojen vähen-
tämiseksi. Sen avulla voidaan myös estää näkyvyyttä kadun yli. 
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Asuinrakennusten korkeutta ja sijoittelua pyritään säätämään siten, että näky-
vyyshaittaa voidaan pienentää. Asunnot pyritään avaamaan ja pihat sijoittamaan ilta-
auringon suuntaan ja suojaan liikenteen haitoilta. Useat kiinteistöjen hinnankehitty-
mistä seuranneet tutkimukset ovat osoittaneet, että lisärakentaminen nostaa alueen 
vanhojen asuntojen arvoa, samoin kuin joukkoliikenneyhteyksien paraneminen.  

Viranomaisyhteistyö 
Alueella ei ole sellaisia valtakunnallisia intressejä, joiden vuoksi viranomaisneuvottelu 
olisi ollut tarpeen. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on päivittää alueen asemakaavaa monipuoliselle asuinrakenta-
miselle sopivaksi ja ratkaista viheryhteyden sijainti asutuksen suhteen. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 

 
Luonnosvaiheen havaintokuva 
 
Kunta laaditutti luonnosvaiheessa Serum-arkkitehdeilla suunnitelman alueen kehittä-
misestä. Suunnitelman perusratkaisut ovat säilyneet kaavaehdotuksessakin, mutta 
suunnittelutyön kuluessa rakennettu uusi hulevesijärjestelmä edellytti korttelialueiden 
rajojen tarkistamista. Alueen toteutus pidettiin viisaana jakaa omatoimirakentajien 
(kaupunkipientalot) ja rakennusliikkeiden (rivi- ja kerrostalot) kesken. 

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
Asemakaavan valmisteluaineiston käsittely kaavoituslautakunnassa 17.3.2015. 
Luonnokset nähtävillä 20.4.–19.5.2015. 
Asemakaavaehdotuksen käsittely kaavoituslautakunnassa 15.3.2016 
Asemakaavaehdotus nähtävillä  
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
Mitoitus  

Alue mitoitetaan noin 220 asunnolle.  

 
Yhteistyökumppanin kanssa maankäyttösopimusta varten kehitetty suunnitelma. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Alueelle voidaan osoittaa sekä rivitalomaista että kerrostalorakentamista. Kaavalla 
voidaan varmistaa viheryhteyden riittävä laajuus. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet  

Linkosuon leipomon tontti säilyy pääosin ennallaan. Tontille jää laajennusvaraa run-
saasti sen länsiosaan. Tontin itäreunasta varataan tilaa kadun leventämistä varten. 

 
Perspektiivikuva Mannakorventien varresta ennen tien leventämistä. 
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Mannakorvientien varteen osoitetaan III½-kerroksisten asuinrakennusten tontteja. 
Alueen keskelle voidaan rakentaa V½ -kerroksisia rakennuksia. Osa kerrostalojen 
autopaikoista sijoitetaan Aisakellontien varteen pysäköintipaikoille, osa leipomon puo-
leiselle alueelle, osa tonttialueille. Kaavalla kerrostalojen muotokieltä ohjataan alueen 
ympäristöön ja rakentamisen tapaan sopivaksi. 
 
Liuskekujan varteen osoitetaan enintään kolmikerroksisten kaupunkipientalojen tont-
teja. Keskelle aluetta osoitetun puiston molemmin puolin varataan tontteja kaksiker-
roksisille rivitaloille. 

Muut alueet 
Alueen keskelle jätetään puistovyöhyke, jota kautta kulkeva viheryhteys on tarpeen 
mm. liito-oravien kulkuyhteyksien kannalta. Alueelle on hiljattain kaivettu hulevesiuo-
ma. 

5.4 Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen 

Voimassa olevaan kaavaan nähden rakentaminen on monimuotoisempaa, mutta 
myös tehokkaampaa. Rakentamisen tapa on viereisen Latoniityn alueen mukaisesti 
monimuotoinen ja siten ympäristön asukkaille tuttu. 

 
Havaintokuva luonnosvaiheesta, jolloin korkeampi rakentaminen oli sijoitettu tien var-
teen. Saadun palautteen vuoksi rakentamista tien varrella madallettiin. 
 
Rakentamisen tehostaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta ja tukee joukkoliikennet-
tä.  

Liikenteelliset vaikutukset  
Alue voi tukeutua laadukkaaseen joukkoliikenteeseen, mutta rakentaminen lisää 
myös henkilöautoliikennettä Holvastintiellä ja Mannakorventiellä. Suunnitellun tieyh-
teyden rakentaminen Lamminrahkan eritasoliittymään vaihtaa henkilöautoliikennettä 
eri suuntaiseksi, mutta tuo myös lisää liikennettä kadulle. 

Vaikutukset asukkaiden arkipäivän elämään 
Suuren alueen rakentaminen aiheuttaa usean vuoden ajan häiriötä lähiympäristössä. 

Taloudelliset vaikutukset  
Maankäytön tehostaminen taajaman sisällä on kunnan kannalta hyvin edullista. Infra-
struktuuri ja palvelut on rakennettu. Toteutuksen aikataulutuksella voidaan vaikuttaa 
päivähoito- ja koulupalveluiden riittävyyteen. 
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Voimassa olevaan kaavaan nähden viheralueita voidaan säilyttää laadullisesti ja 
määrällisesti enemmän. 
 
Välillisenä vaikutuksena keskeisesti sijoittuva, eheyttävä rakenne vähentää luontoon 
kohdistuvaa rasitusta ja päästöjä. 

Vaikutukset elinkeinoelämään 
Rakennushanke on työllistävä. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
Linkosuon leipomon huoltoliikenne saattaa aiheuttaa häiriötä uudisasutukselle myös 
aamuvarhain.  

5.6 Nimistö 
Alueen nimistö säilyy ennallaan.  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat, viestit jatkosuunnittelulle  
 

 
Havaintokuva. 
 
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. 
 
Alueen rakentamista ohjaamaan laaditaan rakentamistapaohjeet, joissa kerrotaan ra-
kentamisen ympäristökuvallisista ja rakentamisen laadun tavoitteista. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Hankkeen rakentaminen ajoitetaan usealle vuodelle. Ajoituksesta sovitaan maan-
omistajan kanssa palvelurakenteen ehdoilla. 

6.3 Toteutuksen seuranta 
 Toteutuksessa seurataan asukkaiden arkielämän muutoksia.  
 

 KANGASALA 21.1.2016 
 

 Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen 


