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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Ellintien alueen suunnittelu on käynnistetty v. 2015 järjestetyn Uusi Kangasala -työpajan
yhteydessä. Tavoitteena on ollut alueen maankäytön kehittäminen ja monipuolistaminen. Valmistelua tehtiin yhteistyössä maanomistajien kanssa vv. 2015–2016. Kunnan
saatua haltuunsa Finnentien puoleiset tontit alettiin kehittää alueen kaupallista vetovoimaa yhdessä kaupan kanssa. Sopimus alueen kehittämisestä Keskon kanssa hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2018.
Asemakaavan muutosluonnos tuli elinvoimalautakunnan käsittelyyn elokuussa 2018.
Saadun palautteen vuoksi kaavaan tehtiin vähäisiä tarkistuksia. Kaava-aluetta pienennettiin selvitysten jatkamiseksi Tampereentien itäpuolella ja Ellintien eteläpuolella.

2.2 Asemakaava

Keskustan osayleiskaavan tavoitteet, Uusi Kangasala -työpaja ja Tampereentien ympäristökuvan hallitsemiseksi ja jalankulun edellytysten parantamiseksi laadittu kehittämisvisio ovat olleet asemakaavan suunnittelun lähtökohtina.
Asemakaavalla osoitetaan Ellintien alueelle mahdollisuus supermarketin muuttamiseen hypermarketiksi ja sitä palvelevien paikoitustilojen rakentamiseen. Eritasoliittymän
ramppien muuttamisen jälkeen liiketiloja voidaan laajentaa edelleen etelään.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Toteutusvastuu jakautuu kiinteistönomistajien ja alueen kehittäjien kesken. Uudisrakentaminen on mahdollisuus käynnistää kaavan saatua lainvoiman, aikaisintaan v. 2019.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus

Alue on osa kunnan ydinkeskustaa. Kirkon eteläpuoli oli pitkään verstas- ja varastoaluetta, joka alkoi kehittyä Tampereentien ja Ellintien rakentamisen myötä 1970–80luvulla.

Kaava-alue ja sillä oleva eritasoliittymä on Kangasalan keskustan tärkein sisääntuloväylä. Tampereentien ympäristö on kehittynyt nopeasti, ja se tulee toteutumassa olevien suunnitelmien mukaisesti muuttumaan edelleen kaupunkimaisemmaksi.
Kaava-alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan Kangasalan kirkonkylän kulttuurimaiseman ja kansainvälisesti arvokkaan Kirkkojärven lintuveden välissä. Kaavan vaikutuspiirissä sijaitsee myös Liuksialan-Tiihalan maakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Luonnonympäristö

Alueella ei ole alkuperäistä luontoa. Läheinen Kirkkojärvi on arvokas lintuvesi, joka kuuluu Natura 2000-verkostoon.
Keskustan pohjoispuolitse kulkee harjujono, joka on keskustan viherselkäranka. Sen ja
Kirkkojärven välinen, eliölajien liikkuvuutta palveleva viheryhteys on tällä hetkellä katkaistu suunnittelualueen kohdalta.

Suunnittelualue

Kirkkojärven Natura-alueen rajaus.

Rakennettu ympäristö

Alue sijoittuu ydinkeskustan eteläreunaan. Kävelyetäisyydellä sijaitsevat tärkeimmät
julkiset ja kaupalliset palvelut ja julkisen liikenteen yhteydet.
Kangasalan keskustassa suunnittelualueen vieressä sijaitseva 1760-luvulla luonnonkivestä rakennettu kirkko on ensimmäisiä Tukholman yli-intendentinviraston suunnitelmien mukaan rakennettuja länsitornillisia ristikirkkoja. Jyrkkä, päädyistä aumattu katto
on katettu paanuin. Kirkkoa on korjattu 1890-luvulla Josef Stenbäckin ja 1980-luvulla
Seppo Rihlaman suunnitelmin. Puistomaista kirkkomaata rajaa kiviaita. Kirkko ympäristöineen on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.
Tampereentie on keskustan pääsisääntuloväylä, jonka varsi on nopeasti kehittynyt
kaupunkimaiseksi. Sen varteen sijoittuu 2000-luvun alussa rakennettu uimahalli ja 1950luvun alussa tehty KOP:n liikerakennus, joka paikallisesti arvokas rakennuskulttuurikohde.

Lähiympäristöön on parhaillaan rakenteilla uimahalliin yhteydessä oleva X-kerroksinen
hotellirakennus, linja-autoaseman yhteyteen tuleva V–VI-kerroksinen asuinkortteli ja tori kauppahalleineen.
Keskustan osayleiskaavan rakennetun ympäristön selvityksessä alueelta ei löytynyt erityisiä arvoja.
Aluetta sivuaa vilkasliikenteinen valtatie, jonka melualue ulottuu suunnittelualueelle.

Maanomistus

Maa-alue on pääosin kunnan, osittain yksityisten omistama. Kunnan maanomistus vihreällä.

3.2 Suunnittelutilanne

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Pirkanmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi merkinnällä C.

Oikeusvaikutteisessa Keskustan osayleiskaavassa vuodelta 2010 kaava-alueelle on
osoitettu keskustatoimintoja (C) ja virkistysaluetta (VL). Lisäksi alueen poikki on varattu
itä-länsisuuntainen kävely- ja pyöräily-yhteys uusine alikulkuineen ja pohjoiseteläsuuntainen viheryhteys.

Keskustan osayleiskaava 2010.

Ote kaavayhdistelmäkartasta
Alueella on voimassa 1970-luvun alussa laadittu asemakaava, jossa Ellintie varteen on
osoitettu pienteollisuutta. Vuonna 2005 voimaan tulleessa kaavassa on osoitettu paikka vähittäiskaupan suuryksikölle.
Tampereentien itäpuolella on voimassa v. 1997 laadittu asemakaava, jossa kortteliin
13 on osoitettu kaksikerroksinen liikerakennus ja V-kerroksinen asuinkerrostalo.
Syksyllä 2015 järjestettiin Uusi Kangasala -työpaja, jossa kartoitettiin eräiden keskustan
avainkohteiden ja -kortteleiden kehittämismahdollisuuksia yhdessä kuntalaisten kanssa. Ellintien ja uimahallin korttelin suunnittelua on jatkettu työpajan jälkeen.

Ellintien maanomistajien kanssa kehitetty suunnitelma v. 2016. Hukkatila Arkkitehdit.
Valtatien 12 perusparantamissuunnitelma on valmistumassa. Osana hanketta on keskustan eritasoliittymän ramppijärjestely, joka helpottaa erikoiskuljetuksia ja mahdollistaa Ellintien liikekorttelin laajentamisen.
Keskustan kaukolämpöverkoston linjat on esitetty kartassa (alla). Verkostot ulottuvat
suunnittelualueelle.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavan muutoksen tarve juontuu maankäytölle asetetuista tavoitteista ja keskustaa kehittävistä hankkeista.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Ellintie alueen kehittämisestä on laadittu sopimus kaupungin ja Kesko Oy:n kanssa kesäkuussa 2018. Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty sopimuksen mukaisesti.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
· Maanomistajat
· Keskustan asukkaat ja työntekijät
· Alueen toiminnanharjoittajat
· Kunnan hallintokunnat (ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentaminen)
· Palo- ja pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto
· Elisa, Elenia, Kangasalan Vesi -liikelaitos, Kangasalan Lämpö Oy
· Viranomaiset (Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto)

Vireille tulo

Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Yleisölle avoin Uusi Kangasala -työpaja järjestettiin Kangasala-talossa syksyllä 2015. Ellintien kohdealueella vuorovaikutusta jatkettiin kahdenkeskisillä neuvotteluilla maanomistajien kanssa vuonna 2016.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 17.9.–16.10.2018. Siitä saatiin seuraavaa palautetta:
Kangasalan Lämpö Oy 7.11.2018
Kaava-alueen läpi menee Kangasalan Lämpö Oy:n kaukolämpö- ja maakaasuputket
(karttaliite). Ehdotettu kaavamuutos aiheuttaa kaukolämpö- ja maakaasuputkien
merkittävät siirrot. Putkistojen riittävä etäisyys kiinteisiin rakenteisiin on turvattava kaavassa johtoa varten varatulla alueella, että tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteen
voidaan suorittaa.
Tampereentien itäpuoleisen korttelin 13 keskellä menee maakaasun runkoputki, mikä
on kesällä 2018 siirretty liitekartan mukaiselle paikalle pp-alueelle Kirkkojärventiltä Kesäpäivänraitin kautta Tampereentien alikululle. Alikulun rakentaminen aiheuttaa maakaasuputken siirron. Alikulun eteläpuolella on olemassa oleva uimahallille johtava
kaukolämpöputki. Putkessa on tehty varaus korttelin 13a liittämiseksi kaukolämpöverkostoon. Alikulun rakentaminen saattaa aiheuttaa kaukolämpöputken siirron. Alikulun
tarkempi sijoittuminen, rakenne ja kevytväylän pintatasaus sekä putkistojen keskinäinen sijainti tulee selvittää kaavaprosessin aikana.
Tampereentien länsipuolella korttelin 346 eteläinen rakennusmassa aiheuttaa kaukolämpö- ja maakaasuputken siirron. Korttelin keskelle rakennusmassojen väliin on suunniteltu pp-katu. Jos tarkoituksena on osoittaa kyseiselle väylälle reitti kaukolämpöputkelle, on kaavaan merkittävä johtoa varten varattu alueen osa. Reitti on tehtävä niin
leveäksi, että maanalaiset putkistot on tarvittaessa huolettavissa auki kaivamalla. Reitti ei voi olla katettu.
Kaava-alueella on runsaasti erilaisia teknisiä verkostoja. Niiden keskinäiset sijoitukset tulee sovittaa yhteen osana kaavaprosessia.

Kaikkien maanalaisten putkirakenteiden osalta tulee huomioida, että niiden päälle ei
saa rakentaa ja että liikennejärjestelyjen muuttuessa tulee varmistaa ko. putkirakenteiden riittävä mekaaninen suojaus raskaan liikenteen aiheuttamia kuormia suojaamaan. Putkien mahdolliset siirrot tai suojaus tulee tehdä alueen toteuttajan tai rakentajan kustannuksella.
Alueen tuleva rakennuskanta on pääsääntöisesti liitettävissä kaukolämpöjärjestelmään.
Pirkanmaan ELY-keskus 29.10.2018
Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen kommentteja
21.8.2018 päivätystä Ellintien asemakaavan valmisteluaineistosta, kaava nro 820:
Valtatielle 12 tehdyn yleissuunnitelman mukaan valtatie 12 parannetaan nelikaistaiseksi Alasjärven eritasoliittymän ja Huutijärven eritasoliittymän välillä. Yleissuunnitelmassa esitetään Kangasalan keskustan eritasoliittymään muutoksia siten, että Kangasalan keskustan puoleisilta rampeilta vapautuisi tilaa maankäytölle. Yleissuunnitelman mukaisen tien parantamisen aikataulu ei ole tiedossa, joten eritasoliittymä tulee
säilymään nykyisellään pitkään. Jos Kangasalan kaupungilla on tavoitteena asemakaavan mukaisen maankäytön kehittäminen koko laajuudessaan ennen valtatien 12
kehittämishankkeen toteuttamista, on eritasoliittymän parantamisvastuu Kangasalan
kaupungilla tai alueen maankäytön kehittäjillä. Eritasoliittymän luoteisella ramppialueella R4 on varaudutta liitteessä esitettyyn punaisella katkoviivalla esitettyyn liikennealueeseen (LT). Kortteliin tulee osoittaa maantien suoja-aluetta ”su” valtatien linja-osuudella 30 metriä mitattuna tulevan lähimmän ajoradan keskilinjasta ja rampilla
20 metriä keskilinjasta mitattuna. Su-merkinnän selitys lisämääräyksineen on ”Maantien
suoja-alueeksi varattu alueen osa. Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, rakennelmia
eikä mainoksia. Alueelle saa sijoittaa suoja-aitoja ja –valleja. Alueella ei saa muuttaa
maanpinnan muotoa eikä tehdä ojitusta tai muuta kaivutyötä siten, että muutoksesta
voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.”
Periaatteessa asemaakaava voidaan tehdä siten, että em. ramppimuutoksen myötä
vapautuva alue voidaan osoittaa kaavassa tonttialueena, mutta kaavassa tulee
osoittaa rampeilta vapatuvalle alueelle ”rasitemerkintä”, jonka alue on varattu maantien alueeksi niin kauan, kun ramppimuutokset on toteutettu. Alueen merkintä voisi olla ”lt”, jonka selitys on ”Alue on varattu maantiealueeksi niin kauan, kun valtatien 12
Kangasalan eritasoliittymän muutokset on toteutettu. Asemakaavan toteuttaminen ei
saa vahingoittaa valtatien rakenteita eikä aiheuttaa vaaraa liikenteelle”. Korttelin 346
tontin 2 ja valtatien 12 välinen raja voidaan kuitenkin osoittaa voimassa olevan asemakaavan mukaisena osittain jo nykyiselle tiealueelle. Tiealue tulee liittää tonttiin 2 rakennuspaikan lunastustoimituksessa. Korttelin rakennusoikeuden määrä sekä rakennusalat on sovitettava siten, että alueen rakentaminen piha- ja pysäköintialueineen
sekä kuivatus- ja muine rakenteineen voidaan toteuttaa eritasoliittymän nykytilanteessa. Koska edellä esitetty suoja-alue –merkintä sijoittuu osittain päällekkäin esitetyn ltmerkinnän kanssa, voidaan merkintöjä ja niiden määräyksiä yhdistää tarkemman tarkastelun perusteella. Allekirjoittanut antaa tarvittaessa apua merkintöjen suunnittelussa.

Maantie 3400, Tampereentie tulee osoittaa asemaakaavassa katuna, jolle on osoitettava liittymäkielto kaava-alueen kohdalle. Katumerkinnän ulottuminen jo olemassa
olevaan Tampereentien katualueeseen tulee varmistaa kaavan jatkotyössä. Maantie
3400 muuttuu kaduksi ramppiliittymän ja nykyisen kiertoliittymän välillä, kun ramppitoimenpiteet on toteutettu. Tampereentien liittymä valtatiellä 12 on osoitettava liittymänuoli -merkinnällä, joka tulee rajata mukaan asemakaava-alueeseen. Tampereentien alittavan kevyen liikenteen yhteyden ja risteyssillan toteuttamisvastuu on Kangasalan kaupungilla. ELY-keskus katsoo, että Liisantien jatkeeksi valtatiealueelle johtava
”jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu” tulee poistaa ja alue tulisi osoittaa voimassa olevan joko voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tontin osaksi tai suojaviheralueeksi.
Kortteliin ei saa sijoittaa valtatien 12 suunnasta luettavia vaihtuvanäyttöisiä, jaksottaisesti syttyviä ja sammuvia valomainoksia. ELY-keskus esittää näiden mainoslaitteiden
kieltämistä asemakaavamääräyksellä. Myöskään alueen ulko- ja julkisivuvalaistus sekä
alueen sisäinen liikenne ei saa aiheuttaa häikäisyä valtatien liikenteelle. Pirkanmaan
ELY-keskus korostaa, että etenkin erillisten mainoslaitteiden rakentaminen edellyttää
kaupungin myöntämää lupaa, josta on kuultava alueen tienpidosta vastaavaa ELYkeskusta. Alueen kuivatus tulisi lähtökohtaisesti hoitaa viivyttämällä alueella syntyviä
hulevesiä alueelle muodostettavilla viivytysaltailla. Jos viivytetyt hulevedet ohjataan
maanteiden kuivatusjärjestelmiin, edellyttää se alueen / tontin haltijan ja tienpidosta
vastaavan ELY-keskuksen välistä sopimusta. Varsinaisen luvan tonttien hulevesien käsittelystä ja johtamisesta antaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.
Alueidenkäytön näkökulmasta ELY-keskus viittaa 16.8.2018 työpalaverissa annettuihin
kommentteihin. Pirkanmaan ELY-keskus varaa vielä mahdollisuuden lausua asemakaavasta ehdotusvaiheessa.
Pirkanmaan liitto 16.10.2018
Pirkanmaan liiton näkemyksen mukaan asemakaavanmuutoksen laadinnan tavoitteenasettelu ja esitetyt ratkaisut ovat Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tavoitteiden
mukaisia. Asemakaavamuutoksella tiivistetään keskustan maankäyttöä sekä tuetaan
keskustan kävelyalueen kehittämistä.
Asemakaavaselostuksessa esitetyn taulukon mukaisesti Ellintien varteen sijoittuvan KMja KL -alueiden yhteenlaskettu kerrosala on 12500 k-m2. Suunnittelussa tulee ottaa

huomioon, että suuryksikön voivat muodostaa myös useasta myymälästä koostuva
vähittäiskaupan keskittymä, joka vaikutuksiltaan on verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. Kaavaselostuksessa olisi myös hyvä todeta
Kangasalan keskusta-alueen kaupan suuryksköiden toteutumisen kokonaistilanne, joka selventäisi ja helpottaisi kaupan kysymyksiin liittyvää arviointia.
Asemakaavamuutoksen vaikutusten arvioinnissa on todettu alueen rakentamisella
olevan vaikutuksia kulttuuriympäristöön, ja kielteisiä vaikutuksia pyritään välttämään
laadukkaaseen suunnitteluun tähtäävää ohjeistuksella. Uudisrakentamiselta edellytetään kaavamääräyspalstan rakentamisohjeistuksissa korkealaatuista arkkitehtuuria.
Pirkanmaan liitto katsoo, että laadukkaiden suunnitteluratkaisujen toteutuminen maakunnallisesti merkittävän Kangasalan kirkon ympäristössä on tärkeää niin suurmaiseman osana kuin lähikaupunkiympäristönkin näkökulmasta.
Lisäksi Pirkanmaan liitto toteaa, että pohjavesialueen rajaus tulee ottaa huomioon
asemakaavamuutoksen laadinnassa.
Pirkanmaan liitto katsoo, että asemakaavan suunnittelua voidaan viedä eteenpäin
ottaen huomioon edellä esitetty ohjeistus.
Ympäristöterveysvalvonta 31.8.2018
Tampereen kaupungin ympäristöterveysvalvonnalla ei ole huomautettavaa Ellintien
asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta.
Liikennejärjestelyissä on kuitenkin huomioitava, ettei asuntoihin saa aiheutua STM:n
asetuksen 545/2015 tarkoittamaa olosuhdetta, joka voi aiheuttaa asunnossa terveyshaittaa (asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisen asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista soveltamisohjeineen).
Kangasalan seurakunta 9.10.2018
Asemakaavan muutosehdotus sijoittuu Kangasalan kaupungin keskusta-alueelle rajautuen Kangasalan seurakunnan omistamaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, kirkkoon ja siihen liittyviin hautausmaihin. Kulttuuriympäristön ja kirjon toimintojen näkökulmasta Kangasalan kirkkoneuvosto suhtautuu kehittämiseen myönteisesti, mutta edellyttää kaupungin kiinnittävän huomiota kaavoituksessa ja sen toteutuksessa seuraaviin asioihin:
1. Tulee avata kulkuyhteys hautajaissaattueille Kangasalan kirkon eteläportista
Finnentien varrelta läntiselle hautausmaalle Kirkkojärventielle (alikulku). Reitin
on sovelluttava ruumisautolle ja jalan liikkuvalle saattoväelle
2. Näkymä kirkon suuntaan Tampereentieltä tulee säilyttää riittävän avarana vähittäiskaupan suuryksikön ja Tampereentien väliin istutettavalla pohjoiseteläsuuntaisella viheryhteydellä
3. Vähittäiskaupan suuryksikön rakennustapaohjeissa tulisi ottaa huomioon rakennuksen Finntentien puoleisen julkisivun rajautuminen kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen kirkkoympäristöön. Myös rakennuksen kerroskorkeudessa olisi
huomioitava Kirkkojärven ja Kirkkoharjun välinen maisemallinen yhteys.
Kotikatutiimi 25.9.2018
Keskon kanssa on laadittu yhteistoimintasopimus. Liito-oravareitti tulee osoittaa Tampereentien länsireunaan etelä-pohjoissuunnassa. Pohjavesimerkinnät kortteleissa tulee
tarkistaa.
Valtatien ramppialue muuttuu. Valtatien 12 yleissuunnitelmassa aluetta on myös esitetty pienennettäväksi. Onko asemakaava yleissuunnitelman mukainen?
Valtatien alitse on esitetty jalankulun ja pyöräilyn reitti. Reitin korkeusasemat, kaltevuudet ja luiskat tulee tutkia, jotta voidaan varmistua tilan riittävyydestä. Lähellä kulkee kaukolämpöputki ja iso sadevesien purkuputki.

Uuden pysäköintialueen kautta pitäisi osoittaa ajoneuvoyhteys, jotta Ellintielle ei tarvitse kiertää Liisantien kautta. Toisaalta ratkaisu huonontaa pysäköintialueelta kauppaan kulkevien kävelijöiden turvallisuutta. Voisiko Liisantietä siirtää Uotilan pajan itäpuolelle ja siitä olisi kulku pysäköintialueelle? Pysäköintipaikalle tulisi olla kaksi liittymää
Finnentieltä, ettei liikenne sumppuunnu yhteen kohtaan kaupan nurkalle. Ellintien liiketiloilla voisi olla yhteinen pysäköintialue. Finnentien ja Liisantien risteys näyttää ahtaalta.
AL-tontin luoteisnurkassa on liian vähän tilaa jalkakäytävälle. AL-tontti muokkautuu
vielä, autopaikkojen maanalainen mahdollisuus tutkitaan, kulku maanalle ratkaisematta.
Pelastuslaitos 29.10.2018
Ei huomautettavaa.
Kiinteistö Oy Livonia, Ellintien 4-6, 15.10.2018
Tällä hetkellä tontilla sijaitsee kiinteistöt, joita on pidetty hyvässä kunnossa ja niissä sijaitsee asuntoja, liiketiloja ja työtiloja.
Aikaisemmin keskustellessani kunnan kanssa alueesta ja tilaisuudessa, jossa keskusteltiin Ellintien alueesta, tontti oli merkitty asuin- ja liikerakentamiseen. Kerroksiksi oli merkitty IV, mutta ei maanalaista kerrosta. Esitin silloin kerroksiksi VI kerrosta. Asiaan luvattiin palata ja jatkaa keskusteluja, joita ei koskaan tämän asian suhteen valitettavasti
tullut.
Rakennuksissa olevat asunnot ovat tällä hetkellä kysyttyjä sijainnin ja oman rauhan
vuoksi ja joista on tarjottu jo aika huomattavaa ostotarjoussummaa huoneistojen omistajille.
Vaatimus: liiketiloja, toimistotiloja, työtiloja, asuintiloja, kerroksia vähintään VI, joista
yksi maan alla.
Ellintie 4-6 alue merkitään siten, että tontille voi rakentaa V–VI-kerroksisen rakennuksen, jossa alin kerros sijaitsee maan alla. Rakennus olisi liike-, Toimisto-, työtila- ja asuinkäyttöön merkitty. Ei siis missään nimessä vain liikekäyttöön tarkoitettua tilaa.
Rakennuksissa voisi olla esimerkiksi työtilan osalta pienkonekorjaajia kuten tv-korjausta,
puhelinkorjausta, vaatteiden korjausta ja taidetiloja. Siinä voisi olla liike- ja toimistotiloja.
Rakennuksen ylimmät kerrokset olisivat asuinkerroksia ja Lahdentien puoleisella sivustalla myös liike- ja toimistohuoneistoja. Koska silloin keskusteltiin Lahdentien melusta,
joka ei kyllä tällä hetkellä kuulu ollenkaan rakennusten tiloihin.
Tällaisena Ellintie 4-6 palvelisi parhaimmin alueen kokonaisuutta, ja jos asuinhuoneistot
olisivat sellaisia, että niin on mahdollista kulkea myös huonokuntoisemmat ihmiset,
marketin kannaltakin tilanne olisi hyvä, hehän käyttäisivät marketin palveluja. Lisäksi
Lahdentien puoleisella sivustalla olevista asuinhuoneista näkyisi kauas, järvelle asti,
harvaan kohtaan saa järvinäköalalla olevia huoneistoja.
Kangasalle rakennetaan uimahallin viereen rakennusta, jossa on huomattava määrä
asuinkerroksia, ja ne ovat Lahdentielle päin. Tämä rakentaminen on tullut esille sen jälkeen, kun Ellintie 4-6 rakennuksista on keskusteltu. Joten asuinhuoneistojen sijoittaminen ei ole siinä mielessä ongelma, koska niin voidaan tehdä jo nytkin.

As Oy Ainonpiha, Ainontie 4, 15.102018
Kaavamuutoksen vaikutuksia As Oy Ainonpihan suhteen ei ole käsitelty asemakaavan
selostuksessa 21.8.18 lainkaan; Ainontien ja Finnentien liikennemäärät lisääntyvät, koska marketin asiakasliikenne on ohjattu asuinalueen läpi.
Suunnitellun parkkipaikan tulee olla laadukas; tyylikäs valaistus, viheristutuksia. Parkkipaikan pohjoisreunalla olevan viherkaistaleen istutuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kaistaleesta puineen ja pensaineen saadaan mahdollisimman vehreä.
As Oy Tekola,4.10.2018
Asunto-osakeyhtiömme sijaitsee kulmittain vastapäätä kaavoitettavan alueen luoteiskolkkaa rajoittuen Finnentien ja Liisantien kulmaan. Pidämme tärkeänä, että kaavoitettavalle alueelle ei rakennettaisi korkeita ja asunnoistamme avautuvaa näkymää
peittäviä rakennuksia. Olemassa oleva rakennuskanta on Finnentien varrella, kaavoitettavan alueen kohdalla 3-5 kerroksista. Mielestämme tällainen rakennuskorkeus on
maksimi myös nyt kaavoitettavalle alueelle, sen länsipäässä. On huomioitavaa, että
Liisantien länsipuolella on 1-2 kerroksista pari- ja rivitaloaluetta, mikä osaltaan korostaa
korkeiden rakennusten niiden viereen rakentamisen ongelmallisuutta.
Kaavoitusselvityksessä puhutaan myös Kirkkoharjun ja nk. vanhan Kangasalan maiseman säilymisestä etelästä päin katsottaessa. Mielestämme mainittuja näkymiä ei pidä
pysyvästi turmella tarpeettoman korkeilla rakennuksilla.
Pidämme myös toivottavana, että Finnentien varren suuria ja vanhoja koivu- ym. puita suojeltaisiin, koska juuri vanha puusto ja viheralueet ovat omalta osaltaan luomassa
Kangasalan keskustaan luontoarvoja ja tunnelmaa lisäävää vaikutusta.
Kolmantena asianamme on korostaa, ettemme tule hyväksymään Liisantien mahdollista muuttamista kiinteistömme kohdalla 2-suuntaiseksi.
As. Oy. Liisanpiha 2.10.2018
Laitamme tässä muutamia huolenaiheita Ellintien asemakaavan muutoksesta, jotka
koskevat etenkin Asunto Oy Liisanpiha asukkaita:
Olemme toki iloisia alueen kehittämisestä, ja uusi hypermarket, sekä muut palvelut
varmasti elävöittävät keskustaa. Mutta suurin huolenaihe taloyhtiön asukkaiden keskuudessa on liikenteen lisääntyminen sekä Finnentiellä että Liisantiellä. Uusi hypermarket luo melkoisen rekkaliikenteen, jota emme toivo ainakaan Liisantielle. Jo nyt talo
"tärisee" kun isompia kuorma-autoja ajaa ohitse. Myös uuden parkkipaikan liikennevirtojen ohjaaminen kiinnostaa asukkaita. Mielestämme Finnentietä, sen enempää kuin
Liisantietäkään, ei ole suunniteltu rekka- tai bussiliikenteelle.
Vaadimme, että otatte nämä asiat huomioon projektin edetessä.
Elisa Oyj 19.9.2018
Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotukseen.
Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita, joiden olemassaolo tarvitsee alueella
toimijoiden tiedostaa ja huolehtia niiden riittävästä suojauksesta. Mikäli kaapeleita
joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto. Siirrot ovat maksullisia (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 89§).
Saadun palautteen vaikutus suunnitelmaan:
Asuin-toimistokortteli 13 poistetaan suunnitelmasta hankkeen kehittämisen keskeneräisyyden vuoksi. Myös Ellintien eteläpuolisten yksityisten kiinteistöyhtiöiden kehittämisestä
on liian aikaista päättää, ja sen korttelinosan kehittäminen jätetään myöhemmäksi.

ELY-keskuksen esittämät tarkistukset liikennealueen merkintöihin, korttelin rajaan, väliaikaisiin varauksiin ja suoja-alueeseen on voitu ottaa huomioon.
Kortteli on merkitty pohjavesialueeksi. EV-alueen puuistutuksista on lisätty määräys, jolla voidaan varmistaa liito-oravien kulkumahdollisuudet alueen kautta.
Seurakunnan toivomaa hautajaissaattoyhteyttä on maisemallisesti ja teknisesti lähes
mahdoton toteuttaa. Se edellyttäisi molemminpuolista tukimuuria koko matkalla Finnentieltä alikulkuun ja leveän väylän rakentamista EV-alueelle.
Finnentien puoleista istutusaluetta on jatkettu Liisantielle asti. Hulevesien käsittelystä on
annettu ohjeita kaavaselostuksen luvussa 6.

Viranomaisyhteistyö

Alueella on maakunnallisia ja valtakunnallisia intressejä, joiden takia käynnistämisvaiheen viranomaisneuvottelu on ollut tarpeen. Neuvottelu järjestettiin 16.8.2018.
Viranomaisten kommentteina esitettiin seuraavaa:
Maakuntakaavan määräykset kaavan volyymistä säilyvät voimassa. Kaavaan tulisi sisällyttää yli 2000 m2 suuruisten kaupan yksiköiden kehitys keskustassa. Kaavan vaikutuksia arvokkaaseen kulttuuriympäristöön tulee arvioida. Alue on pohjavesialuetta,
mikä tulee ottaa huomioon kaavaa laadittaessa.
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta tulee ottaa huomioon näkymät kirkkomaalta ja
valtakunnallisesti arvokkaasta näkötornista sekä alueen näkyminen valtakunnallisesti
arvokkaaseen maisemaan. Vaikutukset kaupunkikuvaan tulee arvioida. Rakennuskulttuurista tai arkeologiasta ei ole selvitystarvetta.
Pirkanmaan ELY-keskus totesi sisääntulon muuttuvan pikku hiljaa kunnan etupihaksi,
minkä vuoksi ympäristön laatuun ja säilyvän ympäristön laatuun on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Kirkon asema maisemassa ja suhteessa kaupan mainostorniin on
pohdittava.
Liikenneasiat voidaan esittää VT 12 yleissuunnitelman mukaisina, mitä varten konsultti
toimittaa liikennealueen rajauksen. Mahdollisen asumisen osalta tulee selvittäää meluasiat.
Hulevesien vaikutus viereiseen Natura-alueeseen on selvitettävä.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Alueen suunnittelun lähtökohtana ovat keskustan osayleiskaavan linjaukset. Alueesta
pyritään saamaan toiminnoiltaan ja miljööltään 30000 asukkaan keskusta vastaava.
Rakentamisen tavoitteena on saada lisätä toiminnoiltaan sekoittunutta keskustaaluetta, johon kuuluu liiketilaa, asuntoja ja toimistotiloja. Tavoitteena on myös parantaa ympäristön ja julkisen ulkotilan laatua.
Liikenneratkaisuissa pyritään tukemaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen etuisuusasemaa keskustassa. Kaupan osalta sujuva kulku valtatieltä ja riittävät paikoitusalueet ovat ensisijaiset.

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet

Prosessin alkuvaiheessa on keskustan alueella tapahtunut merkittävää kehitystä, jossa
paino on ollut ympäristön laadun parantamisella ja keskustan vireyttämisellä. Lukuisien
työmaiden takia ystävyydenpuistoon on tehty väliaikainen pysäköinti, jonka jäljiltä on
palautettava tärkeä Tampereentien suuntainen viheryhteys.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Ellintien suunnittelun alkuvaiheessa laadittiin luonnoksia, jotka perustuivat kunkin kiinteistön omaehtoiseen kehittämiseen omassa aikataulussa. Tavoitteena oli maankäytön monipuolistaminen asutusta lisäämällä ja työpaikkoja säilyttämällä.

Ellintien kauppakatu työpajan jälkeisessä kuosissa.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Asemakaavan valmisteluaineiston käsittely elinvoimalautakunnassa 21.8.2018
Luonnos nähtävillä 17.9.–16.10.2018
Asemakaavaehdotuksen käsittely EV 22.1.2019
Asemakaavaehdotus nähtävillä
Asemakaavan hyväksyminen

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus

Asemakaava mitoitetaan noin 180 uudelle asukkaalle ja 250 työntekijälle.
Maankäytön muutokset pähkinänkuoressa (kaavaluonnos):
TP
KM
KL
A (AK, AL)
Vo. kaava
7300
2400
3230
1700
Kaavamuutos 8500
4000
5300

KT (AL)
730
4400

Yhteensä
15360
22200

Tarkoitus on purkaa noin 2200 m2 työpaikkatiloja paikoitusalueen alta ja muuttaa säilyvät pienteollisuustontit liiketonteiksi.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Kunnan uudeksi sisääntulotieksi on muodostunut Tampereentie, jonka ympäristökuva
on kehittynyt pikkuhiljaa 1980-luvun alusta lähtien. Ympäristökuvan ohjaamiseksi on
laadittu kaupunkikuvallinen suunnitelma, jolla on pyritty yhtenäistämään kadunvarren
rakentamista ja luomaan sille keskustamaista ilmettä.

5.3 Aluevaraukset

Korttelialueet

Ellintien alueella Lahdentien puoleiset korttelit muutetaan pienteollisuuskäytöstä liiketiloiksi, mikä vastaa useimmilla kiinteistöillä nykyistä käyttöä. Ellintien ja Finnentien välisessä korttelissa varaudutaan vanhojen teollisuus- ja varastohallien ja toimistorakennusten purkamiseen ja korvaamiseen päivittäistavarakaupan suuryksikön paikoituksella.
Suuryksikköä varten osoitetaan lisärakentamista nykyisen rakennuksen itä- ja eteläpuolelle. Yhteensä rakennuksen pinta-ala voisi olla 5000 m2. Tämän rakennuksen eteläpuolelle voidaan myöhemmässä vaiheessa liittymäjärjestelyjen muututtua rakentaa
toinen, noin 3500 m2 kokoinen liike- ja toimistorakennus. Rakennusten välinen kävelyja pyörätien osuus voidaan kattaa.
Korttelin länsipäässä oleva verstasrakennus voidaan pitää käytössä pop-up-liiketilana
ja tarvittaessa laajentaa.

Muut alueet

Kaavalla tuetaan keskustan kävelyalueen kehittämistä. Kaavalla jatketaan alkavaa
pohjois-eteläsuuntaista yhteyttä, joka kulkee Kangasala-talolta torin kautta linjaautoasemaa sivuten uimahallille, ja jatkuu tästä Tampereentien alikulun kautta päivittäistavarakaupalle ja edelleen Pikkolan koulu- ja liikuntakeskuksiin ja hautausmaan
pohjoispuolitse itään Huutijärven keskustaan.
Vähittäiskaupan suuryksikön ja Tampereentien väliin jätetään istutettava suojaviheralue, joka toimii pohjois-eteläsuuntaisena viheryhteytenä ja jonka kautta Tampereentieltä avautuu näkymä kirkon suuntaan.

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Kaava eheyttää ja tiivistää keskustan maankäyttöä. Ydinkeskustan asukasluvun ja
kaupallisten palveluiden lisääminen luo edellytyksiä keskustan elinympäristön kokonaisvaltaiseen parantamiseen ja tukee olevien julkisten palveluiden ja torin toimivuutta.
Tampereentie on keskustan uusi sisääntuloväylä, jonka ympäristön kehittäminen on alkanut vasta kolmekymmentä vuotta tien valmistumisen jälkeen. Kaava mahdollistaa
ympäristökuvan kehittämisen yhtenäiseksi ja keskustan pääväylän luonnetta kuvaavaksi. Tampereentien itäpuolelle muodostuu yhtenäinen rakennetun alueen rivistö,
jonka vastapainona on tien länsipuolen kirkkomaa.
Rakentamisella on vaikutuksia Lahdentieltä avautuvaan suurmaisemaan, johon jo rakenteilla oleva hotellitorni muodostaa lähimaisemassa kilpailevan aiheen keskustan
kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kirkon tornille ja Kirkkoharjun näkötornille. Se muodostaa uimahallin, paikoitustalon ja myöhemmin toteutuvan asuin-toimistokorttelin kanssa
rakennussikermän, jonka osilla on hyvin erilainen viesti ympäristöön. Kielteisiä vaikutuksia voidaan välttää korkeaan arkkitehtoniseen laatuun tähtäävällä suunnittelulla.
Uimahallin kortteli näkyy Kirkkojärven eteläpuolelle maakunnallisesti arvokkaaseen
kulttuurimaisemaan, joskin jää useimmista katselukulmista puuston taa. Eniten korttelilla on vaikutusta Kirkkojärven jäältä talvisin avautuvaan näkymään, jossa se peilaantuu myös taivasta vasten eikä jää pelkästään harjun katveeseen. Korttelin länsireunan
täydentyminen myöhemmin IV–VI-kerroksisilla massoilla tasapainottaa korttelin silhuettia kaukomaisemassa, mutta sovittaa sen myös linja-autoaseman korttelin rakenteilla
oleviin V–VI-kerroksisiin asuinrakennuksiin.
Kirkon eteläpuoleisen alueen rakentaminen tulee olemaan I–II-kerroksista, jotta kirkon
ja sen takaisen Tapulinmäen ja Kirkkoharjun itäpään maisemallinen hegemonia voidaan säilyttää. Uudisrakentamisella pyritään muodostamaan selkeä portti keskustaan

yhdessä uimahallin kanssa. Suunnitellut ramppijärjestelyt tukevat korttelin reunan painoarvoa maisemassa ja vähentävät isojen liikennerakenteiden hallitsevaa asemaa.
Kaupallisten palveluiden parantaminen lisää keskustaan suuntautuvaa henkilöautoliikennettä. Liikenneturvallisuutta parannetaan muodostamalla keskustaan jalankuluvyöhyke ja helpottamalla omin jaloin liikkumista mm. paikoitustalon ja suuryksikön välillä.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Keskusta antaa parhaat lähtökohdat julkisen liikenteen käyttämiseen palveluiden
saavuttamiseksi. Paikka on luontoon kohdistuvien välillisten vaikutusten ja ilmastovaikutusten osalta edullinen.
Kaupan laajentaminen pienentää Tampereentien länsipuolista viheryhteyttä. Viheryhteys on kuitenkin mahdollista palauttaa sen jälkeen kun Ystävyydenpuistoon rakennettu väliaikainen paikoitusalue on purettu.

Liikenteelliset vaikutukset

Vaikka kaupunki on viime vuosina panostanut merkittävästi joukkoliikenteen lisäämiseen, kaavassa esitetty merkittävä liikerakentamisen lisääminen lisää asiointiliikennettä
myös henkilöautoilla. Liikenne lisääntyy erityisesti Finnentiellä. Toistaiseksi liikenteen lisääntyminen Ainontiellä ja Liisantielä on ollut maltillista. Liittymien siirrosta aiheutuu vähäistä lisähaittaa asutukselle.
Huoltoliikenteen lisäämisellä on vaikutusta, mikäli kaupan tuotevalikoima lisääntyy
merkittävästi. Tavarantoimituksen ja asiakasliikenteen erottelu päivän mittaan on turvallisuuden kannalta tärkeätä.

Sosiaaliset vaikutukset

Keskustan palveluiden ja jalankulkuympäristön kehittäminen lisää koko keskustan elinkelpoisuutta. Sekä uusien että vanhojen asukkaiden arkielämä helpottuu ja liikkuminen käy turvalliseksi. Myös sosiaalinen turvallisuus voi lisääntyä.
Finnentien varressa on toiminut useita huolto- ja varastotoimintaa harjoittaneita yrityksiä. Kaavan muutoksella voidaan parantaa ympäristökuvaa ja vähentää toiminnasta
aiheutuvia haittoja. Ulkovarastointi ja koneiden korjaus on tuottanut melua ja visuaalista hälinää, joka korvautuu istutuksin rajatulla paikoitusalueella. Muutoksella on myönteistä merkitystä lähiasutukselle.

Vaikutukset elinkeinoelämään

Keskustatoimintojen sijoittuminen alueelle tukee kunnan keskustan kehittämispolitiikkaa ja antaa liike-elämälle kehittämismahdollisuuksia. Keskustan kehittäminen on kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa monien yksittäisten hankkeiden toteutuminen yhdessä
saa aikaan merkittävän muutoksen. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat jo toteutunut uimahalli, kirjasto, Kangasala-talo ja pääkadun muutos ja suunnitteilla olevat liiketilat, virastotilat, lisäasutus ja liikennejärjestelyt. Yhden hankkeen toteutumatta jääminen todennäköisesti vaikuttaa myös muiden menestykseen.
Hankkeella on merkittäviä myönteisiä talousvaikutuksia. Lisärakentaminen parantaa
myös olevien yritysten toimintaedellytyksiä. Koska suuri osa rakentamisesta sijoittuu
kunnan omistamalle alueelle, rakentamisesta saatava taloudellinen hyöty voidaan
ohjata hyödyntämään kaikkia kuntalaisia eri tavoin.

5.5 Kaavamerkinnät
5.6 Nimistö

Nimistöön ei tarvitse puuttua.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Kaupan laajennuksella on merkittäviä vaikutuksia kaupunkikuvaan. Kaavassa määritellään rakennuksen sijoitus ja yleispiirteinen laatutaso. Sijoitus on määritelty niin, että
julkisivut Lahdentielle, Tampereentielle ja Finnentielle ovat rakennusten näyteikkunoita
sisältäviä pääjulkisivuja. Lisärakentaminen sijoittuu kaupungin hallitsemalle maalle,
minkä vuoksi suunnittelun tarkempi ohjaus voidaan jättää rakennushankkeen kehittämiseen liittyväksi ja tontinluovutukseen sisältyväksi ohjaukseksi.
Finnentien pohjoispuolisten asuinrakennusten ikkunanäkymiin sijoittuva paikoitusalue
tulee erottaa riittävin puu- ja pensasistutuksin Finnentiestä. Asia tulee varmistaa lupamenettelyssä ja toteutuksessa.
Alueen hulevedet lisääntyvät merkittävästi. Hulevesiä ei saa johtaa Lahdentien tai katujen ojiin eikä Kirkkojärven Natura-alueelle. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä
selvitys hulevesien käsittelystä.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Suuryksikön laajentaminen on mahdollistaa käynnistää kaavan tultua lainvoimaiseksi,
mahdollisesti v. 2019 aikana.
Myllypohjan korttelin kehittäminen jää seuraavaan vaiheeseen. Korttelista on parhaillaan laadittavana esisuunnitelma.
Tampereentien alikulku tulee olla valmis suuryksikön laajennusta käyttöön otettaessa.
Hanke on mukana ELY-keskuksen ja kaupungin yhteistoimintahankkeissa.

6.3 Toteutuksen seuranta
Liikennejärjestelmän toimivuus, kaupunkikuva.

KANGASALA 22.1.2019
Kaavoitusarkkitehti

Markku Lahtinen

