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Yleistä

Tämä palauteraportti sisältää Saarenmaan
osayleiskaavan valmisteluvaiheen kahdesta
luonnosvaihtoehdosta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä. Lausuntoja saatiin 14 kpl ja mielipiteitä
25 kpl. Joitakin lausuntoja ja mielipiteitä on osittain lyhennetty. Vastineet lisätään tähän raporttiin ehdotusvaiheessa.
Osayleiskaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä
17.–21.12.2018 ja 2.–31.1.2019. Kaupungin kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille
ja muille asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuuden tiistaina 8.1.2019 Liuksialan koululla.
Raportin kuvitus on osittain laatijan lisäämiä karttaotteita liittyen lausuntoon. Osa kartoista ja kuvista on lausunnon tai mielipiteen jättäjän liitteitä.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Saarenmaan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli julkisesti nähtävillä
14.5. – 12.6.2018, jolloin siitä jätettiin 11 mielipidettä. Mielipiteiden jättäjissä oli maanomistajia,
ulkoilijoita sekä yhdistys ja yritys.
Mielipiteet koskivat seuraavia teemoja:
· Kehäväylän linjauksen sijainti ja kehän miljöö
· Väestönkasvun ja työpaikkamäärien realistisuus
· Alueen identiteetti, virkistystoiminta
· Asuinalueiden ja teollisuusalueiden suhde
toisiinsa, viihtyisyys
· Kisapirtin ja Pitkäjärven ympäristöjen luontoarvot
· Pyöräilyreittien verkosto ja laatu
· Kaupungin maapolitiikka ja maanhankinta
· Vaikutukset metsätaloudelle
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Selvitystilanne

Nähtävillä olon aikana tai jälkeen selvitysten tilanne on seuraava:
Liikennemäärien arviointilukuja on laskettu TALLImallin avulla (Tampereen kaupunki). Tiedostot
on lisätty kaavan sivuille.
Selvitys Saarenmaantien kaava-alueen vesihuollon liittämisestä Tampereen Veden verkostoon
on valmistunut 6.2.2019. Selvitys on vain viranomaiskäyttöön.
Liito-oravaselvitys on tilattu ja se valmistuu toukokuun 2019 loppuun mennessä.
Raitiotien seudullinen yleissuunnitelma on käynnistymässä. Yleissuunnitelmassa tutkitaan myös
Hervannasta Saarenmaalle suuntautuvan raitiolinjan mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Työn tavoitteena on valmistua vuoden 2020 loppuun
mennessä.
Kehä II:n aluevaraussuunnitelman suunnittelu on
alkamassa yhteen sovittaen kaavaehdotuksen
laadinnan kanssa.
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4.1

Lausunnot
Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitto katsoo, että Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavasuunnittelulla pyritään
vahvasti kehittämään 2-kehän maankäyttöä; siten kaavatyö tukee hyvin maakuntakaavan toteutumista.
Pirkanmaan liitto korostaa 2-kehän merkitystä
Suomen kasvukäytävän kehittämisen osana, jota
Saarenmaa-Ruskon alueen toteuttaminen tukee.
Maakuntakaavan laadinnassa Saarenmaan alueen mitoituksen lähtökohtana on ollut 6000-8000
asukkaan väestöpohja. Tähän tavoitetilaan vastaa hyvin kaavaluonnosvaihtoehto A:n urbaani
ja laadukkuuteen tähtäävä kaupunginosa, jonka
volyymi vahvistaa 2-kehän toteutumisen mahdollisuuksia. Vaihtoehdossa asutus sijoittuu lähelle
Saarenmaantien joukkoliikennekäytävää, alueella on monipuolisesti työpaikkoja ja mahdollisuus lyhyisiin työmatkoihin. Ratkaisu edistää siten
kestävien liikkumistapojen kulkuosuuden kasvua.
Joukkoliikenteen kannalta A-vaihtoehto tarjoaa
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paremmat toimintamahdollisuudet suuremman
asukasmäärän vuoksi, jolloin vuorotiheys on Bvaihtoehtoa tiheämpi. Myös A vaihtoehdon tarjoama mahdollisuus raitiotieverkoston hyödyntämiseen ja laajentamiseen on tärkeä lähtökohta
suunnittelulle. Molempien luonnosvaihtoehtojen
ratkaisut 2-kehän linjauksesta ovat mahdolliset,
mutta laaditussa massatasapainolaskelmassa Avaihtoehto näyttäytyi B-vaihtoehtoa edullisempana ratkaisuna. Myös rakennettavuusselvityksen tulokset tukevat vaihtoehto A:n mukaista tiiviin ja tehokkaan taajamarakenteen toteuttamista alueelle. Toiminnot sijoittuvat molemmissa
vaihtoehdoissa siten, että järviympäristön seudullisesti arvokas virkistysalue rajautuu asumisen alueisiin ja vaihettuu erityyppisiin työpaikka-alueisiin.
Vaihtoehto A on työpaikkatoiminnoiltaan monipuolisempi, ja siten näyttäytyy ratkaisultaan parempana. Kaupunkikuvaltaan A-vaihtoehdon
mukainen ympäristö on jäsentyvää ja rakentaminen ohjailtua, B-vaihtoehto kuvataan luonteeltaan vapaammaksi, joka edellyttää vahvaa yhteistä tahtotilaa ja vuorovaikutusta alueen hankkeiden toteutussuunnittelussa.
Näiden arviointien pohjalta Pirkanmaan liiton näkemys on, että kaavaluonnosvaihtoehto A on
suunnittelulähtökohdiltaan vahvempi ratkaisu,
joka tukee parhaiten myös maakuntakaavassa
esitettyä tavoitetilaa.
Tärkeää on, että osayleiskaavan jatkosuunnittelussa pidetään huolta siitä, että maakuntakaavan määräysten sisältö välittyy myös kaava-alueen tulevaan yksityiskohtaisempaan maankäytönsuunnitteluun.
Pirkanmaan liitto puoltaa yleiskaavan jatkovalmisteluja edellä esitetyin ohjeistuksin.
4.2

Pirkanmaan ELY-keskus

Kaavaratkaisu
Alueen yleiskaavoitus liittyy maakuntakaavan
mukaisen II-kehätien kehityskäytävän toteuttamiseen. Kaavalla on tavoitteena mahdollistaa kuntarajat ylittävän taajamarakenteen laajeneminen, jossa Ruskon työpaikkojen ja elinkeinojen
alue kehittyy seudullisesti merkittäväksi yrityskeskittymäksi käsittäen myös asumisen ja palveluiden toimintoja. Osayleiskaavaa laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että aluevarausten
osalta aikajänne ulottuu vuoteen 2040 saakka.
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Kaavalla varataan lisäksi laajat reservialueet pitkän aikavälin toteutukseen.
Kaavan luonnosvaiheessa esitetään kaksi vaihtoehtoa. Yleiskaavaluonnokset toteuttavat maakuntakaavan mukaisen II-kehän kehittämisvyöhykkeen ja Kangasalan strategisesta yleiskaavasta johtuvia tavoitteita. Yleiskaavalla kuntarajan ylittävä rakenne jatkuu luontevasti mahdollistaen Ruskon yritysalueiden maankäytön kehittämisen. Vaihtoehto A mahdollistaa tehokkuutensa puolesta II-kehän joukkoliikenneväylään
liittyvän kaupunginosan taajamakeskuksen muodostamisen. Vaihtoehto B-painottuu enemmän
teollisuuspuistokokonaisuuteen, pientalovaltaisuuteen ja yhteisöllisyyteen eikä mahdollista matalan tehokkuutensa vuoksi alakeskustasoista
taajamakeskusta.
Yleiskaavan jatkosuunnittelussa tulisi yritysalueen
kehittämisen ohella pyrkiä maankäyttöratkaisuun, jolla edistetään tehokkaan joukkoliikennetarjonnan ja toimivien lähipalveluiden toteutumisen edellytyksiä sekä saavutettavuutta kaikilla
liikkumismuodoilla. Tämä osaltaan edellyttää tiivistä maankäyttöä. ELY-keskus ei ota yleiskaavan
luonnosvaiheessa maankäyttövaihtoehtoihin tai
luonnosvaihtoehdon valintaan yksityiskohtaisemmin kantaa, johtuen II-kehätien suunnittelutilanteesta.
Kaavaratkaisuun keskeisesti vaikuttavan Ruskon
ja Lentolan alueet yhteen kytkevän seudullisen IIkehän toteuttamiseen liittyvän pääväylän osoittaminen yleiskaavassa edellyttää riittävän yksityiskohtaisen tien aluevaraussuunnitelman laatimista. Tämä vaatii kaavoituksen aikataulun kytkentää tiesuunnittelun aikatauluun ja yhteistyötä
ELY-keskuksen kanssa. Myös kuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu alueen kaavasuunnittelussa ja mm. toteutuksen ajoituksen ennakoinnissa ja ohjelmoinnissa.
ELY-keskus korostaa, että Saarenmaan alueen
yleiskaavatasoisessa jatkossuunnittelussa on keskeistä aluevarausten toteuttamisen vaiheittaisen
ajoituksen kytkeminen II-kehän rakentumiseen ja
tähän nähden alueiden tarkoituksenmukaiseen
toteuttamisjärjestykseen. Tämä edellyttää, että
aluevarausten toteuttamisen ajoittaminen esitettäisiin myös kaavamerkintöjen -ja määräysten
yhteydessä. Erityisesti reservialueiden (RES) osalta
toteutuksen aikajänne ja ehdollisuus tulisi esittää
yleiskaavamääräysten yhteydessä ottaen huomioon maakuntakaavasta johtuvat tavoitteet.
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Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan: ” Saarenmaan alueen toteuttaminen
edellyttää, että 2-kehän suunnittelu ja toteuttaminen välillä Rusko–Lentola on riittävän pitkällä,
jotta alue tai sen osa voidaan kytkeä yhdyskuntarakenteeseen. Lisäksi alueen suunnittelussa tulee määritellä alueen toteuttamisen tarkoituksenmukainen ajoitus suhteessa maakuntakaavassa
osoitettuun muuhun yhdyskuntarakenteeseen.”
ELY- keskus katsoo, että kaavan vaikutusten arviointia on tarpeen täydentää ennen vaihtoehdon valintaa jatkosuunnitteluun siten, että vaikutukset tulevat riittävän kattavasti arvioiduksi kaikilla jäljempänä lausunnossa yksilöidyillä suunnittelun osa-alueilla. Yhtenä keskeisenä teemana
uuden merkittävä alueen suunnittelussa nousee
mm. tarve arvioida kaavatasolle soveltuvalla
tarkkuudella ratkaisun ilmastovaikutuksia.
Ilmasto
Yleiskaavaluonnosten vaikutusten arvioinnissa on
otettu myös ilmastokysymys tarkasteluun ja tuotu
esiin mm. eri luonnosvaihtoehtojen eroavaisuuksia tästä näkökulmasta. ELY-keskus toteaa, viitaten myös Tampereen kaupunkiseudun sitoutumiseen tiukkoihin päästövähennystavoitteisiin
(Hinku-liittyminen joulukuu 2018), että kaavaratkaisun jatkosuunnittelussa on edelleen tarpeen
kiinnittää huomiota tehtävien valintojen ilmastovaikutuksiin.
Kyseessä on hyvin laaja, pitkälti metsäinen suunnittelukohde, jonka muuttaminen rakentamiskäyttöön vähentää osaltaan kaupungin ja seudun hiilinielua. ELY-keskus on laatimassa maakunnallista hiilinieluselvitystä, jonka tekemisen jälkeen
pystytään tarkemmin myös kunta- ja aluekohtaisesti ottamaan kantaa poistuvan nielun merkitykseen. Lähtökohtaisesti maankäytöllä ei tulisi aikaansaada merkittäviä nielupoistumia, vaan kehityksen tulisi tavoitteisiin pääsemiseksi olla nieluja ja metsäalaa lisäävää.
ELY-keskus pitää tärkeänä, että Saarenmaan
osayleiskaavan ilmastovaikutuksia tarkastellaan
jatkosuunnittelussa kokonaisuutena suhteessa
päästövähennystavoitteisiin. Kyseessä on merkittävä uusi avaus, joka muuttaa monilta osin nykyistä tilannetta. Uusi maankäyttö ei lähtökohtaisesti tue päästövähennystavoitteita, mutta erityishuomion kiinnittäminen esim. tulevaan kulkutapajakaumaan ja alueen energiankulutukseen
kompensoivat nielumenetystä ja voivat jossain
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määrin muuttaa nykytilannetta paremmaksi. Ilmastomyönteisten kaavaratkaisujen tekeminen
korostuu tilanteessa, missä alue on jo ylemmissä
kaavatasoissa osoitettu rakentamiseen. Tässä
vaiheessa huomioon tulee ottaa myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät näkökulmat:
esim. viheralueiden mitoituksessa tulee ottaa
huomioon lisääntyvien hulevesien hallinta.
Jatkossa tiedon lisääntyessä pystytään entistä
paremmin pureutumaan myös maankäytön ilmastovaikutuksiin. ELY-keskus tulee tämän vuoden aikana laatimaan kaavoituksen ilmastovaikutusten tarkistuslistan (cheklist); samassa yhteydessä pyritään luomaan helppokäyttöinen työkalu ilmastovaikutusten arviointiin.
Melu ja ilmanlaatu
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa
(VAT) yksi tavoite on ehkäistä melusta, tärinästä
ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristöja terveyshaittoja. Lähtökohtaisesti kaavoituksessa asutusta ei tulisi osoittaa kovan melun ja siten huonon ilmanlaadun alueelle. Edelleen kaavan laatimisen yhteydessä tulee riittävin selvityksin varmistaa, että kaavan toteuttaminen ei aiheuta merkittävää terveyshaittaa väestölle.
Yleiskaavaan liittyvän vaikutusten arvioinnin yhteydessä meluvaikutuksia ja ilmanlaatua on nyt
luonnosvaiheessa käsitelty hyvin yleisluontoisesti.
Kun otetaan huomioon kaavalla toteutettavat ja
kaavan liittyvät uudet liikenneyhteydet, on vaikutusten arviointia tarpeen täydentää. ELYkeskus katsoo, että kaavaan tulisi jatkossa sisällyttää melun hallinnan kannalta kaavan esitystapaan soveltuvat kaavamerkinnät -ja määräykset.
Viherverkko
Kaavaluonnosvaihtoehdoissa osoitetaan virkistysaluekonaisuudet ja viheryhteystarpeet sekä ulkoilureitistön pääverkko joka tukeutuu kaavan viherrakenteeseen ja osin alueen kokoojakatuverkkoon ja II- kehän väylään. Virkistysalueita yhdistävät viheryhteystarvemerkinnällä osoitetut
ekologiset käytävät, joilla alueet pyritään kytkemään osaksi ylikunnallista ja seudullista verkostokokonaisuutta.
ELY-keskus katsoo, että kaavan jatkosuunnittelussa on vielä tarpeen arvioida yhteystarpeiden
laatua ja riittävyyttä virkistysreitistölle asetetut tavoitteet huomioon ottaen. Tässä yhteydessä tulee edelleen huomioida myös alueisiin liittyvät

Vaihde
p. 03 5655 3000

www.kangasala.fi

SAARENMAAN OSAYLEISKAAVA
Valmisteluvaiheen palauteraportti
muut käyttötarkoitukset. Tarkasteltaessa aluevarausten riittävyyttä ja sijoittumista on tarpeen
huomioida lähtökohtana seudullinen viherverkkoselvitys (hyväksytty MASTOssa 6.2.2019). ELYkeskuksen näkemyksen mukaan kaavaluonnoksissa esitetyt minimissään 30m leveät ekologiset
yhteystarpeet eivät mahdollista laadukkaiden
seudullisten reitistöjen muodostumista. Seudullinen viherrakenne on tarpeen kaavaratkaisussa
osoittaa selkeinä, riittävän leveinä ja laadukkaina aluevarauksina ja varmistaa verkoston kytkeytyminen kaava-alueen ulkopuolelle.
Suunnittelualueen pohjoisosaan Kaukajärven
rantaan osoitetaan molemmissa luonnosvaihtoehdoissa rannan suuntainen asumisen aluevaraus (A). Kyseessä oleva ranta-alue on voimassa
olevassa Pitkäjärven itäpään rantaosayleiskaavassa varattu loma-asumisen alueeksi (RA). Asumisen alueen varaamista yleiskaavaluonnoksissa
esitetysti tulee vielä arvioida ottaen huomioon
maakuntakaavasta johtuva maankäyttötavoite
sekä alueen kytkeytyminen osaksi seudullista viherverkostoa. Edelleen alueen erityispiirteiden
ohella ranta-alueen liittyminen Tampereen Kantakaupungin yleiskaavassa osoitettuun maankäyttöön (RA) tulee tässä yhteydessä ottaa huomioon.
Luontoarvot
Kaavan luontoselvityksiin liittyen ELY-keskus tuo
esille, että vuoden 2018 lopulla on valmistunut
päivitetty arviointi Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta ja lajien uhanalaisuus päivitetään
vuoden 2019 aikana.
Vuoden 2018 luontoselvityksessä on mainittu,
että liito-oravan pesäpuuksi tulkitaan puu, jonka
tyvellä on papanoita ja puussa on kolo, risupesä
tai liito-oravalle soveltuva pönttö. ELY-keskus tarkentaa, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi tulkittavan puun (kolopuu, kuusi jossa
oravan tekemä risupesä, puu jossa pönttö) tyvellä ei aina välttämättä ole papanoita, vaan
riittää että puun lähiympäristössä havaitaan papanoita. Saarenmaantien pohjoispuolen kaavaalueella tehdään luontoselvityksen mukaan keväällä 2019 liito-oravakartoitus. Tämän kartoituksen yhteydessä olisi hyvä päivittää liito-oravan
esiintyminen myös Saarenmaantien eteläpuolella soveltuvaksi todetuissa elinympäristöissä,
joissa ei vuonna 2016 tehty havaintoja liito-oravasta tai sen lisääntymis- ja levähdyspaikoista.
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Liito-oravan kulkuyhteydet todettujen lisääntymis- ja levähdyspaikka-alueiden välillä ja niiltä
ympäröiviin metsäalueisiin tulee säilyttää puustoisina pääsääntöisesti vähintään 30 m leveinä.
Kaavaselostuksessa mainittu 5 m leveä kulkuyhteys paikoitellen ei ole riittävä. Osalle ekologista
käytävää (viheryhteystarve) on osoitettu ulkoilureitistön pääverkko. Ekologisen käytävän poikki
on osoitettu myös uuden seudullisen pääväylän
ja pääkokoojakadun merkintä. Näiden alueiden
osalta tulee varmistaa, että ekologinen käytävä
pystytään säilyttämään toimivana mm. niin, että
liito-oravan kulkureiteillä säilyy riittävän korkeita
puita tien ylitykseen. Niillä alueilla, joissa ulkoilureitti sijoitetaan ekologisen yhteyden sisään, tulisi
viheryhteyskäytävälle varata vähintään 40 m leveys. Viheryhteystarve tulee osoittaa myös B luonnoksen M-alueelle, jotta liito-oravan kulkuyhteydet saadaan turvattua Tampereen kaupungin puolen viheralueille.
Liito-oravan elinalueet on osoitettu kaavaluonnoksissa luo-1-aluemerkinnällä. Luo-1-alueille ei
tule osoittaa rakentamista sallivaa aluemerkintää, vaan ne tulee osoittaa esimerkiksi V-alueiksi,
viheryhteystarvemerkintä ei ole riittävä. Luo-1alueen kaavamääräystä tulee tarkentaa niin,
että se sisältää riittävän ohjeistuksen alueen käytölle huomioiden mm. että alue säilyy puustoisena, pesäpuut lähiympäristöineen jätetään
metsänhoitotoimien ulkopuolelle ja että alueella
säilyy ruokailupuita liito-oravalle.
Muilta osin liito-oravan huomioimisen riittävyydestä ELY-keskus lausuu sitten, kun liito-oravan
esiintyminen koko kaava-alueelta on selvitetty.
Kalasääsken säännöllisessä käytössä oleva pesäpuu on luonnonsuojelulain 39 § mukaan rauhoitettu. Kaava-alueella sijaitseva pesäpuu on ollut
pesimäkäytössä vuosina 2014-2016 ja pesä on
edelleen käyttökelpoinen. ELY-keskus katsoo pesäpuuta koskevan edelleen luonnonsuojelulain
39 § säädökset, vaikka siellä ei ole kahtena viimeisenä vuotena todettu kalasääsken pesintää.
Kaavassa tulee huomioida kalasääsken pesäpuun ja pesimämahdollisuuksien säilyminen.
Hulevedet
Saarenmaan osayleiskaavaa varten tehdyn hulevesiselvityksen (Saarenmaa-Ruskon hulevesien
nykytilaselvitys, Ramboll, 31.10.2018) perusteella
nykytilanteessa Lorunkorvenojan valuma-alue
kattaa suurimman osan kaava-aluetta. Kaavaalueen hulevedet johtuvat pääasiassa aluetta
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halkovan Lorunkorvenojan myötä Roineen pohjoisosaan vajaan kilometrin päähän Tampereen
Veden vedenottamosta. Saarenmaan osayleiskaavan luonnosvaihtoehdoille tehdyissä hulevesien hallinnan yleistarkasteluissa hulevedet esitetään johdettavan nykyisissä avouomissa kaavaalueen ulkopuolella idässä vedenhankinnan
kannalta tärkeään Roineeseen sekä Kirkkojärven
alueen Natura 2000-alueeseen kuuluvaan Ahuliin. Kaavan vaikutusten arviointiin tulee jatkossa
sisällyttää Natura 2000-alueeseen kohdistuvien
vaikutusten arviointi eli ns. Natura-tarveharkinta
ja tarvittaessa varsinainen Natura-arviointi.
Osayleiskaavan selostuksessa on kiinnitetty huomiota hulevesien hallinnan kannalta oleellisiin
asioihin. Alueen hulevesien laadullinen ja määrällinen hallinta on erityisen kriittistä, sillä iso osa
alueelta johtuvista hulevesistä purkautuu vedenhankinnan kannalta tärkeään Roineeseen. Pirkanmaan ELY-keskus katsoo kuitenkin, että tehtyä yleispiirteistä hulevesien nykytilaselvitystä tulee tarkentaa osayleiskaavaa varten.
Tehtyjen hulevesitarkastelujen perusteella ei ole
mahdollista arvioida riittävästi maankäytön muutoksen vaikutusta hulevesien määrään ja laatuun ja siihen onko tilavarausten mitoitus riittävä.
Selvityksestä ei esimerkiksi selviä mitoituksessa
käytetyt lähtöarvot. Osa esitetyistä hulevesien
hallinnan yleisistä alueista on mainittu mitoitetun
kerran 2-3 vuodessa toistuville sadetapahtumille.
Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että alueen hulevesien hallinnan tärkeys edellyttää, että keskitettyjen ratkaisujen mitoituksessa tulisi käyttää harvemmin toistuvaa sadetapahtumaa kuten esimerkiksi kerran kymmenessä vuodessa sadetapahtuma.
ELY-keskus suosittaa, että tarkennetun yleiskaavatasoisen hulevesiselvityksen pohjalta kaavassa
esitetään hulevesien hallintajärjestelmien alustavat tilavaraukset yleisille alueille, jotta varmistetaan hulevesien hallinnalle tarvittavien alueiden
huomiointi jatkosuunnittelussa. Lisäksi ELY-keskus
suosittaa, että hulevesiselvityksessä esitetyt kiinteistökohtaiset huleveden hallinnan kaavamääräykset otetaan kaavassa huomioon.
Vesihuolto
Vesihuoltolain 5 § mukaan kunnan tulee kehittää
vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa
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sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.
Yleiskaavan valmistelussa on huomioitu hyvin
olemassa olevia vesihuollon rakenteita ja vesihuollon toteutettavuutta. Kuntien ja vesihuoltolaitosten välinen tiivis yhteistyö on kuntien rajaalueilla erityisen tärkeää. Alueelle tehdyt ja käynnissä olevat tarkastelut on hyvä yhdistää yhdeksi
vesihuollon kehittämissuunnitelmaksi, joka tuo
tarpeellista lisätietoa maankäytön jatkosuunnitteluun, arvioitaessa alueen liitettävyyttä olemassa olevaan vesihuoltoon sekä kustannusten
ja vaiheistettavuuden arviointiin. Vesihuollon liitettävyydessä ja verkostojen mitoituksessa tulee
huomioida alueen kehittyminen myös osayleiskaavassa varattujen reservialueiden osalta.
Saarenmaan osayleiskaava-alueella vesihuollon
ja maankäytön yhteensovittamisen ja ennakoivan suunnittelun tarpeellisuus korostuu, koska
alueella sijaitsee seudullisesti merkittävä raakavesijohto ja jäteveden siirtolinja sekä maakuntakaavassakin esitetty uusi yhdysvesijohtovaraus.
Näiden osalta linjausvaihtoehdot tulisi ottaa huomioon yleiskaavan laatimisen yhteydessä. Edelleen kaavan laatimisen yhteydessä olisi tarpeen
huomioida, ettei maankäyttö tarpeettomasti vaikeuta tai estä mahdollisia teknistaloudellisesti hyviä linjausvaihtoehtoja. Osayleiskaava-alue tulisi
huomioida tulevissa vesihuollon toiminta-aluepäätöksissä kehittämisalueena, ottaen huomioon kaavoituksen vaiheittainen toteutus.
Liikenne
Saarenmaan osayleiskaava-alueen ajoneuvoliikenneverkon rungon muodostaa Tampereen IIkehätie, maantie 309. Vuonna 2003 on tehty IIkehätielle välille Sääksjärvi-Lentola yleispiirteinen
aluevaraussuunnitelma, joka on ollut pohjana
mm. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 mukaiselle II-kehätien linjaukselle. Osayleiskaavan kaavaluonnosvaihtoehdossa B II-kehätien linjaus on
pääpiirteissään aluevaraussuunnitelman mukainen. Pirkanmaan ELY-keskuksella ja Kangasalan
kaupungilla on tavoitteena tehdä II-kehätielle
vuoden 2003 suunnitelmaa tarkempi aluevaraussuunnitelma, jonka perusteella Saarenmaan
osayleiskaava-alueella varattaisiin II-kehätien sijainti. Ruskon (Lintuhytin) ja Saarenmaantien (yhdystie13997) välillä on tavoitteena tarkastella
tien sijainti siten, että aluevarussuunnitelman perusteella voidaan tehdä myös tien toteutussuunnitelma (tiesuunnitelma).
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Saarenmaantien ja Lentolan välillä tien sijainti
tarkastellaan osayleiskaavan tarkkuudella. Suunnitelman valmistumisen jälkeen on tietoa tien eri
jaksojen rakentamisen alustavista kustannuksista,
tien hyödyistä ja haitoista sekä näiden perusteella tehtävä arvio tien hyötykustannussuhteesta. II-kehätien suunnittelun yhteydessä
maankäyttöhyödyt sekä mahdollisten haitallisten
vaikutusten ehkäisy tulevat tarkasteluun siten,
että tulokset ovat osaltaan hyödynnettävissä
yleiskaavoituksessa.
II-kehätien rakentamisen aikataulu ei ole tiedossa. Jos maankäytön kehittäminen edellyttää
lähitulevaisuudessa tien rakentamista, on tien
suunnittelu ja toteuttamisvastuu Kangasalan
kaupungilla. Tällöin tien suunnittelusta tehdään
suunnittelusopimus ELY-keskuksen ja kaupungin
välillä. Tie ja tien varren maankäyttö tulee kuitenkin suunnitella ja toteuttaa siten, että tie täyttää
maantieverkolle asetetut vaatimukset. Lähtökohtaisesti tie tulee toteuttaa saman tasoisena jo
Tampereen puolelle rakennetun tiejakson
kanssa, joka edellyttää mm. katuliittymien määrän minimoimista. Tien vaiheittaisessa toteuttamisessa tulee ottaa huomioon, että tämä voi aiheuttaa liikenteen ohjautumisen ei toivotuille
väylille haitaten jo olevaa maankäyttöä. Haitallisia vaikutuksia tulee pyrkiä ehkäisemään maankäytön toteutuksen vaiheistamisella siten, että
yleiskaavaan sisällytetään toteutuksen ajoitusta
koskevat määräykset.
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tys ja määräys tulee korjata muotoon: Muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu niihin kajoaminen
ilman muinaismuistolain on kielletty. Kohdetta
koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Kiinteää muinaisjäännöstä koskevat tiedot tulee ilmetä kaavaselostuksesta. Kaavahankkeen johdosta tehdyssä arkeologisessa inventoinnissa (Pirkanmaan maakuntamuseo 2018) ei löydetty lisää muinaisjäännöksiä.
Kaava-alueelle sijoittuu vanhoja pientiloja, kesäasuntoja sekä Kisapirtin ulkoilumaja. Pirkanmaan
maakuntamuseo toi hankkeen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa esiin, että alueen maankäytön historiasta on tarpeen tehdä yleistasoinen selvitys. Tällainen selvitys on nyt laadittu, ja
samassa yhteydessä on inventoitu Kisapirtti. Inventointitiedot eivät kuitenkaan ole kaava-aineistoissa raportin liitteenä. Maakuntamuseo kehottaa lisäämään kyseisen liitteen raporttiin.
Muilta osin selvitys on kaavatason ja alueen ominaispiirteet huomioiden hyväksyttävissä.

ELY-keskus ei ota kantaa kaavavaihtoehdon valintaan edellä esitettyä yksityiskohtaisemmin ennen edellä kerrotun II-kehätien aluevaraussuunnitelman valmistumista.
Jatkotoimet
ELY-keskus esittää valmiutensa luonnosvaiheen
työneuvottelun järjestämiseen sekä varaa edelleen mahdollisuuden lausunnon antamiseen
kaavan ehdotusvaiheessa.
4.3

Pirkanmaan maakuntamuseo

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseo toteaa, että kaava-alueelta tiedetään
yksi kiinteä muinaisjäännös: Tampere Muuransuo
(mj.rek.nro 1000024612, rajamerkki). Se on merkitty kaavakarttaan turkoosilla neliöllä ja merkitty
kulttuuriperintökohteeksi. Tämä tulee korjata. Se
tulee merkitä kaavakarttaan sm-merkinällä, seli-
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Kuva ylhäällä: punainen neliö Takalan torppa. Kuva
alhaalla: sininen neliö Muuransuon rajamerkki.
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Kaavakartasta on laadittu kaksi vaihtoehtoa.
Molemmissa Takalan torppa on merkitty rakennetun kulttuuriympäristön paikallisesti arvokkaaksi
kohteeksi, ja sen lähiympäristö vaihtoehdossa A
taajamatoimintojen alueeksi ja vaihtoehdossa B
asumisen- ja elinkeinotoimintojen alueeksi. Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että molemmat vaihtoehdot ovat kohteen kulttuurihistorialisten arvojen huomioimisen osalta mahdollisia.
Kohde tulee inventoida tarkemmin mahdollisen
asemakaavan laatimisen yhteydessä.
Kisapirtti on merkitty molemmissa luonnosvaihtoehdoissa ulkoilureitistön arvokohteeksi ja sen ympäristö virkistysalueeksi. Virkistysaluetoiminnan
jatkuminen alueella on merkittävää myös Kisapirtin käyttöhistorian jatkumon kannalta. Sen sijaan
Kisapirtin kaavamerkintä ei tuo esiin itse rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Pirkanmaan
maakuntamuseo esittää, että kaavamerkintää
kehitettäisiin vielä tältä osin.
Kaavaehdotus tulee toimittaa lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon.
4.4

Tampereen kaupunki

Maankäyttö
Osayleiskaavatyön kohteena oleva alue rajautuu Tampereen kaupungin kaakkoisiin kaupunginosiin Kaukajärven eteläpuolella AnnalaRusko-Hervantajärvi osuudelta ja liikenteen
osalta Tampereen Juvankatuun Annalassa ja
Kauhakorvenkatuun Ruskossa. Osayleiskaavasta
on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa, joissa kummassakin maankäyttöä on tarkoitus kehittää jo
ennen kaupunkiseudun 2- kehän rakentamista,
Tampereen yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvana, erilleen Kangasalan rakenteesta. Näin ollen alueen maankäytöllinen ja liikennejärjestelmällinen kytkeytyminen Tampereeseen aiheuttaa paitsi kehittämistarpeita mutta myös merkittäviä vaikutuksia Tampereen kaupungin alueella.
Tampereen kaupunki pitää hyvänä, että kaavatyötä kaupunkiseudun elinkeinoalueiden riittävyyden varmistamiseksi on tekeillä ja että Saarenmaan kaavoitusta on tehty maakuntakaavan
edellyttämällä tavalla yhteistyössä Tampereen
kaupungin kanssa. Asuntorakentamisen osalta
Tampereen kaupunki katsoo, että rakennesuunnitelmassa tavoitteena oleva yhdyskuntaraken-
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teen eheyttäminen ja nykyisten alueiden täydennysrakentaminen, on ensisijainen keino vastata kaupunkiseudun kasvutavoitteeseen. Kaupunkiseudun lähivuosikymmenien kasvu ei edellytä vaihtoehdon A mukaista asunto- ja väestömäärää suunnittelualueelle. Yhdyskuntarakenteessa edullisten sijaintien muutos asuntorakentamiseen edellyttää korvaavien toimitila-alueiden
saatavuutta, mistä syystä Saarenmaan uusien
elinkeinoalueiden voidaan katsoa edesauttavan
rakennesuunnitelman tavoitetta eheytyvästä yhdyskuntarakenteesta muualla kaupunkiseudulla.
Saarenmaan osayleiskaavassa tavoiteltu uusi
alue molemmissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa
vastaa laajuudeltaan maakuntakaavan ja rakennesuunnitelman osoittamia aluevarauksia.
Kuitenkin varsinkin luonnosvaihtoehdossa A Saarenmaalle esitetään rakennesuunnitelman mitoitustavoitteita huomattavasti suurempaa asuntoaluekokonaisuutta perusteluna kytkeä alue Hervannasta jatkettavaan raitiotielinjaan. Tampereen kaupunki näkee, että A vaihtoehdossa esitettyä raitiotieratkaisua ei ole toistaiseksi riittävästi
tutkittu osana koko seudun raitiotiejärjestelmää.
Vasta kevään 2019 aikana käynnistyvä raitiotien
jatkolinjoja koskeva seudullinen yleissuunnittelu
tuottaa sellaista tietoa, jonka pohjalta raitiotien
laajennusta Saarenmaalle voitaisiin esittää. Raitiotie linjattuna Ruskon teollisuusalueen kautta ja
sen vaikutus Ruskon maankäytön muutospaineeseen tulisi myös ottaa huomioon. Tällä hetkellä
Rusko on yksi Tampereen tärkeistä teollisuus- ja
toimipaikka-alueista ja jolla on edelleen merkittävä määrä toteutumatonta tonttivarantoa.
Tampereen kaupunki näkisi hyvänä, että Saarenmaan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen vaikutusta Tampereen maankäytölle, varsinkin raitiotiehen perustuvassa vaihtoehdossa A, selvitettäisiin esitettyä laajemmin.
Saarenmaan osayleiskaavan luonnosvaihtoehdoissa on esitetty merkittävää uutta toimitila-aluetta kaupunkiseudulle. Tampereen kaupunki pitää tärkeänä, että alueen maankäytön toteuttaminen perustuu alusta alkaen 2- kehän toteutukseen Rusko-Lentola välillä. Uuden alueen houkuttelevuus kaupunkiseudun keskeisenä toimitilaalueena riippuu pitkälti sen yhteyksistä valtakunnalliseen päätieverkkoon. Saarenmaantietä,
Kauhakorvenkatua tai Juvankatua ei voi pitää
merkittävän yritysalueen tarvitsemina liikenneyhteyksinä. Tampereen kaupunki näkee, että 2- kehän toteutus on varmistettava ennen Saaren-
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maan toimitila-alueiden käyttöönottoa. Tampereen osalta Ruskontien jatkaminen kehätienä on
jo asemakaavassa varmistettu eikä rakentamiselle ole Tampereen puolella estettä.
Tampereen kaupunki katsoo, että Saarenmaan
alueen kehittyminen toimitila-alueena tukee kaupunkiseudun kasvun tavoitteita. Tampereen puolella on paikoin sellaista maankäyttöä, mm. Lintuhytin asuinalue ja Makkarajärvi- Viitastenperän
luonnonsuojelualue Ruskontien eteläpuolella,
joka tulee ottaa huomioon rajaseudun maankäyttöä suunniteltaessa. Saarenmaan osayleiskaavassa Ruskontien eteläpuoli tulee varata toiminnoille joista ei aiheudu ympäristöhäiriötä ja kuormaa ympäristölle ja olemassa olevalle asumiselle.

Kuva Ote Vaihtoehdosta A.

Liikenne- ennusteet
Saarenmaan uuden maankäytön liikenteellistä
vaikutusta on selvitetty TALLI- mallitarkastelulla
Hervannan liikenneverkkosuunnitelman liikenneennusteiden laatimisen yhteydessä. Vaihtoehdossa A asukasmäärä on selvästi vaihtoehdon B
asukasmäärää korkeampi ja siten myös alueen
liikennetuotos on merkittävästi suurempi. Liikenne- ennusteen mukaan 37 - 38 % Saarenmaan liikenteestä suuntautuu vuonna 2040 kakkoskehää pitkin idän suuntaan. Tampereen katuverkon kannalta alueen toteutuminen koko laajuudessaan ei ole mahdollista ilman kakkoskehän jatkumista Lentolaan asti. Alueen rakentumisen aikataulu tulisikin synkronoida kakkoskehän
toteutukseen. Jatkoselvityksissä tulisi tarkentaa liikenne- ennusteita ja rakentamisen mahdollista
määrää tilanteessa, jossa kakkoskehä ei ole vielä
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Lentolaan asti toteutunut, mutta osa Saarenmaasta alkaa rakentua.
Ennusteen mukaan 33 - 34 % Saarenmaan liikenteestä suuntautuisi kohti Tampereen keskustaa
Saarenmaantien kautta. 11 % käyttäisi Juvankadun yhteyttä ja 20 % reittiä KauhakorvenkatuHervannantie-Hepolamminkatu-Hervannan valtaväylä. Juvankadun liikennemäärä lisääntyisi
vaihtoehdossa A 1600 ajoneuvolla arkivuorokaudessa ja vaihtoehdossa B 1100 ajoneuvolla. Juvankadulla on jo nykytilanteessa liikenneturvallisuuteen ja liikennemeluun liittyviä ongelmia, joten jatkosuunnittelua olisi hyvä edistää ajatuksella, jossa Saarenmaan ja Annalan välillä sallittaisiin joukkoliikenne mutta ei henkilöajoneuvoliikennettä. Uuden alueen kytkeytyminen Tampereen Juvankatuun muuten kuin joukkoliikenteen,
pyöräilyn ja kävelyn osalta ei ole mahdollista.
Jatkotarkasteluissa tulisi varmistaa, ettei henkilöautoliikenne siirry käyttämään Juvankadun itäosan sijaan yhteyttä Kauhakorvenkatu- Ruskontie.
Tampereen kannalta Saarenmaan haastavin liikennevaikutus näyttäytyy Hepolamminkadun ja
Hervannan valtaväylän liittymässä ja edelleen
Hervannan valtaväylällä. Hepolamminkadun ja
Hervannan valtaväylän liittymän kapasiteetti on
jo nykytilanteessa äärirajoillaan. Liikenne-ennusteen mukaan Hepolamminkadun haaralla liikennemäärä lisääntyy nykyisestä 12 700 ajoneuvosta
18 100 ajoneuvoon. Hervannan valtaväylän pohjoisella haaralla nykyinen liikennemäärä on 35
800 ja 2040 ennuste 47 700. Kasvusta 2700 aiheutuu Saarenmaan liikenteestä, mikä on Hepolammin kadulla 50 % ja Hervannan valtaväylällä 23
% kokonaiskasvusta. Liittymän toimivuuden varmistaminen edellyttää liittymän merkittäviä parantamistoimenpiteitä. Hervannan valtaväylällä
liikennemäärän edellyttämiä kapasiteetin parantamistoimenpiteitä ei toteuteta vaan liikenteen
hetkellinen jonoutuminen ja palvelutason aleneminen sallitaan. Molempien kaupunkien tulee
jatkosuunnittelussa osoittaa keinot kestävien kulkumuotojen ennustetta suurempaan kulkumuoto-osuuteen, jotta ennusteen mukaiset henkilöautovirrat eivät toteutuisi (esim. liityntäpysäköintiä, liityntäliikennettä).
Tie- ja katuverkko
Molemmissa vaihtoehdoissa on esitetty Ruskontien jatke Tampereelta Saarenmaan kautta Lentolaan. Tampereen puolella kaava mahdollistaa
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kakkoskehän jatkamisen. Tampere yhtyy Kangasalan näkemykseen kakkoskehän kehittämisestä
50 - 70 km/h maankäyttöä palvelevana väylänä.
Eri vaihtoehdoissa esitetyt linjausvaihtoehdot antavat hyvän pohjan jatkotarkasteluille.
Katuverkon osalta vaihtoehdot poikkeavat toisistaan. Kuntarajan ylittävän Saarenmaankadun
linjauksen suunnittelua tulisi jatkaa yhteistyössä
Tampereen kanssa. Vaihtoehdossa B on esitetty
kaksi pääkokoojakatua jatkumaan tarpeettomasti kuntarajalle viheryhteyden päälle, vaikka
kaduille ei ole Tampereen puolella suunnitelmissa jatketta. Molemmissa vaihtoehdoissa katuverkko mahdollistaa Tampereelta tulevien linjojen jatkamisen Saarenmaalle. Kaukajärven rantaan on osoitettu asumisen alue, jonne kulku on
eri luonnosvaihtoehdoissa joko Pitkäjärven
kautta tai Saarenmaan kautta. Tampereen puolella ranta- alue jatkuu olemassa olevana pienimuotoisena loma- asuntoalueena, jota ei ole tarkoitus laajentaa. Kulku alueelle on syytä jatkossakin olla Kangasalan kautta, mikä onkin huomioitu
molemmissa luonnosvaihtoehdoissa.
Pyöräilyverkko
Molemmissa vaihtoehdoissa on esitetty korkeatasoinen pyöräily- ja ulkoilureitistö. Tampere pitää
hyvänä ratkaisuna, että pyöräilyverkko kulkee rakenteessa ja voi toteutua korkeatasoisesti ja turvallisesti sekä houkuttelevasti ja viihtyisästi myös
äänimaailman kannalta. Saarenmaantielle osoitettu pyöräreitti jatkuu Tampereen puolella Kauhakorvenkadun eteläpuolella. Korkeatasoinen
seudullinen pääreitti jatkuu Ruskontietä Ruskonkehälle. Hervannan keskustaan johtaa välttävä
pyöräily- yhteys Kauhakorvenkadun ja Hermiankadun varrella. Saarenmaan kehittymisen myötä
pyöräilijöiden määrä voi lisätä tarvetta parantaa
Kauhakorvenkadun ja Hermiankadun pyöräreitin
laatutasoa.
Joukkoliikenne
Vaihtoehdossa A joukkoliikenneratkaisuksi esitetään pitkällä aikavälillä raitiotietä. Kaavaselostuksessa on tunnistettu raitiotien taloudelliseen ja
toiminnalliseen toteuttamiseen liittyvät rajoitteet
ja Tampere pitää hyvänä, että kaavoituksessa
varmistetaan busseihin perustuva joukkoliikenneratkaisu alueen käynnistymisvaiheesta useiksi
vuosikymmeniksi.
Raitiotien liikennöinnin suunnitteluun liittyy enemmän väyläverkosta (raiteistosta) tulevia reunaehtoja kuin bussiliikenteen suunnitteluun. Tämän
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vuoksi raitiotien laajennuksen investointipäätökseen tulee aina liittää myös suunnitelma radalle
tavoiteltavasta liikennepalvelusta, eli tarkemmin
ottaen aikataulurakenteesta. Edellisestä johtuen
ratkaisu Saarenmaan osayleiskaava-alueen joukkoliikennepalveluista on tehtävä Kangasalan ja
Tampereen kaupunkien yhteisymmärryksessä,
etenkin kun on kyse raitiotieliikenteestä. Joukkoliikenneyhteys (raitiotie) kulkee vaihtoehdossa A
keskeisesti TPA-alueen keskellä. Tämä on joukkoliikenteen kannalta hyvä ratkaisu.
Osayleiskaava- alueeseen kuuluva tieyhteys valtatieltä 12 maantielle 309 (Ruskontie), eli ns. kakkoskehä tai sen rinnakkaiskatuyhteys, on tärkeä
seudullisen joukkoliikenteen kehittämisen näkökulmasta. Tie ja tien varren uudet asuin- ja työpaikka- alueet avaavat mahdollisuuden Kangasalan ja Hervannan välisen matka- ajaltaan nykyistä lyhemmän joukkoliikenneyhteyden kehittämiseen kustannustehokkaasti. Joukkoliikenteen
järjestämisen näkökulmasta on tärkeää varautua
kakkoskehän suuntaisen yhtäjaksoisen rinnakkaiskatuyhteyden toteuttamiseen ainakin kehän
pohjoispuolen A RES- ja TPA- alueiden välille.
Palvelujen järjestäminen
Osayleiskaava-aineistossa ei ole avattu tarkemmin palveluiden järjestämistä. Vaiheistuskaavioissa esitetään oletus rakentumisen alkuvaiheen
asukkaiden palvelujen osalta nojautuminen Tampereen puolen palveluihin. Kaupungit eivät ole
tässä vaiheessa sitoutuneet mihinkään järjestelyyn Saarenmaan tulevan mahdollisen palveluyhteistyön osalta. Varhaiskasvatus- ja koulupalveluissa ei Tampereen puolella ole tällä hetkellä
eikä myöskään tulevaisuudessa ylikapasiteettia,
joten niiden osalta Tampere ei pysty vastaamaan naapurikunnan palveluista. Terveyspalveluiden osalta nykyinen kiinteistö ei myöskään
mahdollista kapasiteetin kasvattamista.
4.5

Tampereen kaupunkiseutu

Alue sijoittuu Kangasalan ja Tampereen rajalle,
Tampereella sijaitsevan Ruskon yritysalueen lähelle. Kaava-asiakirjojen mukaan alueella on tarkoitus mahdollistaa työpaikkatoimintaa sekä
myöhemmässä vaiheessa asumista. Kaupungin
tavoitteena on valmistella alueen ensimmäistä
asemakaavaa osin yleiskaavan kanssa rinnakkain.
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Seutuyksikkö nojaa lausunnossaan vuonna 2015
seudun kunnissa hyväksyttyyn Seudun Rakennesuunnitelmaan 2040. Seutuyksikö on osallistunut
kaavan valmisteluun osana viranomaisyhteistyötä.
Saarenmaan osayleiskaavaluonnoksesta on laadittu kaksi vaihtoehtoa, A ja B. Kaavan tavoitevuosi on 2040. Kaava toteuttaa seudun Rakennesuunnitelmassa 2040 ja Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 esitetyn ns. Kakkoskehän
maankäyttöä.
Rakennesuunnitelman 2040 periaatteena on sijoittaa suurin osa asuntotuotannosta keskustoihin
ja joukkoliikennevyöhykkeelle ja noin kolmasosa
uudistuotannosta muille alueille, jollaiseksi lausunnon kohteena oleva suunnittelualue on luokiteltu. Rakennesuunnitelman 2040 merkittävä tavoite on mahdollistaa seudulle tehokas joukkoliikenne, mitä tukemaan asutusta tulee keskittää
edellä kuvatuille vyöhykkeille.
Rakennesuunnitelmassa 2040 Saarenmaan
osayleiskaava-alueen länsiosat on osoitettu
osaksi Tampereen puolella sijaitsevia Ruskon
sekä Kaukajärvi-Annalan alueita. Suunnitelmassa
alue on osoitettu luonteeltaan toiminnallisesti sekoittuneeksi asuin- ja työpaikka-alueeksi, jonka
työpaikkatoiminnan painopisteitä ovat tiede ja
teknologia, tietointensiivisyys sekä keskittymien
synergiat.
Työpaikkatoimintojen osalta alue on ohjelmoitu
otettavaksi käyttöön 2020-luvulta alkaen aina
2030-luvulle saakka. Arvion mukaan työpaikkojen
kokonaismitoitus on 1500 työpaikkaa. Kehä 2 on
ohjelmoitu toteutettavaksi 2030-luvulla. Alueen
asutus on osoitettu toteutettavaksi 2030-luvulla
(Kaukajärvi-Annala). Alueen mitoitus on Kangasalla 2600 asukasta. Lisäksi suunnitelmaan on esitetty varaukset Saarenmaan asuin- ja työpaikkaalueista myöhemmin toteutettaviksi.
Seutuyksikössä koordinoidaan MAL4-sopimuksen
valmistelua. Valtio-osapuolen asettamissa sopimuksen lähtökohdissa painottuvat ilmastokysymykset ja päästövähennystavoitteet, joihin
maamme on EU:n tasolla sitoutunut. Näiden
kautta seutuamme koskee merkittävä liikenteen
päästöjen vähennystavoite, johon hyväksytyssä
Rakennesuunnitelmassa ei ole varauduttu. Lisäksi
Tampereen kaupunkiseudun tavoitteena on liittyä niin sanottuun Hinku-foorumiin, mitä kautta
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seudun kunnat sitoutuvat jatkossa Suomen valtiotakin tiukempiin ilmastotavoiteisiin.
Seutuyksikkö toteaa lausuntonaan, että Saarenmaan osayleiskaavaluonnos on ratkaisun kokonaisrakenteen puolesta Rakennesuunnitelman
2040 mukainen. Vaikka alue sijoittuu yhdyskuntarakenteen ulkokehälle, on sen suunnittelussa tärkeää painottaa kestävää liikkumista. Tässä Seutuyksikkö toteaa, että aluetta tulisi suunnitella sellaisen ratkaisun pohjalta, jossa alue kytkeytyy
muuhun seutuun toimivan joukkoliikenteen ja sujuvien pyöräilyreittien keinoin. Lisäksi kävelyn
edellytyksiä tulisi kaikissa suunnittelun vaiheissa
turvata.
Kehä-2:n rakentumisen kautta alue kytkeytyy
vahvasti seudun itäisiin osiin. Yhteyden tärkein
rooli on palvella elinkeinoelämää, mutta sen
merkitys seudun keskuksia yhdistävänä joukkoliikennekäytävänä on potentiaali, johon tulevaisuudessa toivottavasti on maankäytön puitteissa
edellytykset.

Kuva: Ote Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040.

4.6

Kangasalan Vesi -liikelaitos

Osayleiskaavan laadinnassa tulee ottaa huomioon rakennettavaksi kaavoitettavan alueen
maaperän rakennettavuus. Kangasalan Vedellä
on alueella tärkeitä jätevesiviemäreitä ja vesijohtoja jotka tulee ottaa huomioon jo rakentamisalueita ja niiden sijoittamisia suunniteltaessa, niitä
ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa asuinalueiden keskelle, mahdolliset hajuhaitat ja vahingot
voidaan näin välttää. Kangasalan Veden tärkeimmät jätevesiviemärit ja vesijohdot tulee merkitä osayleiskaavaan.
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4.7

Puolustusvoimat

2. Logistiikkarykmentti puolustusvoimien alueellisena edunvalvojana ei näe estettä kaavan jatkotyölle.
Rakennus- ym. töitä tehtäessä tulee huomioida
alueella ja läheisyydessä mahdollisesti olevat
kaapelilinjat. Mahdollisten puolustusvoimia palvelevien kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymmenen (10) työpäivää
ennen aiottua rakentamista Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä (STUVE), jolta on myös pyydettävä
kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyen lausunto.
Jatkotyöskentelyssä toimenpiteistä mahdollisesti
aiheutuvien olemassa olevien kaapelireittien siirtojen, kaapeleiden rakentamisen aikaisten suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle.
4.8

Fingrid Oyj

Alueella sijaitsevat Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohto Multisilta-Kangasala sekä 2 x 400 kV voimajohto Huittinen-Kangasala / Ulvila Kangasala ja
400 kV Kangasala Hikiä sekä 110 kV Kangasala Lavianvuori. Fingrid on lausunut osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 12.6.2018 ja samalla toimittanut tietoja voimajohdoista.
Voimajohdot on osoitettu viivan ja alueen osan
yhdistelmänä merkinnällä voimalinja 110 sähkölinja/400 kV sähkölinja. Merkintä osoittaa merkittävät sähkölinjat ja niitä ympäröivät varoalueet,
joille ei saa sijoittaa rakentamista. Kaavaselostuksessa on todettu, että "sähkölinjoihin liittyy erikseen määritellyt varoalueet, joilla rakentaminen
on rajoitettu". Erikseen määritelty varoalue viitannee voimajohtoalueeseen, jolle lunastettu käyttöoikeuden supistus. Kaavaselostuksen tekstissä
asiaa voisi avata hieman. Keskeinen asia on se,
että lunastetulle voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä
lupaa.
Tulevan maankäytön kannalta osayleiskaavaluonnos on yleispiirteinen, joten meillä ei ole tarvetta ottaa kantaa vaihtoehtojen paremmuuteen.
Osayleiskaavaluonnoksissa on esitetty katuja ja
liikennejärjestelyjä, mm. Tampereen kakkokehän
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linjaus voimajohdon rinnalle. Niiden suunnittelussa on otettava huomioon voimajohtojen etäisyys- ja korkeusvaatimukset väylien rakenteille.
Tässä kaavalausunnossa ei voi ottaa kantaa liikenneratkaisujen tekniseen toteutukseen, joten
liikennejärjestelyistä tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto (yhteystiedot lausunnon lopussa).
Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Tämä lausunto koskee Fingrid Oyj:n voimajohtoja. Teidän tulee pyytää muiden omistamien voimajohtojen lunastustiedot johtojen omistajalta, mikäli niitä tarvitaan yleiskaavassa. Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä.
4.9

Elenia Oy

Saarenmaan osayleiskaavaluonnos sijaitsee
pääosin Elenia Oy:n maantieteellisellä vastuualueella. Saarenmaan alueen sähkönjakelun turvaamiseksi Elenia varautuu rakentamaan alueelle sähköaseman, jotta alueelle voidaan turvata riittävä muunto- sekä jakelukapasiteetti tulevaisuudessa alueen kehittyessä. Sähköasemalle on varattava kaavaan 80x100 m oleva ENalue, mihin sähköasema tullaan rakentamaan.
Elenia Oy:n ehdotukset sähköaseman sijainnille
on esitetty liitteissä 1 ja 2. Määräalan tulee rajautua alueen läpi menevien Fingrid Oyj:n ja Tampereen Sähköverkko Oy:n voimajohtojen rakennusrajoitusalueeseen. Määräalan pidemmän sivun tulee olla voimajohtojen suuntainen.
Kaavoitettavalla alueella (pääosin Saarenmaantien varressa/ läheisyydessä) sijaitsee Elenia Oy:n
pääosin ilmajohtorakenteista jakeluverkkoa. Lähtökohtaisesti nykyiset ilmajohdot muutetaan
maakaapeleiksi alueen muun infran rakentamisen yhteydessä, kun alueen kaavoitus ja rakentuminen etenee. Maakaapelointien edellytys on,
että kaapelit voidaan sijoittaa ns. pysyville reiteille jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ilman tiedostettua myöhempää muutostarvetta.
Uusien muuntamoiden paikoista, tarvittavista
kaapelireiteistä sekä tarvittaessa tarkemmin vanhasta verkosta lausumme asemakaavavaiheessa. Mahdollisista väliaikaisista tai muutoin ylimääräisistä johtomuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta.
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Teerisuon alapuolista aluetta suositellaan kehittämään vaihtoehdon A mukaisesti, jossa alueen
luontoarvot on paremmin huomioitu.

Kuva: Liitekartta Elenian lausunto.
Kuva: Ote vaihtoehto A Teerisuo.

4.10 Elisa Oyj
Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista osayleiskaavaan. 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§).
4.11 Sivistyskeskus
Tehokkaampi asukasmitoitus edellyttää Lamminrahkan tapaan omien koulutilojen ja päiväkodin
rakentamista. Väljemmässä vaihtoehdossa palvelujen tarve on pienempi.
4.12 Ympäristönsuojelu
Vaihtoehdossa A Kaarinanpolun virkistysreittilinjaus kulkee T-alueen läpi. Linjaus on ristiriidassa
maakuntakaavan aluemerkinnän kanssa, jonka
mukaan alueella ei tule osoittaa häiriintyviä kohteita. Teollisuudesta aiheutuu häiriötä virkistysreitin käyttäjille ja vastaavasti T-alueen välittömässä
läheisyydessä kulkeva virkistysreitti voi rajoittaa
alueelle sijoittuvan teollisuuden toimintaa mm.
melun osalta. Virkistysreiteillä noudatetaan tiukempaa melun ohjearvoa. Vaihtoehdon B reittilinjaus, jossa virkistysreitti kulkee alueen ulkopuolella, on huomattavasti parempi.
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Kuva: Ote hulevesitarkastelu vaihtoehto B (Houkanojan varsi).

Houkanojan ojavarsi tulisi olla koko matkaltaan
VL-aluetta alueen luontoarvojen vuoksi. Tällöin
tulisi myös T-alueen sekä TYA/TPA alueiden väliin
tarvittava suoja-alue, joka vähentäisi T-alueen
mahdollisia vaikutuksia asutukselle. Mikäli T-alue
rajoittuisi suoraan TYA/TPA-alueisiin, voisi näiden
läheinen sijainti asettaa T-alueelle sijoittuvalle teollisuudelle rajoitteita.
Kehä 2:n linjaus on luontoarvojen kannalta parempi vaihtoehdossa A. Vaihtoehdossa A on esitetty EV-alueen rajaus suojaukseksi melu- ja hiukkaspäästöiltä. Rajaus kulkee kuitenkin osittain ainoastaan voimalinjojen alueella, johon ei ole
mahdollista korkeaa puustoa muodostua. Mikäli
haluttaisiin ehkäistä meluhaittoja tehokkaasti, tulisi EV-alueen rajaus kulkea välittömästi tiealueessa kiinni.
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Kaava-alueen pohjoisosan kehittämistä suositellaan jatkettavaksi vaihtoehdon A mukaisesti.
Pohjoisosassa tulee turvata seudullisesti merkittävän Kaukajärvi-Pitkäjärjen virkistys- ja viheralue.
4.13 Tampereen polkupyöräilijät ry
Pidämme tervetulleena uutta Kangasalan ja
Tampereen rajan suuntaista pyöräily-yhteyttä
Ruskosta Vatiala-Nattari-alueelle. Sen myötä uudet työpaikat ja asuinalueet tulevat paremmin
saavutettaviksi monestakin suunnasta. Haasteena on Kuuselantien osuus järven rannassa;
mielestämme lisääntyvä pyöräliikenne sopii tielle,
mutta toisaalta olemme kuulleet, että asukkaat
näkevät sen ongelmallisena. Emme kaipaa pyöräilijöiden ja ranta-asukkaiden välistä konfliktia,
joten kannattaisi tutkia, onko mahdollista rakentaa uusi reitti Sillansalmentieltä rinteen päälle
nousten ja siitä joko rinteen suuntaisesti Kuuselantielle, tai vaihtoehtoisesti Tuomisentielle. Uusi yhteys kannattaisi rakentaa vain jalankulun ja pyöräilyn käyttöön, jolloin se on sekä halvempi, että
aiheuttaa vähemmän haittoja.
Emme varsinaisesti aseta asuin- ja teollisuuspainotteisia käyttötarkoituksia paremmuusjärjestykseen. Toteamme näiden erityyppisistä haasteista, että teollisuusalueen suuret, usein aidatut
tontit luovat tyypillisesti estevaikutusta ja rajoittavat muuta käyttöä asuinaluetta enemmän.
Vaihtoehdossa B esitetty katuverkko myös vaikuttaisi pirstaloivan luontoalueita enemmän, sillä
päätien tasoinen kehätie vaatii enemmän rinnakkaista katuverkkoa. Toistamme aiemman näkemyksemme, että kehätie kannattaa rakentaa
pääkatuna, eikä erillisenä valtatienä ja rinnakkaiskatuna. Uskomme sen tuottavan vähemmän
melu- ja päästöhaittoja ja olevan muutenkin
enemmän kestävää liikennettä suosiva.
Teollisuusalue toisaalta tuottanee vähemmän liikennettä, jolloin siitä olisi odotettavissa vähemmän painetta lähialueille. Vaihtoehdossa A
olemme huolissamme erityisesti Juvankadun
kuormituksen lisääntymisestä Tampereen puolella, mikä vaikeuttaisi sen kehittämistä turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi katuympäristöksi.
Kannatamme siksi esitettyä Juvankadun ja Saarenmaantien suoran yhteyden katkaisemista autoliikenteeltä, missä tosin on myös omat haasteensa. Saarenmaantien kuormituksesta pyöräily-ympäristönä merkittävällä Liuksialan koulun
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alueella olemme myös huolissamme, mutta sen
välttämiseen meillä ei ole tarjota ideoita.
Vaihtoehdossa A asuinalueeksi esitetty Muuransuon ja Koivistonsuon välinen alue Lintuhytin
asuinalueen lähimetsässä kannattaisi mielestämme jättää luonnontilaan.
Virkistyskäytössä näyttäisi olevan huomioitu hyvin
ulkoilureitit ja rakennetut polut. Näiden lisäksi on
hyvä muistaa, että mm. maastopyöräilijät käyttävät alueen pienempiä, epävirallisia metsäpolkuja ja siksi uusien teiden ylittäminen ei saisi muodostua esteeksi ja edellä mainittu suurten tonttien estevaikutus on syytä muistaa jatkosuunnittelussa.
4.14 Kangasalan luonto, Suomen
luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys,
Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan
piiri ja Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys
Kangasalan luonto ry. kiittää lausuntopyynnöstä.
Koska kaavoitettava alue on aivan Kangasalan
rajalla, vaikutus ulottuu usean kunnan alueelle.
Siksi annamme lausunnon yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin, Sll Tampereen
ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen
kanssa.
Yleistä
Kaavoitettava alue on pääosin metsätalouskäytössä ja melko rakentamatonta. Poikkeuksena
on nykyinen Saarenmaantie, joka kulkee alueen
läpi Tampereen puolelta Annalasta Kangasalan
Ranta-Koivistoon. Merkittäviä luontoarvoja on
alueen eteläosassa sekä pohjoisessa Kaukajärven-Pitkäjärven rannat. Jokainen hävitetty metsäalue etäännyttää ilmastonmuutoksen torjunnasta. Siksi Saarenmaan alueen metsiä tulee
säästää niin paljon kuin mahdollista. Toimenpidekielto- tai rajoitus on välttämätön kaavoitettavalla alueella.
Molemmissa kaavavaihtoehdoissa kaapataan
uusi iso metsäalue yhdyskuntarakentamiseen. Se
on suurelta osin talousmetsää, seassa jokunen
peltotilkku ja talo. Sellaisenaan se toimisi jonkinlaisena suoja-alueena jäljellä oleville luontoarvoja sisältäville kohteille. Jos alue rakennetaan,
on se askel kohti seuraavaa kaavaa.
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Tämän takia ympäristöjärjestöt katsovat, että
enimmäkseen teollisuusalueeksi tarkoitetun Saarenmaan rakentaminen tulee keskittää nykyisen
Saarenmaantien ympärille sekä olemassa olevien sähkölinjojen läheisyyteen. Suurimpana ongelmana pidämme uutta kehä II –tietä, joka lisää huomattavasti melu— ja hiukkassaastetta
Kangasalla raskaan liikenteen lisääntymisen takia. Suurin hyötyjä on Tampere, joka siirtää nämä
ongelmat Kangasalle. Saasteongelmien siirtäminen yhden kunnan alueelta toiseen ei ole kestävää kehitystä.
Kehä II -projekti perustuu liikennemäärien loputtoman kasvun ideologiaan. Kehä II -hankkeen
huomattava viivästyminen Pirkanmaalla jo osoittaa, ettei ideologia ole kestävällä pohjalla. Kehä
II:n ympäristöhaittoja ei ole Kangasalla arvioitu
riittävästi. On myös hyvin epätodennäköistä, että
Tampereen raitiotie koskaan ulottuisi Kangasalan
puolelle Saarenmaalla, vaikka sitä luvataan. Liikennemäärät eivät yksinkertaisesti riitä. Ratikkalupaus näyttää kaavojen epäekologisuuden peittelyltä.
Vaihtoehdot A ja B
Tarjolla on kaksi kaavavaihtoehtoa A ja B. Molemmat ovat ylimitoitettuja. B on hiukan realistisempi ja lähinnä teollisuusalue, jossa olisi 1900
asukasta. Sekä A että B perustuvat ylioptimistisiin
väestöennusteisiin, mistä olemme useassa aikaisemmassa kaavalausunnossa jo huomauttaneet.
Tampere ja Kangasala ovat jo aloittaneet Lamminrahkan-Ojalan rakentamisen. Sinne tulee pelkästään Kangasalan puolelle 8000 asukasta ja
Saarenmaan alue tulisi tämän lisäksi. Lisäksi Kangasalla ovat menossa Herttualan kaavoitus ja
nauhataajaman tiivistäminen. Ne edelleen korostavat kaavaluonnosten asukasluvun ylioptimismia.
Siksi Saarenmaan kaavan toteutuminen ei ole kiireellinen asia. Rakentamista aloitettaneen aikaisintaan 2030-luvulla. Täten käytettävissä on paljon aikaa, jolloin voidaan punnita erilaisia vaihtoehtoja ja kehittää kokonaan uusia. Nyt molemmat kaavaesitykset hajauttavat yhdyskuntarakennetta ja ovat siten maankäytön kannalta
epäekologisia. Ne ovat Pirkanmaan toisen maakuntakaavan vastaisia mm. Kaukajärven rannan
ja maanvastaanoton osalta.
Vaihtoehto B:n kehittäminen edellyttää tielinjauksen siirtämistä pohjoisemmaksi mahdollisimman lähelle nykyistä Saarenmaantietä. Teollisuus
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ja asutus pitäisi keskittää alueen keskiosaan nykyisen Saarenmaantien läheisyyteen. Tällaista
menettelyä edellytetään myös valtakunnallisissa
alueidenkäyttötavoitteissa.
Alueen luontoarvot
Luontoselvitykset on nähdäksemme tehty asianmukaisesti. Painotamme alueen metsien merkitystä liito-oravalle. Se on direktiivilaji, mutta sen
esiintyminen yleensä ilmentää monipuolista metsäluontoa, jossa esiintyy monia muitakin lajeja.
Saarenmaa-Ruskon asemakaavan luontoselvityksessä kirjoitetaan asiallisesti liito-oravasta. Lajin
ekologisten yhteyksien turvaaminen on tärkeää
ja sille tulisi jättää rakenteeltaan ja metsäkuvaltaan sopivia metsäkuvioita, vaikka sitä ei olisi
niiltä tavattukaan. Liito-oravan elinalueiden pirstoutuminen ja ekologisten käytävien kapeneminen tai katkeaminen ovat todellisia riskejä. Saarenmaan osayleiskaavan luontoselvityksen lopussa (s. 37) on kartta, johon on piirretty ekologisia yhteyksiä. Yksi näistä yhteyksistä johtaa Tampereen Solkivuoreen, jossa on yhteistoiminnallinen liito-oravametsä. Tämän yhteyden säilyttäminen on Solkivuoren liito-oravien kannalta erittäin tärkeä. Kaavaselostuksen 30 metrin viheryhteys on ekologisesti riittämätön. Toimivien viherkäytävien pitäisi olla satojen metrien levyisiä.
Linnuston osalta on mainittu vain sääksen pesä.
Sen suoja-alue on puolen kilometrin luokkaa,
eikä sitä ole otettu huomioon. Muita alueella tavattuja lintuja ovat mm. pikkusieppo, idänuunilintu, pohjantikka, pikkutikka, palokärki, hömötiainen, töyhtötiainen, puukiipijä ym. vanhanmetsänlajeja. Vesilinnuista tavataan kuikkaa Kaukajärvellä ja Pitkäjärvellä sekä kaakkuria Salmuksen
alueella.
Arvokkaimmat luontokohteet sijoittuvat alueen
eteläisimpiin ja pohjoisimpiin osaiin. Etelässä on
Kangasalan ja Lempäälän rajalla Salmuksen Natura 2000 –alue. Tampere on perustanut läheisyyteen Makkarajärven luonnonsuojelualueen ja on
esittänyt sen laajentamista Kangasalan ja Lempäälän puolelle. Kumpikaan tarjolla oleva vaihtoehto A ja B ei ota tätä huomioon. Tämä on vakava puute. Kaavoituksessa ei tule edetä ennen
kuin Kangasala ja Lempäälä ovat vastanneet
Tampereen esitykseen. Ympäristöjärjestöt esittävät, että kompensaationa Saarenmaan kaavoitukselle kolmen kunnan rajalle perustettaisiin yksi
iso luonnonsuojelualue. Kangasalan puolella
tämä tarkoittaisi, että Saarenmaan alueen eteläosa pitäisi jättää rauhaan ja tielinjauksia siirtää
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pohjoisemmaksi mahdollisimman lähelle nykyistä
Saarenmaantietä.
Tampereen, Kangasalan ja Lempäälän rajalta
Valkeakoskelle on yksi Etelä-Suomen suurimpia
jäljellä olevia yhtenäisiä metsäalueita. Sitä uhkaavat jatkuvat maa-aineksen ottohakemukset
ja kallionmurskaukset. Luonnonsuojelualue tämän metsäalueen keskellä vaikuttaisi siten, että
kaikki alueen kunnat arvioisivat tarkemmin metsäalueen maankäyttöä.
Kaukajärven takainen metsäalue on eristetty
muusta metsäalueesta, joskin suunnitelma B:ssä
on piirretty hiukan leveämpi vihervyö. Alueen
pohjoisin osa Kaukajärven rannalla tulee varata
virkistysalueeksi. Koska alue on talousmetsää,
sinne on syytä asettaa toimenpidekielto- tai rajoitus. Muutoin on vaara, että toistuu sama kuin
Lamminrahkassa, missä maanomistajat myivät
kunnalle hakkuuaukeita.
Saarenmaan alueen läpi kulkee tunnettu ja suosittu retkeilyreitti Kaarinanpolku. Sille tulee turvata
mahdollisimman luonnonmukainen reitti metsäalueiden läpi. Ristiriitaista on, että kun Kangasalan kaupunki käyttää matkailumainonnassaan
Kaarinanpolkua, niin se samalla suunnittelee tuhoavan reitin yli 3,5 kilometrin pituudelta ja Lorunkorven keissutien 1,5 kilometrin matkalta. Ongelma Kaarinanpolulle on myös Ruskonperän
maanvastaanottoalueella. Tästä on Kangasalla
huomautettu ja kaupunki lupasi kunnostaa Kaarinanpolkua. Kaavaluonnoksissa tätä ei ole otettu
huomioon. Maanvastaanotosta on myös Ely-keskus huomauttanut.
Kaavoitettavalle alueelle ei tule myöntää poikkeuslupia. Erityiseen tärkeää tämä on Kaukajärven ja Pitkäjärven rannoilla.
Yhteenveto
Saarenmaan alueen kaavoituksessa voidaan
edetä kiirehtimättä ja kompensaatioperiaatteen
mukaisesti vaihtoehtoja A ja B muuttaen. Teollisuus ja asutus tulee keskittää alueen keskiosaan
nykyisen Saarenmaantien läheisyyteen. Pohjoisosassa tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena Kaukajärven-Pitkäjärven ranta. Eteläosa
tulee niin ikään jättää luonnontilaiseksi ja Tampereen puolella olevaa Makkarajärven luonnonsuojelualuetta tulee laajentaa Kangasalan ja
Lempäälän puolelle.
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Koska molemmat kaavaluonnokset ovat pahasti
keskeneräisiä, varaamme jatkossa mahdollisuuden esittää lisää ja täsmennettyjä lausuntoja toivottavasti muuttuvista kaavasuunnitelmista.

5
5.1

Mielipiteet
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry on heinäkuussa 2018 perustettu uusi yhdistys, jonka
säännöissä yhdistyksen tarkoitukseksi todetaan
ympäristönsuojelun eli luonnon-, maiseman-, rakennus- ja vesiensuojelun edistäminen sekä toimialueeksi Tampere ympäryskuntineen. Yhdistyksen toimintamuodoiksi todetaan säännöissä
muun muassa maankäytön ja ympäristöön vaikuttavan toiminnan laillisuusvalvonta. Yhdistys ilmoittautuu osalliseksi kaikkeen Saarenmaan aluetta koskevaa kaavoitukseen (osayleiskaava ja
asemakaava).
Nähdäksemme Saarenmaan osayleiskaavan (ja
tälle vuodelle alueelle suunnitellun asemakaavan) tekeminen esitetyistä lähtökohdista on välittömästi keskeytettävä ja molemmat esillä olevat
kaavaluonnokset on hylättävä. Esitetyt kaavaluonnokset ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan, maankäyttöja rakennuslain, ympäristövaikutusten arviointia
koskevan lain sekä luonnonsuojelulain vastaisia
seuraavassa esittämillämme perusteilla.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
vastaisuus
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentissa mainitaan, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon niiden toteuttamista edistämällä. Pirkanmaan uuden
maakuntakaavan laatimisen jälkeen valtioneuvostossa hyväksytyissä uusissa 1.4.2018 voimaan
astuneissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan, että
”Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta
hyvin saavutettavissa.”
Nyt esitetyt kaavaluonnokset eivät toteuta
edellä mainittua saavutettavuutta, koska uuden
kehätien suunnittelu ei ole edennyt vuoden 2003
jälkeen, eikä kehätien toteutuksen aikataulusta
ole mitään tietoa. Nähdäksemme uudet asuinVaihde
p. 03 5655 3000
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ja työpaikka-alueet on sijoitettava nykyisten
kauko- ja tavaraliikenteen yhteyksien varrelle.
Kangasalla tämä tarkoittaa Tampere-Jyväskylä/Haapamäki rautatien ja Tampere-Lahti valtatien hyödyntämistä. Mielestämme raitiotieyhteyden olettaminen Saarenmaantien läheisyyteen on vailla pohjaa, koska Tampereen kaupunki ei ole esittänyt tällaisia suunnitelmia. Tampereella julkisuudessa on ollut enemmänkin ajatuksia raitiotien ulottamisesta Pirkkalan suuntaan
kohti lentokenttää ja kohti Ylöjärveä. Osana
näitä ajatuksia kohti lentokenttää on linjattu uuden kehäradan mahdollisuutta.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan myös, että
”Liikennejärjestelmällä on keskeinen merkitys vähähiilisyyden edistämisessä.”
Tunnetusti rautatieverkolla on joukkoliikenteestä
kaikkein pienin hiilijalanjälki, joten alueidenkäyttötavoitteet jatkavat, että
”Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän
toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja
henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.”
Siksi esimerkiksi juna-bussi-yhteydet ovat toimiva
ratkaisu Kangasalan yhdyskuntarakenteessa,
koska uusille asuinalueille ei tarvitse rakentaa junalaitureita laajempia rakenteita tai rakennelmia. Lähi-, kauko- ja tavarajunat voivat myös
palvella Kangasalan asukkaiden ja teollisuuden
tarpeita.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet nostavat aiheellisesti esille myös seuraavan huolen
”Seveso III –direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on
varmistettava, että suuronnettomuuksien ehkäisemisen ja niiden ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien seurausten rajoittamisen tavoite otetaan huomioon jäsenvaltioiden maankäytön suunnittelussa.”
Tämä tarkoittaa, että Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen konsultointivyöhykkeelle (TUKES:n määrittämä 2 km:n säde) ei voida kaavoittaa enempää asuinalueita suuronnettomuusvaaran vuoksi.
Lisäksi tavoitteissa todetaan selvästi, että
”Luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja sitä
koskevien kansainvälisten velvoitteiden kannalta
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on tärkeää, että luonnonarvot ja niiden kannalta
tärkeät alueet ja ekologiset yhteydet otetaan
huomioon alueidenkäytön suunnittelussa eikä
niitä pirstota tarpeettomasti muulla alueidenkäytöllä.”
sekä
”Ekologisten yhteyksien merkitys on tärkeä myös
ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta,
koska ne mahdollistavat lajiston siirtymisen uusille
elinalueille ilmaston lämmetessä.”
Nyt esillä olleessa kaavaselostuksessa mainittu 30
metriä leveä viheryhteys on täysin riittämätön
ekologiselta kannalta. Viheryhteydessä on otettava huomioon sekä sen virkistysarvo että eläimistö. Esitetty 30 metrin leveys riittänee ulkoiluväylälle, mutta aremmille nisäkkäille ja linnuille se
on liian kapea. Lisäksi nämä kapeiden väylien
puut ovat erittäin alttiita tuulikaadoille ja siksi
hankalia rakennusalueilla. Joidenkin petolintuasiantuntijoiden näkemyksen mukaan ekologisen
käytävän on oltava vähintään 200 metriä leveä,
jolloin toisesta aukosta katsottaessa toinen aukko
ei näy metsän läpi. Metsä on siis pidettävä riittävän puustoisena ja monikerroksisena, mikä esillä
olleissa kaavaluonnoksissa ei toteudu. Käytännössä luonnonvaraiset eläinlajit saarretaan suunnitellun kehätien sisäpuolelle tai karkoitetaan sen
ulkopuolelle.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet nostavat esille virkistysalueiden riittävyyden ja jatkuvuuden seuraavasti
”Kaupungistuminen, luonto- ja kulttuurimatkailun
kasvu, ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen sekä
luontoliikunnan tärkeä merkitys kansanterveydelle lisäävät virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden tarvetta. Tämän vuoksi alueidenkäytössä on
tarpeen kiinnittää huomiota laadultaan ja tavoitettavuudeltaan hyvien virkistysalueiden riittävyyteen ja virkistysyhteyksien jatkuvuuteen.”
Nyt esitetyissä kaavaluonnoksissa virkistysalueiden määrä on vaihtoehdossa A selkeästi vaihtoehtoa B suurempi, mutta molemmissa vaihtoehdoissa virkistysalueet ovat painottuneet kaavaalueen pohjoisosiin, jolloin ei voida puhua koko
alueen kattavista lähivirkistysalueista. Lisäksi virkistysyhteyksien jatkuvuus on todella heikkoa, sillä
esimerkiksi nykyinen yhdysväylä Hervantajärven
luontopolulta Kaarinanpolulle katkeaa Ruskonperän maanvastaanottoalueen kohdalla. Ongelman voi kiertää kaavoittamalla Tampereen
rajaa vasten virkistysaluetta, mutta nyt kummas-

Vaihde
p. 03 5655 3000

www.kangasala.fi

SAARENMAAN OSAYLEISKAAVA
17 (38)
Valmisteluvaiheen palauteraportti
sakin vaihtoehdossa alueelle on kaavailtu työpaikkojen ja elinkeinojen aluetta. Lisäksi on huomioitava kauttaaltaan kaava-alueen pohjoisetelä-suuntaiset ekologiset yhteydet paremmin.
Suunnittelun yhteydessä on kysyttävä lausuntoa
Pirkanmaan maakuntamuseolta vanhojen keissuteiden sijaintien selvittämiseksi ja hyödyntämiseksi osana viher- ja virkistysyhteyksiä.
Myös alueelle sopivan luontomatkailun toimintaedellytyksiä heikennetään, vaikka valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kirjaavatkin aiheellisesti, että
”Kulttuuri- ja luonnonarvojen säilyminen edistää
asuinympäristöjen viihtyvyyden lisäksi myös elinkeinojen, esimerkiksi matkailun vetovoimaisuutta.”
Nähdäksemme valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on mahdollista saavuttaa alueen
suunnittelussa, jos alueen käyttötavoitteiksi asetetaan luonnonsuojelu, luontomatkailu sekä
maa- ja metsätalous. Alueella on metsäkohteita,
jotka sopivat METSO-ohjelmaan, lukuisia polkuyhteyksiä, joita voi hyödyntää luontomatkailussa,
hiljattain viljelykäytössä olleita peltoja ja hiljattain
avohakattuja metsiä, joiden ottaminen jatkuvan
kasvatuksen menetelmin toteutetun metsätalouden piiriin tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja
luonnon monimuotoisuuden lisäämistä.
Mielestämme maa- ja metsätalouskäytössä sekä
virkistyskäytössä olevien metsien muuttaminen
asuin- ja teollisuusalueiksi kiihdyttää ilmastonmuutosta ja lisää luonnon monimuotoisuuden
vähenemistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisesti.
Pirkanmaan 2. maakuntakaavan vastaisuus
Voimassa olevan Pirkanmaan 2. maakuntakaavan mukaan Kangasalan puolella oleva Kaukajärven eteläinen ranta on osoitettu virkistysalueeksi. Kuitenkin molemmissa kaavaluonnoksissa
ranta on osoitettu asumisen alueeksi. Nähdäksemme kyseessä on ristiriita, joka pitää korjata siten, että uudessa kaavamerkinnässä virkistys on
osoitettu alueen pääasialliseksi käyttömuodoksi.
Alueen rakennuskanta ja nykyiset rakennusoikeudet on mahdollista säilyttää muullakin kaavamerkinnällä. Pidämme tärkeänä, että alueen rakennusoikeuksia ei lisätä nykyisestä, vaikka vakituinen asuminen ranta-alueella sallitaan.
Maakuntakaavassa Tampereen vastainen raja
on merkitty virkistysalueeksi osayleiskaava-alueen
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lounaisosissa, mutta kuitenkin A-kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu asuinrakentamista
maakuntakaavan vastaisesti, mikä jopa myönnetään kaavaselostuksessa. Nähdäksemme
Tampereen Lintuhytin asuinalueen vastinpariksi
suunniteltu uusi asuinalue hajauttaa Kangasalan
yhdyskuntarakennetta liikaa ja hävittää luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita,
jotka on merkitty kaavaluonnoksiin merkinnällä
luo-2. Myöskään B-kaavaluonnoksessa maakuntakaavan virkistysaluetta ei ole huomioitu, vaan
asuinalueen sijasta luonnokseen on merkitty
pääasiassa työpaikkojen ja elinkeinojen aluetta
ja pieneltä osin maa- ja metsätalousaluetta.
Maakuntakaavassa kaikki kehätien etelä- ja
kaakkoispuolella olevat alueet on merkitty ehdollisiksi alueiksi. Taajatoimintojen ja työpaikkojen
ehdollisille alueille on kerrottu merkintöjä koskevassa liitteessä seuraava kuvaus Kangasalan
Saarenmaan alueen toteuttaminen edellyttää,
että 2-kehän suunnittelu ja toteuttaminen välillä
Rusko–Lentola on riittävän pitkällä, jotta alue tai
sen osa voidaan kytkeä yhdyskuntarakenteeseen.
Nähdäksemme 2-kehän suunnittelu ja toteuttaminen välillä Rusko-Lentola ei ole riittävän pitkällä, jotta suunnitellun kehätien etelä- ja kaakkoispuolelle voidaan osoittaa mitään rakentamista tai edes reservialueita. Lisäksi Houkanvuorelle suunnitellusta maanvastaanottoon tarkoitetusta alueesta ei ole mitään merkintää maakuntakaavassa ja kaavaluonnoksissa esitetty merkintä on ristiriidassakaavaluonnoksessa osoitetun
virkistyskäytön kanssa.
Mielestämme Kaukajärven rannan osoittaminen
vain asuinkäyttöön, Tampereen vastaisen lounaisen raja-alueen osoittaminen muuhun kuin virkistyskäyttöön, ehdollisten alueiden kaavoittaminen sekä Houkanvuorelle osoitettu maanvastaanotto ovat Pirkanmaan 2. maakuntakaavan
vastaisia.
Maankäyttö- ja rakennuslain vastaisuus
Esitetyt kaavaluonnokset ja kaava-aineistot ovat
nähdäksemme maankäyttö- ja rakennuslain 39
§:n vastaisia. Kyseisessä lain kohdassa luetellaan
yleiskaavalta vaadittavat sisältövaatimukset,
joissa on tässä kaavassa puutteita kaikissa kohdin seuraavasti
Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
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Mielestämme yleiskaavaluonnoksissa esitetty yhdyskuntarakenne ei ole toimiva, vaan se hajauttaa Kangasalan toimintoja kauaksi toisistaan.
Kaavaselostuksessa jopa myönnetään, että uuden asuinalueen palveluissa turvaudutaan Tampereen tarjontaan. Kuitenkin kuntaraja määrittelee monia lakisääteisiä palveluita, eikä uusilla
asukkailla ole taattua mahdollisuutta saada tarvitsemiaan palveluita hyvien kulkuyhteyksien
päästä Tampereelta. Hankkeen taloudellisia kustannuksia ei ole esitetty missään muodossa. Lisäksi alueella ei ole Saarenmaantietä enempää
tarjolla kunnallista rakennetta, joten monet toiminnot joudutaan rakentamaan käytännössä
tyhjästä.
Myös hankkeen ekologinen kestävyys voidaan
kyseenalaistaa, sillä kaava-alueella olevia liitooravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei olla
huomioitu riittävästi eikä sääksen pesää ole huomioitu kaavaluonnoksissa mitenkään. Lisäksi hulevesitarkastelut ovat olleet hyvin puutteellisia
kaava-aineistoissa ja esitetyissä kaavaluonnoksissa on selkeitä puutteita pohjois-etelä-suuntaisten ekologisten yhteyksien kohdalla.
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
Olemassaolevaa yhdyskuntarakennetta ei ole
yleiskaavaa laadittaessa pystytty hyväksikäyttämään tarvittavassa määrin, koska kuntaraja sekoittaa tilannetta, mikä määrittelee myös palveluiden saatavuutta kuten aiemmin kuvailimme.
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesija jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden
kannalta kestävällä tavalla;
Kaavaluonnoksissa on oletettu Tampereen raitiotiehankkeesta sellaista, mikä ei ole saatavissa
olevan tiedon pohjalta perusteltua. Lisäksi joukkoliikenteen tarkoituksenmukainen järjestäminen
alueelle on hankalaa, koska alue sijaitsee olemassaolevista liikenneyhteyksistä katsottuna sivussa. Lisäksi energia- ja vesihuollosta ei ole tehty
selvityksiä.
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri
väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;
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Alueelle ei ole laadittu minkäänlaista meluselvitystä eikä mahdollisen kehätien aiheuttamia
hiukkaspäästöjä ole huomioitu mitenkään.
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
Alueen sijoittaminen hyvien kulkuyhteyksien ulkopuolelle ei takaa kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä riittävissä määrin.
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
Esitetyissä kaavaluonnoksissa ympäristöhaittoja
ei ole vähennetty riittävissä määrin sekä maiseman ja luonnonarvojen vaalimista ei ole tehty
tarpeeksi. Maiseman merkittävä muuttuminen
jopa myönnetään kaavaselostuksessa. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys on painottunut hyvin alueen pohjoisosiin, vaikka virkistysalueita on kohdennettava ympäri aluetta.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
annettua palautetta ei ole esitetty kuin hyvin ylimalkaisesti ja suppeasti kaavaselostuksen yhteydessä. Mielestämme tämä vaikeuttaa osallisten
mahdollisuutta osallistua kaavan valmisteluun
merkittävästi maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n
vastaisesti, kun osallisille ei anneta mahdollisuutta
perehtyä annettuun palautteeseen tarkemmin.
Käytännössä annettu palaute voidaan jakaa
pdf-muodossa kaupungin verkkosivuilla. Kaavaselostuksessa (s. 35) osoitettu vaaleansininen ympyrä on piirretty liian itään, mikä vaikeuttaa osaltaan kaavan vaikutusten arviointia.
Osallisille ei myöskään ole kerrottu laadittavan
osayleiskaavan diaarinumeroa, mikä vaikeuttaa
huomattavasti osallisten mahdollisuutta osallistua
kaavan valmisteluun, sillä heillä ei ole pääsyä joihinkin kaavan aineistoihin ennen kuin diaarinumero on yleisessä tiedossa. Lisäksi kaavoituksen
vaikutusten arviointia vaikeuttaa se, että samaan aikaan yleiskaavan kanssa ollaan aloittamassa asemakaavan laadintaa alueelle. Tämä
on ymmärtääksemme myös maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 1 momentin vastaista, koska
yleiskaava ei voi olla ohjeena laadittaessa asemakaavaa, jos yleiskaava ja asemakaava laaditaan samaan aikaan.
Mielestämme kaavaluonnokset ja -aineistot ovat
maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä mainittujen
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kaikkien sisältövaatimusten vastaisia. Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen käynnistäminen
samaan aikaan samalla alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 1 momentin vastaista. Lisäksi kaavoituksessa on laiminlyöty
maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n osallisten
vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain vastaisuus
Nähdäksemme kaavaluonnokset ovat ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain 3
§:n vastaisia, koska alueella kaavoituksen myötä
toteutuviin merkittäviin ympäristövaikutuksiin ei
olla soveltamassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevaa lakia. Mielestämme lain
soveltamista tarvitaan kahdessa seuraavassa
kaavan mahdollistamassa hankkeessa.
Mielestämme ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on syytä selvittää Lorunkorvenojan hulevesien vaikutus Roineen veden laatuun. Lorunkorvenojasta ollaan tekemässä laajan alueen
pääasiallista hulevesien purkuväylää, vaikka Lorunkorvenoja purkautuu Roineeseen, josta Tampereen Vesi ottaa 2/3 juomavedestään. Nähdäksemme hulevesitarkasteluissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että nyt esitetyissä hulevesitarkasteluissa kaava-aluetta on tarkasteltu hyvin
suppeasti ja tarkastelualueen ulkopuolelle on jätetty muun muassa osayleiskaava-alueen pohjois- ja eteläosia. Lisäksi Lorunkorvenojalle esitetään virran kummallekin puolin 10 metrin suojaaluetta ilman mitään näyttöä siitä, että 10 metrin
suoja-alue on riittävä.
Erityistä huomiota kaipaa mielestämme Tampereen puolella sijaitseva aivan Kangasalan rajassa
kiinni oleva Ruskonperän maanvastaanottoalue.
Täyttömaa on padonnut hulevesien luontaisen
valumaväylän länteen ja vesi on seisahtunut
täyttöalueen itäpuolelle tappaen alueella olevaa puustoa. Ongelman korjaamiseksi täyttöaluetta ollaan kuivattamassa rakentamalla alueelta
itään päin oja, joka yhdistää maanvastaanottoalueen hulevedet Lorunkorvenojaan. Kuitenkin
Pirkanmaan ympäristökeskuksen 29.1.2008 myöntämässä ympäristöluvassa (liite 1, s. 7) todetaan
Alue rakennetaan siten, että vedet purkautuvat
alueelta hallitusti laskeutusaltaan ja suotopenkereen kautta länteen. Täyttöalueen vedet kerätään ympärysojien avulla ja ulkopuoliset puhtaat
vedet ohjataan niskaojien avulla altaan ohi.
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Rakentamalla purkuojan itään Kangasalan kaupunki on auttamassa Tampereen kaupunkia rikkomaan myönnetyn ympäristöluvan ehtoja. Ruskonperän maanvastaanottoalue on ollut vaikeuksissa aiemminkin ja Pirkanmaan ely-keskus
on havainnut tarkastuskäynneillään puutteita,
joista merkittävimpinä ovat olleet ympäristöluvan
mukaisten ympärysojien rakentamisen laiminlyönti ja liian suurien vuosittaisten maa-aines- ja
jätemäärien vastaanottaminen alueelle. Lisäksi
Ruskonperän maanvastaanottoaluetta ollaan
suunnittelemassa lumenvastaanottoon. Ilman
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on Ruskonperän maanvastaanottoalueen hulevesien
vaikutusta Roineen vedenlaatuun ja sitä kautta
Tampereen Veden ottaman juomaveden laatuun mahdotonta selvittää.
Toinen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
tarvitseva merkittävä ympäristövaikutus liittyy
mahdollisen kehätien vaikutuksiin olemassa oleviin luonnonsuojelualueisiin ja luonnonsuojelulain
turvaamien lajien elinoloihin. Kaavaluonnoksessa
A kehätie on linjattu kaava-alueen pohjoisosissa
luonnonsuojelualueiden välittömästä läheisyydestä niiden itäpuolelta ja kaavaluonnoksessa B
kehätie on linjattu luonnonsuojelualueiden välistä. Kumpikin linjausvaihtoehto näyttää aiheuttavan ilmeistä haittaa luonnonsuojelualueille. Eri
linjausvaihtoehdoilla on myös haittaa liito-oravan
elinalueille (luo-1) ja luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeille alueille (luo-2). Huomioitavaa
on myös se, että kehätien vaikutukset sääksen
pesään on arvioitava.
Luonnonsuojelulain vastaisuus
Liito-oravan (Pteromys volans) todettua elinaluetta ei ole huomioitu kaavassa riittävästi, vaan
luo-1 merkinnällä varustettuja alueita on osoitettu eri kaavaluonnoksissa työpaikkojen ja elinkeinojen alueiksi, taajamatoimintojen alueiksi
sekä elinkeinotoiminnon ja asumisen alueiksi.
Nähdäksemme edellä mainitut kaavamerkinnät
luo-1 merkintöjen kanssa päällekkäin ainakin heikentävät liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja luonnonsuojelulain 49 §:n vastaisesti.
Sääksen (Pandion haliaetus) pesää kaava-alueella ei ole huomioitu millään tapaa, vaikka
luonnonsuojelulain 39 §:n mukaan suuren petolinnun pesäpuu on rauhoitettu. Luonnonsuojeluasetuksen 19 § toteaa sääksen suureksi petolinnuksi. Kalasääksen pesän suojaetäisyydeksi arvioidaan kirjallisuudessa 500 - 800 metriä (Kontka-
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nen et. al, s. 36). Sääksi on pesinyt viimeksi onnistuneesti alueella vuonna 2016 ja reviirillä se on
havaittu vuonna 2017.
5.2

Kaukahallit -Yhtiöt Oy

Kaukahalli-Yhtiöt Oy omistaa ranta-aluetta kahdessa eri kohtaa Kuuselantiellä Kaukajärven rannassa, niihin molempiin sekä Tuomisentien
päässä olevalle kiinteistölle on oltava kuormaautolla esteetön pääsy, sekä Saarenmaantien
että Liutun kautta.
5.3

Asukas/maanomistaja

Kangasalan verkkosivuilla esitetty Saarenmaan
osayleiskaavamateriaali on runsaasta materiaalista huolimatta hieman sekava, koska kaavalle
on esitetty kaksi erilaista toteutusvaihtoehtoa.
Pidän parempana vaihtoehtoa B, koska
- Saarenmaan alue soveltuu paremmin työpaikka ja teollisuustoimintaan kuin suurimittaiseen asumiseen
- Kangasala investoi vahvasti jo nyt voimakkaaseen asukasmäärän kasvattamiseen mm. Lamminrahkan alueella ja nähdäkseni tarve nimenomaan työpaikoille Kangasalla on suuri
- En pidä mielekkäänä uuden keskustoimintojen
alakeskuksen (taajaman, kylän, kaupunginosan)
rakentamista Saarenmaan alueelle
- Investoinnit vaikuttavat pienemmiltä vaihtoehdossa B ja etenkin investointien takaisinmaksu lienee tehokkaampaa
- Suoraviivainen linjaus kakkoskehälle on järkevä
ratkaisu liikenteen sujuvuudelle pitkälle tulevaisuuteen.
Saarenmaan alue on irrallaan Kangasalan tiiviisti
rakennetuista alueista, mutta on tiukasti kiinni
Tampereen kaupungissa ja etenkin sen Ruskon
teknologia-alueessa sekä Annalan asutusalueessa. Mielestäni on järkevämpää kaavoittaa
aluetta pikemminkin Ruskon teollisuusalueen jatkoksi kuin Annalan asutusalueen jatkoksi. Vasta
kehä 2:n valmistuminen sitoo Saarenmaan alueen tiiviimmin muuhun Kangasalaan. Saarenmaan osayleiskaava-alueen ja Liuksialan välissä
on maaseutumainen alue, joka on myös Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 jätetty maaseutumaiseksi. Mielestäni tämä on järkevää. Saarenmaantiellä on suuri virkistysarvo sekä Kangasalan
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taajaman että Tampereen eteläisten osien asukkaille. Se on ainoa maaseutumainen tie Tampereen ja Kangasalan välillä ja soveltuu erinomaisesti esimerkiksi pyöräilyyn ja rullaluisteluun. Saarenmaantie on portti entiseen kesäpäivän pitäjään ja nykyiseen kesäpäivän kaupunkiin.
Mielestäni Saarenmaan alueen kehittämisessä
kannattaisi edetä näillä suuntaviivoilla:
- Tarkemman kaavoituksen pohjaksi valitaan
vaihtoehto B
- Kaavoituksen painopiste on työpaikoissa, ei
asutuksessa. Uusi asutus on pääosin pientaloista
koostuvaa vastapainona tiiviille asumiselle Tampereen puolella
- Aluetta kaavoitetaan ja rakennettaan vähitellen siten, että Kangasala ei ota kohtuuttomia taloudellisia riskejä
- Kehä 2 investointia pyritään nopeuttamaan,
koska vasta se mahdollistaa Saarenmaan alueen kunnollisen hyödyntämisen
- Risteysjärjestelyt Lentolassa suunnitellaan sujuviksi niin ettei Lentolasta muodostu liikenteellistä
pullonkaulaa
- Liikennemäärien kasvua Saarenmaantiellä pyritään hillitsemään. Käytännössä tämä tarkoittaa
Saarenmaan alueen hyödyntämisen rajoittamista kunnes kehä 2 investointi varmistuu sekä
mahdollista bussiliikenteen järjestämistä Kangasalta Saarenmaantien kautta Tampereelle (Annalaan tai Hervantaan) vaihtoehtona yksityisautoilulle.
5.4

Asukas/maanomistaja

Saarenmaantien osayleiskaavan kaavaluonnoksien alueilla Viheryhteystarve, VL-1, VL2 ja V-Seudullisesti merkittävä viheralue on maininta "Maisemaa muuttava rakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat toimenpiteet
ovat luvanvaraisia". Tällaisenään tämä rajoittaa
maanomistajien mahdollisuuksia hoitaa talousmetsää.
Metsään ja puiden kaatamiseen liittyvät rajoitukset näkyisivät maanomistajan saamissa tarjouksissa/hinnoissa puukauppoja tehtäessä. Kaikki lisätyö, mikä rajoituksista aiheutuu päätyy lopulta
maanomistajan maksettavaksi. Mikäli alueita tarvitaan viheralueiksi mitkä ovat välttämättömiä
kaavan aikaan saamiseksi, tulisi ensisijaisesti kunnan hankkia haltuunsa kyseiset alueet ja jatkossa
vastata niiden hoidosta kaavamääräysten mukaisesti.
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Metsän omistaminen on sijoitus, siinä kuin osakkeet tai pankkitili ja minkään sijoitustuoton rajaaminen tai heikentäminen kunnan puolelta ei
maanomistajan/sijoittajan näkökulmasta ole hyväksyttävää.
Metsänhoidollisesta näkökulmasta puiden kaatamiseen liittyvä rajoitus aiheuttaa omat ongelmansa. Saarenmaantien kaava-alueen kuusimetsissä on runsaasti tyvilahoa. Viimeksi teettämissäni hakkuisssa tyvilahon osuus oli yli 20% kuusitukista. Tämä tarkoittaa erityistä tarkkuutta ja
joustavuutta hoitotöissä. Usein jo harvennusvaiheessa havaitaan tyvilahoa ja nuoria kuusia poistetaan normaalia enemmän. Tukkikoon kuuset,
joissa on tyvilahoa ovat herkkiä kaatumaan ja
alttiimpia myrskytuhoille. Turvallista ulkoilumetsää
niistä ei voi tehdä. Männyn istuttamisesta alueelle on huonoja kokemuksia. Hirvien aiheuttamat taimituhot tuhoavat käytännössä koko taimiston.
Metsän hoitosuunnitelmista, hakkuista, harvennuksista, taimikon hoitovelvoitteista, liito-oravista,
metsälain mukaisista suojelukohteista, metsänkäyttöilmoituksista, kaatuneiden puiden poistosta, tuholaisista ja kasvaneista myrskytuhoista
ym. ym. kasvaa melkoinen savotta. Lisää lupamenettelyitä ja byrokratiaa ei tähän metsänomistajan näkökulmasta tarvita.
5.5

Asukas/maanomistaja

Asun kaava-alueella ja olen sitä mieltä, että kaavaluonnos B on paras vaihtoehto. Luonnos B:ssä
kehätie 2 on sijoitettu sähkölinjan vierelle eli huomattavasti järkevämmin kuin luonnos A:ssa. Kaavaluonnos B on muutenkin hallitumman ja järkevämmän oloinen.

5.6

Asukas/maanomistaja

Asun ja omistan maata kaava-alueella, joten
tuon mielelläni esille mielipiteeni kaavaluonnoksista. Mielestäni kaavaluonnos B on paras vaihtoehto siksi, että kehätie 2 pirstoo kyseisessä luonnoksessa vähemmän maa-aluetta, koska se on
linjattu jo olemassa olevan sähkölinjan vierelle.
Kaavaluonnos B on parempi myös siksi, että jo
olemassa oleva ja hyvin toimiva Saarenmaantie
on luonnoksessa samalla paikalla kuin se nykyäänkin on.
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5.7

Asukas/maanomistaja

Olen Kuuselantien varrella sijaitsevan kesäasunnon ja kiinteistön omistaja.
Nyt esillä olevissa kaavaluonnoksissa Kuuselantien varteen ollaan esittämässä asumisvarausta,
toisessa luonnoksessa jopa maininnalla 'Alue on
tarkoitus asemakaavoittaa.'.
Jos osayleiskaavaa lähdetään sen hyväksynnän
jälkeen toteuttamaan, mikä on mahdollinen tai
todennäköinen aikataulu kaava-alueen pohjoisosassa olevan Kuuselantien alueen varsinaiselle
asemakaavoitukselle? Voiko kaavoituksen siinä
vaiheessa kaavaan vielä vaikuttaa, yleisötilaisuudessa kerrottiin että osayleiskaava ei välttämättä
ole sitova lopullisessa kaavoitusvaiheessa.
Mikä on esitettävän kaavan (A) merkitys nykyisten rantakiinteistöjen omistajille? Moni kiinteistön
omistaja on elämänvaiheessa jolloin harkittavana on mm. eri tavoin toteutettava sukupolven
vaihdos kiinteistön omistajuudessa, kaavamuutos
ei saa hankaloittaa tällaisia suunnitelmia. Aiemmassa viime kesänä esillä olleessa versiossa alue
oli merkitty virkistysalueeksi siellä olevat kesäasuntokiinteistöt säilyttäen.
Parasta aikaa on vireillä kaupungin valitus hallinto-oikeudessa yhden kiinteistön poikkeuslupamuutoshakemuksesta sen muuttamiseksi kesäasunnosta vakituiseksi asunnoksi. Mikäli joskus
myöhemmin koko ranta-alue muutetaan asumisen alueeksi, ei kai se estä nykyisten rantakiinteistöjen säilyttämistä?
Ainakin oma perheeni on halukas säilyttämään
vuosikymmenten aikana rakkaaksi tulleen paikan
jota nyt käyttää jo neljäs sukupolvi.
5.8

Asukas/maanomistaja

Omistan maatilan, 7 hehtaarin metsäpalsta on
Pitkäjärven eteläpuolella lisäksi ko kaavasuunnitelman alueella. Ihmettelen vähän mm kaavaalueen rajoja. Miksi esim Alasentien loppupää
kuuluu ko alueeseen, mutta alkupää ei.
Jos en vallan väärin muista niin esim Alasentien
seutukunta on ollut rakennuslupakiellossa nin
kauan kuin muistan. Kaikki se vähä mitä siellä on
rakennettu niin on tehty aina vuosikymment jonkinlaisen poikkeuslupa tai harkinnan avulla. Se on
estänyt tehokkaasti monenlaisen suunnittelun
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oman maankäyttönsä suhteen. 50 vuotta tai
kauemmin ja taitaa vaan pahentua? Kukaanhan ei osta mitään, jos ei saa mitään lupia.
Vaikka esim. ko seutukunnan asukkaat, myös uudissellaiset ovat iänkaiken hoitaneet mm vesihuoltonsa itse. Kunnalta/kaupungilta ei ole pyydetty/ odotettukaan mitään. Tietkin on hoidettu
itse.
Toivoisin Liberaalimpaa suhtautumista esim tontinmyynti/ rakennuslupakäytäntöihin, jotta esim
maanomistajalla olisi jotakin järkeviä vaihtoehtoja omaisuutensa käyttöön. Siis kaavapykälät
riittävän väljiksi esim muutosmahdollisuuksiin/ kategoriset rakennuslupakiellot pois/ maanomistajalle suotava mahdollisuus myydä itse tontteja,
ehkä joissakin raameissa. Mahdollisuus varata
kohtuullinen alue esim alkuperäisen maatilan
päärakennusseudun, omaan käyttöön Ja mahdolliseen muutamaan tontiin ko nurkilla. Ko paikalla kun asuttu n 100 vuotta.
Pellot on vuokrattu toiselle viljelijälle pitkäaikaisella sopimuksella ja sopimus on ns kiinnitetty. Itse saattaisin olla kiinnostunut myymään
vaikka hetimmiten em 7 ha metsäpalstan. Mutta
toki siitä sitten jonkinverran hintaakin haluaisi.
Miten sitten suunnitellaan uusien (?) teiden varsien läheinen tonttipolitiikka. Siinä lie vaihtoehtoisia ajatuksia. Toivon, että ei liian tarkkaa "kaavamaisuutta" vaan vaihtoehtomahdollisuuksia tulevaisuudessakin. Mahdollisista maakaupoista voinee olla aina mahdollista neuvotella eri suuntiin,
vaikka juuri nyt ei sellaista ajatusta olekaan. aktiivisena. Informaatiota ko asiakokonaisuuden suhteen aina kiitos halutaan.
5.9

Asukas/maanomistaja

Pyydän kunnioittavasti ottamaan huomioon seuraavat asiat kaavaa laadittaessa.
1. Kehä2 tielinjaus Takkuniityn kohdalla tehtävä
ns. atomilinjan länsipuolelle jossa on tyhjää tilaa
ja matkaa yli 2km seuraavaan asuttuun rakennukseen. Silloin tie tulee hieman kauemmaksi
olemassa olevista asuinrakennuksista, jotka todennäköisesti ovat tulevaisuudessakin asuinkäytössä ja yksityisomistuksessa. Tien linjaaminen atomilinjan länsipuolelle ei pienennä virkistyskäyttöön suunniteltua metsäaluetta käytännössä ollenkaan, ei pilko sitä, eikä vaikuta sen käyttöön
mitenkään.
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2. Virkistyskäyttöön suunnitellut metsäalueet tulee säilyttää talousmetsänä. Erityisen arvokkaita
luontokohteita ja esim. liito-oravan kulkukäytävien kaltaisia kohteita lukuunottamatta.
Hoidettu talousmetsä on parempi vaihtoehto virkistyskäyttöön kuin hoitamaton ryteikkö. Metsälaki ohjaa jo nyt metsän käyttöä ja kieltää arvokkaiden luontokohteiden turmelemisen. Jos
kaava määrää metsän omistajan hakemaan
Kunnalta luvan kaikkeen mitä hän metsässään
saa tehdä, vaikeutuu metsänhoito huomattavasti. Esim. tuulikaatojen, latvakatkojen, pystyynkuivaneiden ja muiden vioittuneiden puiden raivaus sekä polttorangan teko. Tässä asiassa täytyisi luottaa metsänomistajan harkintakykyyn.
5.10 Asukas/maanomistaja
Minun mielestä vaihtoehto B on parempi.
5.11 Kuuselantien rantakiinteistöjen omistajia
Me Kuuselantien rantakiinteistöjen asukkaat
olemme jo kauan olleet erittäin huolissamme pihojemme läpi kulkevasta liikenteestä. Läpiajon
kieltävillä liikennemerkeillä ei ole mitään vaikutusta. Virallista valvontaa päivittäisistä liikennerikkomuksista ei myöskään kyetä järjestämään. Me
rantakiinteistöjen asukkaat olemme omalla kustannuksella tehneet liikennelaskennan kesällä
2017, josta tarkemmat tiedot liitteenä.
Ranta-alueella on nopeusrajoitus 20 km/t, jota
valitettavasti suurin osa liikkujista ei noudata. Liikennemerkein osoitetaan myös, että on kyse
piha-alueesta. Kuuselantiestä on tullut erittäin
suosittu liikuntareitti. Lenkkeilijöitä liikkuu pihoillamme yksittäin sekä isoina ryhminä. Tuntuvasti lisääntynyt pyöräilijöiden määrä sekä heidän
hurja vauhti aiheuttavat lähes päivittäisiä vaaratilanteita. Jokamiehen oikeuksiin vedoten on tiloillamme jatkuvaa laitonta liikkumista.
Olemme aktiivisesti olleet Kangasalan kuntaan/kaupunkiin yhteydessä tieongelmien vuoksi
ja uuden tielinjauksen saamiseksi. Vastauksena
on aina ollut, että ei ole rahaa ja että asia käsitellään uuden kaavan yhteydessä.
Nyt kun Saarenmaan osayleiskaava on ajankohtainen, tuomme esille seuraavaa: Kuuselantie pitää katkaista Saarenmaantien puolelta mahdollisimman pian, koska tietä käytetään aktiivisesti
työmatkaliikennöintiin. Eri firmojen peräkärryllisiä
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pakettiautoja liikkuu jo nyt päivittäin. Kun kaavoitusasia etenee ja infran ja muiden rakennushankkeiden käynnistyminen alkaa, tilanne Kuuselantiellä muuttuu täysin kestämättömäksi. Kaukajärven rannassa, Kuuselantien eteläpuolella
mäen päällä n. 100-200m rannasta on vanhaan
kaavaan merkitty ulkoilureitti, jota Kangasala ei
kuitenkaan ole maastoon rakentanut. Nyt olisi
aika toteuttaa se, jotta lenkkeilijät ja etenkin
pyöräilijät saadaan pois piha-alueilta. Samaan
linjaukseen voi siirtää myös läpikulkuliikenteen.
Haluamme, että kaavassa Kuuselantie rauhoitetaan yksityistienä tilakohtaiseen liikenteeseen.
Läpikulku- ja kevyt liikenne pitää kaavassa ohjata omalle asianmukaiselle väylälleen.
Listauksena mukana rantakiinteistöjen nimet ja
omistajat.
Yhteenveto liikenteen laskennasta Kuuselantiellä
9.-18.6.2017.
Rekisteröintilaite otti ajoneuvot (autot ja traktorit), mopot, polkupyörät ja lenkkeilijät. Ryhmässä
liikkuvat rekisteröityivät vain yhtenä merkintänä.
Seuranta kesti 9,5 vrk, jona aikana kulkumerkintöjä tuli yhteensä 3644, keskiarvo 384/vrk. Ajoneuvojen osuus 418, keskiarvo 44/vrk. Ajoneuvoista ajoi ylinopeutta 1.suunta 54,67% ja 2.
suunta 32,54 %. Mopojen, polkupyörien ja lenkkeilijöiden keskiarvo-osuus oli 340/vrk.
Muita huomioita:
Arkiaamuisin klo 5-8 välillä: 8-10 merkintä/tunti,
arki-iltapv:llä klo 15-19: 45-56 merkintää/tunti
Perjantaina klo 12-22 runsaasti merkintöjä vaihdellen 20-50/tunti, lauantain vastaisena yönä klo
01-02: 22 merk., klo 02-03: 55 merk., lauantaina ja
sunnuntaina tasaisesti 30-40 merkintää / tunti,
paitsi lauantai-iltana 55 merkintää/tunti.
Rantakiinteistöjen asukkaat kustansivat itse liikenneseurannan.

kantaa (asukkaat eivät sitä vastusta) vaan ainoastaan Kuuselan yksityistien katkaisemiseen.
Todettiin, että he, jotka kesämökin ovat hankkineet/perineet kyseiseltä alueelta, ovat tienneet
oman tonttinsa tierasituksesta, tie on ollut paikallaan ennen kesämökkejä.
Todettiin seuraavia kiistattomia totuuksia, jos Kuuselan yksityistien katkaisu toteutetaan ja estetään vakituisten asukkaiden kulku kotikaupunkimme tärkeisiin toimintoihin:
- terveydenhoito on Vatialassa
- koulu ja päiväkoti ovat Pitkäjärvellä, alueella
asuvilla on myös pieniä lapsia ja koululaisia
- päivittäinen kulku kauppoihin, kirjastoon yms.
matka pitenee moninkertaiseksi
- äänestyspaikka on Nattarin alueella
- matka pitenee kohtuuttomasti edellä mainittuihin, tällä hetkellä matka on n. 1,4 km, tien katkaisun jälkeen itäkautta 15,6 km ja länsikautta 9,7
km
- pitkät ajomatkat lisäävät myös ilmaston rasitusta
- pelastusajoneuvojen matka pitenee vaarallisesti
- asukkaille on merkitty muinainen nautintatie
Kuuselantiestä Kaukajärven rantaan
- vakiasukkailla on venepaikkoja Kaukajärven
rannassa
Kuuselan yksityistietä on korjattu vuosina 2017 ja
2018 monilla kymmenillä tuhansilla euroilla. Kustannuksiin ovat osallistuneet tieosakkaat, joiden
maksuosuus on hiponut kohtuuttomuutta, Kangasalan kaupunki, ELY-keskus ja nyt kun tie on
saatu jonkinlaiseen kuntoon, Kangasalan kaupunki aikoo estää vakiasukkaiden kulkemisen
molempiin suuntiin.

5.12 Kuuselantien yksityistien vaikutusalueella
vakituisesti asuvien henkilöiden/talouksien
kokous koskien Kuuselantien katkaisemista

Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston
yksityistietoimitus on tehnyt selvityksen Kuuselantien perustamisesta vuonna 2005 1. kokous ja
vuonna 2011 oli kokous 2. Lisäksi viittaamme Kangasalan rakennusjärjestyksen pykälään 22a.

Kangasalan kaupungilta on tullut tieto, että Kuuselantien Kaukajärven rannassa olevien kesämökkien kohdalta rantayleiskaava muutetaan
vakituisen asumisen kaavaksi. Muutos tehdään
pikaisesti, eli jo kesällä 2019. Kaavamuutoksen
myötä Kuuselan yksityistie katkaistaisiin ja vakituisesti asuvien talouksien kulku sen kautta näin ollen estetään Kangasalan tielle, Liuttuun ja Vatialaan. Kokouksessa ei kaavamuutokseen oteta

Vaatimus
- Kuuselantietä ei voida katkaista vakituisesti
alueella asuvilta asukkailta eikä voida estää
kulkua Kangasalan kaupungin asettamiin oikeuksiin/velvollisuuksiin.
- Kulkuoikeus on säilytettävä molempiin suuntiin, kuten se on ollutkin.
- Jos kuitenkin jostain käsittämättömästä
syystä Kangasalan kaupungin päätöksellä
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-

tie katkaistaisiin, korvaava tie vakiasukkaille
on tehtävä esim. Saarenmaantieltä Sillansalmentielle.
Jos korvaava tie tehtäisiin, sen on oltava ehdottomasti valmis ennen Kuuselantien katkaisemista.
He, joilta kulkuoikeus evättäisiin, vaativat
korvausta menetetystä kulkuoikeudesta.

5.13 Asukas/maanomistaja
Otan kantaa kyseiseen osayleiskaavaan metsämaan omistajana ja metsätalouden harjoittajana ko. alueella. Kiinteistöni metsistä ns. Lorunkorven palsta on suoraa ensimmäiseksi kaavoitettavalla alueella, mutta myös metsälohkoni sisältyy ajan kanssa kaavoituksen piirissä olevaan
alueeseen. kiinteistön metsät käsittävät koko
metsäalani Kangasalan alueella (n. 35 ha), joten
sillä on suuria vaikutuksia suoraa minuun sekä
mahdollisuuksiin harjoittaa metsätaloutta riittävän suurina metsikkökuvioina kustannustehokkaasti.
Saarenmaan hanketta on ajettu erittäin nopealla aikataululla lävitse kuin käärmettä pyssyyn
Tampereen yllättäessä ratikkavarikko- hankkeellaan Kangasalan kaupungin housut kintuissa. Hirveällä kiireellä on valmisteltu hanketta käsittääkseni sellaiselle alueelle, jossa on epäsuotuisa
maaperä, hulevesiongelmia, mahdollisia ongelmia maaperän saastumisesta Tampereen puolen maankaatopaikan sekä lumivaraston sulamisvesien vyöryessä hallitsemattomasti Saarenmaan osayleiskaava-alueelle.
Kiinnittäisin huomioita myös siihen seikkaan, että
nykyisellä kaupunkien tavalla tehdä rahaa ryöstämällä yksityisen maat pilkkahintaan ja sen jälkeen myymällä rakentamishankkeet isoille rakennusliikkeille saaden siitä monin kertaisen summan
rahaa tuntuu kohtuuttomalta, varsinkin kun noita
erilaisia hankkeita (Ulvila-Kangasala voimalinja ja
sen laajennus) on osunut maanomistajille periaatteella lisää niille joilla on jo ennestään kuten
näyttää 2 kehän linjaus nipistävän lisää tuon voimalinjan lisäksi metsäkappaleestani. Yksien ja samojen maanomistajien muistaminen näillä
maanomistajalle kannattamattomiin hankkeisiin
alkaa lähennellä rajaa, jossa näen ongelmaa ihmisoikeuksien ja omaisuuden suojan suhteen.
Yleisesti nämä asiat ovat Euroopan maissa hyvin
hoidettu. Haluaako Kangasalan kaupunki kuulua
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niihin harvalukuisiin toimijoihin, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia ja omaisuuden suojaa. Asia
kiinnostanee myös alueelle yritystoimintaa suunnittelevia.
Mielestäni kaavan toteutuminen muuttaa oleellisesti alueen identiteettiä. Aluetta on hakattu
viime vuosina voimakkaasti, mutta ei tarvitse
mennä kuin muutama vuosi taaksepäin, niin alueella oli hyvin vanhoja metsiä ja alue onkin ollut
varsin tärkeä virkistäytymisalue Tampereen puolen lähiöasukkaille mm. Kaarinan polku reitistöineen. Nyt esitetyssä kaavaehdotuksessa on
tehty jonkinlainen pakkoratkaisu sijoittamalla alueelle pääosaan selkeästi kaupallisia ja teollisia
blokkeja ja sinne väliin on ilmeisesti paikallisten
asukkaiden mieliksi laitettu pienet puuhametsät
ja viljelypalstat. Tämä on mielestäni ongelmallista, sillä kaavoituksen pitäisi tuottaa ihmisille turvallisia, terveellisiä ja viihtyisiä alueita. On myös
mielenkiintoista seurata kuinka asiat toteutuvat
käytännössä, koska konsulttien kirjoituksista ja havainnekuvista alueesta on pitkä matka toteutukseen ja näitä seuraavat saattavat hämmästyä
luvatuista asioista ja todellisen toteutuksen
erosta.
Vaikka joku yksittäinen teollisuusalue tai kauppakeskus ei itsessään osu tietylle maakaistalle, on
sillä huomattavan suuri merkitys yllättävän
etäälle. Erilaiset toiminnot lisäävät riskejä metsänomistukselle, sillä rakentamisen ja teollisten toimintojen tai asuintoimintojen tullessa alueelle voivat tulipalot, kasvitaudit, puun hyönteisongelmat
ja erilaiset vesiongelmat esim. hulevesiongelmat
lisääntyä. Hyönteisongelmasta on ihan viimevuosilta käytännön esimerkki jäärästä Vantaalta,
jossa jouduttiin mittavasti kaatamaan tiettyjä lehtipuita havaintoalueella ja lisäksi suojavyöhyke.
Metsä on herkkä ekosysteemi ja pienillä muutoksilla voi olla yllättävät vaikutukset. Myös lisääntyvä liikenne lisää esim. kemikaalivahinkojen riskiä sekä vaikeuttaa metsätalouden harjoittamista.
Kaavassa on sivuutettu hyvin pienellä maininnalla vaikutusten arviointi alueen elinkeinotoimintaan, maa- ja metsätalouteen ja sen harjoittamisen vaikeutumiseen. Varsinkin Kuparikaton lohkon kohdalta kaava tulisi vaikuttamaan metsänhoitoon, vaikka varsinainen käytännön rakentamisvaihe on vasta kauempana tulevaisuudessa.
Mikäli kaavassa Kuparikaton alue ei ole M-alkuisella merkinnällä, niin kaikkea metsänhoitoa alkaisi koskea muut kuin metsälain velvoitteet mm.
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maisematyölupineen. Näistä velvoitteista syntyy
paljon uusia kustannuksia mm. hakkuutulojen vähentymisenä tilanteessa, jossa avohakkuiden
teko kiellettäisiin ja jouduttaisiin harvennushakkuisiin, joiden puusaanto- ja hakkuukustannusvaikutus on negatiivinen metsänomistajalle. Samoin
päätäntävalta omaan omaisuuteen olisi muiden
tahojen kuten kaupungin, alueen asujien ja naapureiden päätettävissä.

jonkin jo siinä vaiheessa kun kyseisen maankaatopaikan ympäristövaikutusselvitys oli nähtävillä
ja tein siihen kannanoton. Missä kangasalan kaupungin viranhaltijat olivat silloin kun kyseisiä asioita käsiteltiin? Uskokoon ken tahtoo, mutta lumen ja maiden mukana tulee sata varmasti öljypitoisia ym. partikkeleita. Millä menetelmillä ja
kuinka riittävällä otoksella mahdollinen saasteiden tutkiminen on tehty?

Luontoselvitysten kohdalta asiat voivat olla selvityksen mukaisesti tai sitten ei. Mm. hajuheinää on
tiettävästi laajemmalla alueella kuin tuolla voimalinja alueella.

Edellytän, että kaavoitushankkeen nyt edetessä,
Kangasalan kaupunki pitää minut ajan tasalla
kaavoituksen etenemisestä alueella, koska olen
ko. suunnitellulla kaava-alueella suuri yksityinen
maanomistaja. Asetelma on muutenkin kohtuuton, jossa konsultit suoltavat maksua vastaan
monenlaisia selvityksiä, jotka laajuudeltaan eivät
ole kohtuullisia yksittäisen ihmisen kannalta. Tiedotuksessa olisi parannettavaa avoimuuden periaatetta noudattaen, koska varsinkin Kuparikaton alueen kuuluminen suunnittelualueeseen oli
tullut vuoden sisällä uutena asiana listalle.

Jos metsien käyttötarkoitus muuttuu tämän uuden kaavan myötä, on kaupungin korvattava
maanomistajalle ostamalla tai maankäyttösopimuksella oikeudenmukainen korvaus suhteessa
kaupungin alueesta saamaansa arvonlisään.
Kysymyksiä ja pohdinnan aiheita Kangasalan
kaupungille
Miten Kangasalan kaupunki on ottanut kaavoituksessa huomioon uusitut valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet ilmastonmuutoksen ja turvallisen elinympäristön suhteen? Ilmastonmuutos
politiikassa nähdään myös metsien hävitys hiilidioksidi nielua pienentävänä toimenpiteenä, varsinkin kun kasvussa olevaa metsää tuhotaan.
Kuinka Kangasalan kaupunki on ajatellut kompensoida aiheuttamansa ilmastonmuutoksen nopeutumisen tuhotessaan ajan kanssa metsää n.
1200 hehtaarin suuruisella suunnittelualueella.
Em. koskee myös yleensä Kangasalan kaupungin
toimintaa sen lisätessä metsien käyttöä muuhun
kuin metsätalous/puisto käyttöön.
Mitä tarkoittaa kaavaselostuksessa aivan alussa
toteamus, jossa pyritään pitämään seudullisia virkistyspaikkoja alueella?
Miten Kangasalan kaupunki aikoo suhtautua
mahdollisen 2- kehätien hankkeen edetessä
poikkeuksellisen isoihin hajuheinä esiintymien suojeluun voimalinjan varrella, jossa ko. harvinaista
kasvia esiintyy.
Miten Kangasalan kaupunki hoitaa osayleiskaava-alueeseen sisältyvän mahdollisen saastuneiden maiden riskin Tampereen kaupungin
maankaato/lumenvarastointi paikan syytäessä
ties mitä aineksia tulvivien hulevesien muodossa.
Tästä hulevesiongelmasta olen kirjoittanut pal-
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5.14 Asukas/maanomistaja
Nähtävänä olevan Saarenmaan osayleiskaavan
mukaan kaupungin vaihtoehtoisissa suunnitelmissa A ja B on alueella kulkevan Kuuselantien
yksityistien katkaiseminen:
Vaihtoehto A Tien katkaisu olisi Kuuselantien ja
Vehmaantien risteyksen eteläpuolelta
Vaihtoehto B Tien katkaisu olisi Kuuselantien pohjoispäässä, ennen ns. Sillansalmea
Kuuselantien yksityistiestä risteävä Vehmaan yksityistie ja siihen rajoittuvat rajakiinteistöt ovat
muodostetut 20.2.1930 silloisen Messukylän kunnan toimesta. Kuntaliitoksen myötä kiinteistöt ja
tiemaa-alue ovat sittemmin siirtyneet Tampereen
kaupungin alueeksi. Vehmaan yksityistie kulkee
myös Kangasalan kunnan alueella. Tällä osuudella on 3 Vehmaantien osakastilaa.
Kaikki Vehmaantien tieosakkaat ovat myös Kuuselan yksityistien osakkaita ja heidän ainoa tieyhteytensä kulkee Kuuselan yksityistien kautta, joko
Kangasalantielle pohjoiseen tai Saarenmaantielle etelään, asuinpaikasta riippuen.
Vaatimuksemme:
Saarenmaan osayleiskaavan, kaavaluonnoksen
vaihtoehtojen A ja B sisältämää Kuuselan yksityistien katkaisua ei voida toteuttaa, vaan kyseinen
tierasite läpikulkutienä on säilytettävä. Toteutet-
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tuna tien katkaisu tulisi aiheuttamaan Vehmaantien rantakiinteistön omistajille sekä muille oikeuden omistajille kohtuutonta haittaa. Mikäli kuitenkin kaavoituksella meiltä evättäisiin kulkuoikeus
Kangasalan Liutun alueelta Sillasalmesta Kuuselantieltä länteen Vehmaantielle, eikä vastaavaa
tieyhteyttä rakenneta, tulemme vaatimaan korvausta menetetystä kulkuoikeudesta.
Perustelut:
Maakunta-, yleis- ja asemakaavoilla ei voida
viedä tilallisilta olemassa olevia tieoikeuksia ilman
vastaavaa uuden rakentamista.
Ilman tieyhteyttä kiinteistöllemme Sillansalmen
kautta
- yhdensuuntainen ajomatkamme Vehmaantielle pitenisi noin 7 kertaiseksi
- autottomana ikäihmisenä kustannukset kulkemisesta kiinteistölle muodostuisivat kohtuuttoman korkeaksi taksimatkan pituuden
kasvaessa merkittävästi nykyisestä
- pitempi liikenne lisäisi ilmaston saastumista
tarpeettomasti
- pelastusajoneuvojen matka pitenisi ja vaikeutuisi huolestuttavasti ja voisi jopa täysin
estyä B vaihtoehdossa erittäin jyrkän ja takaviistoisen risteyksen takia, tultaessa Kuuselantietä etelästä Vehmaantielle.
Lisäperusteluina viittaamme Pirkanmaan - Satakunnan maanmittaustoimiston yksityistietoimituksen TN:o 2004-126205 pöytäkirjaan, joka päätti
Kuuselan yksityistietoimituksen raukeamisesta
2011-03-29.
5.15 Kuuselantien asukas 1950-luvulta lähtien
Onko mahdollista voida tarjota kaavaehdotusta
Kuuselantien katkaisua ilman, että osoitetaan
korvaavaa reittiä inhimillisellä matkan pituuserolla? Olen kysellyt asiasta saamatta vastausta.
Koulupiiri, äänestyspaikat, pankki ja kauppa, terveysasema, harrastuspaikat ym. ovat noi 2 km
matkan päässä Vatialassa. On aivan kohtuutonta kierrättää Kuuselantien asukkaita saarenmaantien kautta 15,6 km tai Kaukajärven kautta
9,7 km matkat lähes päivittäin päästäkseen toimittamaan esimerkiksi edellä mainittuja asioita.
Kuuselantiellä Kaukajärven Kangasalan puoleisella rantaosuudella muutamassa ”kesäasunnossa” asutaan jo melko vakituisesti. Vireillä on
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myös anomus ”kesäasunnon” muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi: ensin hyväksyttiin sitten valitettiin. Mielestäni ko. ranta-alueen muuttamiseksi
vakituisen asumisen alueeksi ei tuntuisi olevan estettä, mutta kulku pitää säilyä sujuvana Saarenmaan ja Vatialan suuntaan. Teitä ei saa katkaista.
Palo- ja pelastuslaitoksen, poliisin ja muun huollon, kuten loka-auton, roska-auton ym. huollon
on päästävä kulkemaan sujuvasti joko Vatialan
kautta Saarenmaalle tai päinvastoin. Jo turvallisuussyistä tietä ei saa katkaista. Myös vakituisten
asukkaiden on päästävä esteettömästi kulkemaan kumpaankin suuntaan.
Kuuselantien katkaisu ilmestyi kaavaehdotukseen kesän 2018 tiedotustilaisuuden jälkeen, joka
esiteltiin 8.1.2019 tilaisuudessa Liuksialan koululla.
21.1.2019 kävimme Kangasalan kaavoitusarkkitehtien luona ”ihmettelemässä” mistä moinen
kiire on saanut alkunsa. Kannanottojen ja ehdotusten piti olla kaavoituksessa 31.1.2019 mennessä, että ne ehdittäisiin huomioida seuraavaa
luonnosta tehtäessä. Selventävää vastausta
emme saaneet.
Kuuselantie on perustettu Kaukajärven rantaan
1900-luvu alussa. Tuolloin Kuuselan alue on kuulunut kokonaisuudessaan Alasen sotilasviraston tiluksiin. Viittaan toimitusinsinööri Petteri Laurosen
tekemiin perusteellisiin tutkimuksiin tiluksien ja teiden historiasta. Asiapaperit löytyvät Kangasalan
kaupungin arkistosta. Tarkemmin tielautakunta.
t. 1903 katselmustoimituksessa ark. n. 59:6 on
maanmittari antanut puoltavan lausunnon tien
rakentamiseksi Kaukajärven rantaan, jonka tilojen omistajat raivasivat omalla kustannuksellaan.
V. 1923 on arviolautakunnan työtä varten tehty
toimituskartta Alasen sotilasviraston tilusmittausja rajankäyntitoimitusta varten ark.nro 1:4.
Noin vuosina 1940-50 Kuuselantien rantaosuus oli
pääasiassa kesäkäytössä oleva kärrytie, jossa liikuttiin pääasiassa jalan ja hevosella. Pyöräkin oli
pääasiassa kauppatavaroiden kuljetusta varten.
Talvella tietä ei juurikaan käytetty, vaan kylälle
kuljettiin ison mäen alla sijaitsevasta ”talvitien luiskasta” Kaukajärven jäälle ja sitä kautta Vatialaan tai Vehmaisiin asioita hoitamaan. Takaisin
tietenkin tultiin samaa reittiä. Tämä luvallinen kulkureitti Kaukajärvelle sijaitsee tilojen Rantatöyry
27:25/Kesäranta 7:19 välissä. Talvisin tämä kulkuväylä oli ja on edelleenkin erittäin ahkerassa käytössä.
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Kaukajärven rannan kesäasunnot on rakennettu
pääosin vuosina 1950-60-90 -luvuilla. Kuuselantie
on jo silloin ollut tilojen rasitteena kesäasuntoja
rakennettaessa.
Ajan saatossa osakkaiden kustannuksella Kuuselantielle on tehty monenlaisia kunnostustöitä. On
kaivettu ojia ja kunnostettu rumpuja, parannettu
routapaikkoja myös yhteiskunnan avustusten turvin.
Vuosien 2017-18 kesinä perusparannettiin viimeinen n. 700 metrin tieosuus, jonka kustannusarvio
oli noin 35 tuhatta euroa jakautuen kahdelle
vuodelle. Avustuksia hanke sai ELY-keskukselta ja
Kangasalan kaupungilta, puhumattakaan tieosakkaiden suuresta osuudesta kustannuksiin.
Olisi erittäin epäoikeudenmukaista vakituista ja
metsälöiden omistajia kohtaan, katkaista kulku ja
kierrättää heitä kohtuuttoman pitkä matka Saarenmaantien tai Kaukajärven kautta päästäkseen kouluun, työhön ym. palveluiden pariin Vatialaan.
Mielestäni Kangasalan kaupunki on velvollinen
rakentamaan korvaavan kulkuyhteyden, jos virallinen kulkuyhteys katkaistaan, ja suorittamaan
rahallista korvausta lisääntyvästä matkan pituudesta.
Annetun aikarajan puitteissa tiekunnalla ei ole ollut mahdollista kokoontua laillisesti ja päätösvaltaisesti, ja tuoda sitä kautta mielipidettään julki,
jotenka tuon asiani esille yksityisenä henkilönä.
Uskon kuitenkin, että useat tieosakkaat ovat
kanssani samaa mieltä siitä, että kulkuyhteyden
tulee säilyä nykyisellään tai linjata uusi korvaava
tieyhteys harjun Kisapirtin kautta Vatialaan.
5.16 Asukas/maanomistaja
Pyydän korjausta Saarenmaan osayleiskaavaan
seuraavilta osilta:
Kesämökkimme sijaitsee pitkäjärven itäpään etelärannalla rantaosayleiskaava alueella oheisen
kuvan mukaisesti.
Saarenmaan osayleiskaavan valmisteluaineiston
luonnoksiin on virheellisesti piirretty viheralue ulottumaan tonttimme päälle sekä pyöräilyväylä ja
ulkoilureitti tontillemme. Pyydän luonnosten korjaamista rantaosayleiskaavan mukaiseksi. (Kartat
oikealla ylhäällä)
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5.17 Asukas/maanomistaja
Haluaisin kommentoida Saarenmaan kaavasuunnitelmia. Asumme Liutussa ja käymme usein
ulkoilemassa Kaukajärven eteläpuolella. Pidän
suurena menetyksenä, jos kaavoitus pilkkoo paljon yhtenäistä metsäaluetta. Vaikka molemmissa
kaavaehdotuksissa on jätetty virkistysalueita, niin
on monia virkistysmuotoja, joissa tarvittaisiin laajoja metsiä (suunnistus, hiihto, polkujuoksu, marjastus/sienestys, koirien ulkoilutus, jne). Tällaisiin
tarpeisiin viherkäytävät eivät kunnolla vastaa.
Kaukajärven eteläpuolinen alue on tällä hetkellä
yksi harvoista Tampereen kaupunkiseudun yhtenäisistä metsäalueista, joka palvelee usean alueen asukkaita (ainakin Kaukajärvi, Annala, Liuttu,
Vatiala, Ilkko ja Saarenmaa).
Meidän lapsiperheemme muutti Liuttuun Tampereen keskusta-alueelta juuri luontoarvojen vuoksi.
On mielestäni tarkkaan mietittävä, tuleeko uusista alueista houkuttelevia, jos niissä ei ole mahdollisuutta kuin pieniin lähimetsiin tai jos järvien
virkistyskäyttö ei toteudu kunnolla. En näe mitään syytä, miksi ihmiset haluaisivat asua Annalan takana, josta parhaimpienkin liikenneskenaarioiden toteutuessa tulee melko mutkikas (julkisella liikenteellä vaihdollinen) yhteys Tampereen
keskustaan, ellei alueella ole säilytetty houkuttimena kunnollista metsä- ja järviluontoa. Syntyvyys on laskenut nopeasti, ja lapsiperheet haluavat entistä useammin asua keskusta-alueilla. On
vaikea nähdä, että uusi alue olisi houkutteleva,
ellei sillä ole erityistä luontoarvoa ja kunnollisia lähipalveluita, joita vaihtoehdossa B ei toteudu. Ihmettelen, miksi vaihtoehdossa B ei voida säästä
yhtä suuria viheralueita kuin vaihtoehdossa A,
vaikka asukastavoite on vaihtoehdossa B matala. On ongelmallista, etteivät uudet alueet mitenkään kytkeydy Kangasalan kouluverkkoon.
Olisi mielestäni kestämätöntä lähteä suunnittelemaan vaihtoehtoa B, jossa ei sisälly alueelle
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omaa alakoulua. Molemmissa vaihtoehdoissa tulee ongelmaksi, ettei järkevää kulkuyhteyttä yläkouluun ole näköpiirissä (Pitkäjärven kouluun ei
voida kulkea, jos Kuuselantie ei yhdisty Saarenmaan alueeseen, ja kulku Pikkolaan on epävarmaa, kunnes kehäratkaisu on varma).
Kaavaselostuksessa sanotaan, että ELY-keskus
kommentoi luontoarvoja saatuaan niistä selvityksen 2017. Onko kommentteja tullut? Lähteiden
osalta puhutaan vain alueen eteläosan lähteen
säilyttämisestä. Ilmeisesti pohjoisosassakin Liutun
lähde on ihmisten käytössä (en tiedä asiasta tarkemmin) - onko sitä huomioitu?
Olenko ymmärtänyt oikein, että Kuuselantien
ympäristöön halutaan kaavoittaa uutta rantaasumista, vai onko kyse vain nykyisten asuttujen
alueiden muuttamisesta ympärivuotiseen käyttöön? Jos kyse on uudesta ranta-asumisesta,
muutoksella ei saada alueelle kuin kourallinen
asuntoja, mutta heikennetään merkittävästi ja
pysyvästi alueen virkistysmahdollisuuksia. Kaukajärvellä on jo nyt älyttömän vähän paikkoja,
joissa ulkoilureitti kulkisi lähellä järven rantaa. Nykyisellään ulkoilureitiltä (kävely & hiihto), joka lähtee Kuuselantieltä Kaukajärven suuntaan, on
sentään välillä välähdysmäinen näkymä järvelle
ja kaunista, monipuolista metsää. Toivoisin kuitenkin, että rannassa olisi myös järven eteläpuolella jossain kohdassa mahdollisuus mennä rantaan istuskelemaan tai mahdollisuus rantautua
soutuveneellä tai kanootilla. Uusia asuinalueita
kiinnostaisi varmasti myös uimapaikka Kaukajärven etelärannalla. Jos ranta kaavoitetaan asunnoille, järven virkistysmahdollisuudet heikkenevät
selvästi, maisemalliset arvot järveltä katsottuna
kärsivät ja myös melu koko järven alueella lisääntyy, kun Kuuselantien liikenne kasvaa ja tie kulkee lähes vesirajassa. Kuuselantien leventäminen
on hankala toteuttaa, koska rinne on jyrkkää ja
tie kulkee aivan nykyisten kiinteistöjen kyljessä.
Varmaankin kunnollisen tieyhteyden rakentaminen Liutusta edellyttäisi myös Kauka- ja Pitkäjärven välisen kannaksen leventämistä. Tällaiset
heikennykset alueen rauhallisuuteen ja virkistysarvoon ovat mielestäni täysin kohtuuttomia suhteessa saavutetun asuinalueen kokoon.
Toivoisin pikemmin virkistysmahdollisuuksien kehittämistä, sillä tällä hetkellä myöskään Pitkäjärven
ympäri ei pysty ulkoilemaan. Jos Kisapirtiltä tehtäisiin ulkoiluyhteys Ilkon alueelle, metsäalueiden
saavutettavuus paranisi. Myös pyöräilyreitin sujuvoittaminen Vatialasta Hervantaan Liutun kan-
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naksen kautta olisi mahdollista vaikka heti maltillisin kustannuksin ja parantaisi työmatkapyöräilyn
mahdollisuuksia.
Pirkkalassa on aikanaan annettu rannat yksityisrakentamiseen, ja nyt kunta lunastaa niitä kalliilla
takaisin, kun on ymmärretty niiden virkistysarvo.
On surullista huomata, että Kangasala haluaisi
mennä toiseen suuntaan tilanteessa, jossa metsiä hävitetään muutenkin uusien asuinalueiden
tieltä ja luonnosta nauttiminen vaikeutuu koko
ajan. Metsien terveysvaikutukset ovat suuret, ja
aiheesta kertyy koko ajan lisätietoa. Vastaavia
terveysvaikutuksia ei saada pienestä viheralueesta, -käytävästä tai puistosta.
Vaihtoehto A on kokonaisuutena luonnon kannalta parempi, mutta Kuuselantien osalta heikompi, ja on myös vaikea ymmärtää, miksi Avaihtoehdossa pyöräilyreitti on välttämättä sijoitettava kehän varteen, jos B-vaihtoehdossa se
kyetään sijoittamaan taajaman sisään. Pyöräilyn
miellyttävyys, terveellisyys ja houkuttavuus liikuntamuotona olisi luonnollisesti paremmalla tasolla,
jos se toteutuu muualla kuin valtaväylän melussa
ja saasteissa.
5.18 Asukas/maanomistaja
Kirjoitan teille näkemykseni siitä, kuinka pohjoisessa Pitkäjärveen rajautuvaa aluetta tulisi kehittää. Alueella on erittäin merkittävä virkistyskäyttötarkoitus. Kisapirtin alueella on sekä hiihtolatuja, että polkuja, joita mm. ulkoilijat, marjastajat
ja maastopyöräilijät käyttävät. Alue on aivan
Kangasalan nauhataajaman ja Tampereen liepeillä. Siksi aluetta pitäisi kehittää erittäin varovaisella kädellä.
Kun keskustelutilaisuudessa (8.1.2019) osayleiskaavaa esiteltiin, metsänomistajien reaktiot olivat
voimakkaita. Heille kaavoitus merkitse lupien
hankkimista omien metsiensä hoitoon ja byrokratiaa. Ymmärrän, että metsänomistajilla on kiire
rahastaa metsä, kun se on vielä mahdollista vaikka puun hinta ei olekaan huippulukemissa.
Alueella onkin tehty muutamia avohakkuutyömaita n. viimeisen vuoden sisään. Maisema ja
luonto on jo jonkin verran muuttunut.
Pelko tässä tilanteessa on, että maanomistajat
ryhtyvät laajamittaisiin hakkuihin, eikä sen jälkeen alueen virkistyskäyttö ja luontoarvot ole en-
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tisellään. Pyydänkin teitä ryhtymään toimenpiteisiin, esim. väliaikainen avohakkuukielto, jolla laajemmat avohakkuut estetään.
Mielestäni kaavaluonnos B oli esitellyistä järkevämpi, koska se säilyttää enemmän metsää virkistyskäytössä. Kuuselantien Kaukajärven puoleinen pää ei ehdottomasti voi olla se suunta, josta
tulevalle Tampereen uudelle asuinalueelle kuljetaan. Näin on siksi, että Sillansalmi ei kestä liikennerasitetta ja läpikulun myötä liikennevirrat Liutussa kasvaisivat liiaksi. Liuttu on nykyisellään lapsiperheille sopiva asuinalue, koska liikennemäärät ovat kohtuulliset (poislukien lämpimät kesäpäivät, jolloin uimarannan liikenne on erittäin
suurta suhteessa katuverkostoon ja pysäköintialueisiin).
5.19 Asukas/maanomistaja
Hulevesien hallintakartassa vaihtoehto A:ssa on
tonttini kohdalla outo koukkaus niin, että tonttini
ja asuinrakennukseni on otettu pois rakentamisalueesta ja siirretty se puistoalueen puolelle. Siitä
huolimatta, että tontillani oleva pelto on Lorunkorvenojaa ylempänä ja hyvää kuivana pysyvää
rakentamismaata. En halua, että tontillani vietäisiin pois rakentamisoikeus!
En keksi mitään perustetta sille, että pitäisi koukata tonttini pois rakentamisalueesta!
Tuollainen ulokealue puisto- ja ulkoilualueessa on
mielestäni turha, koska ei minun peltoni suuntaan kukaan ulkoilija lähtisi, koska pitäisi kuitenkin
heti palata takaisin, kun vastassa olisi heti joka
suunnassa rakennettua aluetta.
Jos tuolle puistoalueelle on asetettu jokin tietty
kokovaatimus, niin minun tonttini kokoisen alueen (ja helposti enemmänkin) voi korvata Lorunkorvenojan toiselta puolen TY-merkinnällä varustetulta alueelta, joka suoraan vastapäätä tonttini kohtaa on jyrkkää kallioista rinnettä. Eihän siihen mitään rakennuksia kannata sovittamaan
ruveta. Tosi kalliiksi tulisi. Ja hieno ulkoilualue menetettäisiin.
Jos suunnittelija on ajatellut, että Roine-Rusko
raakavesiputkilinjan ja Lorunkorvenojan välinen
alue tontillani on liian kapea rakentamisalueeksi,
niin kyllä minun mielestäni kovaa kuivaa maaperää vähimmilläänkin noin 100 metriä ei ole ongelmakapea laisinkaan.
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Eräässä kartassa oli peltoni merkattu palstaviljelylle. Kyseisen puistoalueen Saarenmaantien vieressä on laaja täysi tasainen alue hyvin syvälti rutamaata. Siitä mielestäni voisi jonkin kohdan ottaa palstaviljelyyn. Ja maakin on valmista viljelyyn, varsinkin jos sekoittaa siihen vähän hienoa
hiekkaa joukkoon.
5.20 Asukas/maanomistaja
Kyseisen kaavoitustyön selostusosassa lukee
eräällä kohtaa, että kaavoitusta tehdään yhteisymmärryksessä alueen maanomistajien kanssa.
Vaihtoehtokartan A suhteen ei ole tuota yhteisymmärrystä minun kanssani, koska en halua, että
joutuisin antamaan tonttini puistoalueeksi ja rakentamisoikeus otettaisiin pois.
Olen tyytyväinen, jos tonttini Lorunkorvenojan
pohjoispuolinen alue kaavoitetaan kuuluvaksi rakentamisalueeseen, niin kuin on kuulunut jo noin
100 vuotta. Aiemmin minulle sanottiin, että rakentamisalueen rajoja ei ole vielä päätetty ja
niitä voidaan siirrellä, joten tuon tavoiteltavan
yhteisymmärryksen merkeissä ehdotan, että mukaan laittamassani vaihtoehtoluonnos A:n kartassa nuolella osoittamani TPA:n ja VL2:n välinen
etelä-pohjoissuuntainen rajanpätkä voisi kulkea
tonttini itärajaa eikä suunnilleen länsirajaa pitkin
kuten nykyiseen vaihtoehto A:n karttaan on merkattu.
Näin menetellen ei olisi tuon puiston isoon kokoon nähden kuin vain hiukan sitä puistoa pienennetty, mutta minulle se olisi aivan merkittävä
asia. Ja puistoahan voisi laajentaa tonttini kohdalla etelään päin TY-alueen kallioiseen rinteeseen, johon ei ole mielestäni järkevää mitään rakentaa, mutta sopii ulkoilualueeksi paljon paremmin kuin tasainen yksitoikkoinen peltoni. Kun
esim. itse ulkoilen, niin mieluummin kuljen mäkisessä vaihtelevassa maastossa kuin vain tasaista
pintaa pitkin.
Kaavaluonnos vaihtoehto B:ssä olen tyytyväinen
siihen, että asuinrakennukseni kohdalla on säilytetty mahdollisuus jatkossakin asuinrakentamiselle. Mutta kun tonttini on siinäkin kartassa rakentamistapamuutosrajaviivan lähellä, niin jos
aiotaan kaavoittaa rakentamiskieltoinen leveä
raja-alue, niin toivon, ettei tonttiani aseteta juuri
sille raja-alueelle, kun se on liukuva käsite, että
millä kohtaa rakentamistapamuutos pitää olla. Ei
voi olla niin, että nimenomaan juuri tonttini koh-
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dalla, kun ympärillä joka suunnalla on rakentamatonta kaupungin omistamaa maata. Ja eihän sen rakentamistapamuutoslinjan mikään
suora linja tarvitse olla.
Ensimmäisessä kommenttikirjeessäni otin kantaa
teollisuushalleista asutuksen joukossa. Olen tyytyväinen, kun on tullut tietooni, että on tarkoitus,
että asutuksen joukossa oleva yritystoiminta tulisi
olemaan sen laatuista, että se ei juurikaan häiritse asumisympäristöä.
5.21 Asukas/maanomistaja
Jätimme yleiskaavasuunnittelijalle 16.7.2018 kirjallisen mielipiteen kakkoskehän linjaukseen. Tielinjaukset ovat pysyneet uudessakin A- ja B-kaavaluonnoksessa ennallaan, asukkaiden mielipiteet
eivät ole vaikuttaneet mitenkään asiaan. Kaavaluonnos A:ssa on kakkoskehä piirretty meidän ja
naapurin talojen päältä ja kaavaluonnos B:ssä
on pääkokoojakatu piirretty meidän ja naapurin
talojen päältä. Tielinjaukset voisi suunnitella vähän etäämmältäkin taloja, kun rakentamatontakin tilaa on kyllä riittämiin ympärillä.
Näistä kahdesta vaihtoehdosta kaavaluonnos B
on mielestämme parempi, koska kakkoskehä tulee Ruskosta suoraan voimalinjalle ja siitä jatkuu
voimalinjan vierustaa Lentolaan, niin on vähemmän haittaa ympäristölle.
5.22 Asukas/maanomistaja
Kaavaluonnoksista kannatan vaihtoehtoa A, ja
etenkin tulevan kehätien eteläpuolista, Tampereen Lintuhytin jatkoksi suunniteltua asuinaluetta
seuraavin perustein:
Kuten selvityksessä on todettu, Kangasalan puoleinen Lintuhytin asuinalueen vastine ei sijaintinsa
puolesta ole kaikkein houkuttelevin vaihtoehto
tehokkaasti rakennetulle asuinalueelle kattavien
lähipalvelujen puuttumisen takia, mutta alueella
olisi mielestäni merkittävä potentiaali luonnonläheisenä pientaloalueena. Tätä puoltavat muun
muassa aluetta Kangasalan puolella ympäröivä
Muuransuon virkistysalue, alueella olevat ympäristöselvityksen perusteella säilytettäviksi suositellut luontokohteet, suositus seudullisesta viheralueyhteydestä sekä Tampereen puolella Lintuhytin asuinalueen eteläpuoleinen metsäalue.
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Lisäksi Hervannan palveluiden ja raitiotien läheisyys tuo alueelle lisäarvoa. Asuinalue olisi lähempänä jo rakenteilla olevaa raitiotien linjausta kuin
valtaosa Tampereen asuinalueista. Syöttöliikenne olisi helppo järjestää alkuvaiheessa Lintuhytin syöttölinjaan yhdistetyllä bussiyhteydellä, ja
tulevaisuudessa mahdollisesti esimerkiksi selvityksessä esitetyllä erillisellä keräävällä ratikkalinjalla.
Käytännössä ydinkeskusta-alueen ulkopuolella
asuvien lapsiperheiden liikkuminen tulee vielä lähitulevaisuudessakin perustumaan pitkälti yksityisautoiluun, ja asuinalueen sijainti kehätien välittömässä läheisyydessä helpottaa ja nopeuttaa
omalla autolla kulkemista merkittävästi. Kehätie
toimii myös tehokkaana joukkoliikenneväylänä
niin Kangasalan, kuin myös Tampereenkin suuntaan.
Näkisin myös, että Kangasalan intressien perusteella Tampereen rajan välittömästä läheisyydestä olisi hyvä varata asuinalueille riittävästi
pinta-alaa, toki Ruskon teollisuusalueen suora
jatko poislukien, sillä teollisuusalueen sijainnissa
muutaman kilometrin tarkkuus hyvän liikenneyhteyden varrella ei ole ratkaisevaa, mutta asuinalueen sijainti Tampereen rajalla, ja siten myös
Tampereen palveluiden läheisyydessä on merkittävä vetovoimatekijä. Etenkin, mikäli kyseinen
asuinalue voidaan profiloida luonnonläheisenä
suojeltavien metsäalueiden ja virkistysalueiden
keskellä, mutta kuitenkin joukkoliikenneyhteyksien, mm Tampereen raitiotien välittömässä läheisyydessä.
Vaikka asuinalue toteutuisikin vasta myöhemmin,
kannattaa se mielestäni sisällyttää kaavaan jo
tässä vaiheessa, sillä on syytä olettaa että Saarenmaan kaava tulee nostamaan Tampereen
kaakkoisen osan statuksen nykyisestä periferiasta
uudeksi alueelliseksi keskukseksi, jolloin myös tulevaisuuden asuinalueiden huomioiminen on kaavan suunnitteluvaiheessa perusteltua.
Oma intressini ehdotukselleni on se, että
asumme Tampereen puolella Lintuhytissä, ja näkisin alueen kehittymisellä ja asukasmäärän kasvulla olevan myönteinen vaikutus esimerkiksi tulevaisuuden joukkoliikenneyhteyksien järjestämiselle. Tampereenpuoleiset Hervantajärvi (2900
asukasta) ja Lintuhytti (n. 1000 asukasta?), sekä
näiden jatkeena kehätien eteläpuolelle sijoittuva
Kangasalan puoleinen uusi asuinalue muodostaisivat yhdistettynä riittävän suuren asukaskeskittymän, jotta päivittäisien lähipalvelujen, esimerkiksi
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lähikaupan, tuottaminen olisi taloudellisesti kannattavaa myös yksityisille toimijoille. Lisäksi kaavavaihtoehdossa A esitetty Muuransuon virkistysalue palvelisi myös Lintuhytin asukkaita. Toivon,
että otatte ehdotukseni perusteluineen huomioon kaavavaihtoehtoja tarkastellessanne. Keskustelen myös mielelläni aiheesta jatkossa, mikäli
kaipaatte asukasnäkökulmaa.

Liitän vielä tähän dronella otetun kuvan virkistysalueeksi aiotusta alueesta Pitkäjärven rannan
tuntumasta. (Kuva alla)

5.23 Asukas/maanomistaja
Kannatan keskustelutilaisuudessa (8.1.19) maanomistajien itsensä ehdottamaa avohakkuukieltoa Saarenmaan kaava-alueen Pitkäjärven ja
Kaukajärven tuntumassa sijaitsevalle virkistysalueelle. Alueella on paljon erityistä luontoarvoa
(jylhä harjumainen muodostelma kirkasvetisten
järvien tuntumassa, lukuisia lähteitä, joissa tutkitusti juomakelpoista vettä) ja paljon asutusta läheisyydessä, mihin liittyen tuhannet ihmiset käyttävät tätä metsäaluetta päivittäin virkistäytymiseen. Avohakkuukielto mahdollistaisi muut metsänhoidolliset toimenpiteet, mutta takaisi samalla alueen monimuotoisuuden säilymisen ja
luontoarvon sekä virkistyskäytön. Avohakkuukielto voisi edesauttaa myös siihen, että alueella
sijaitsevat lähteet voisivat pysyä juomakelpoisina.
Avohakkuukieltoon voisi lisätä, että vain poikkeustilanteissa erityisperustein voisi avohakkuu
olla mahdollinen.
Ongelmallista on, että yleiskaavan vireille tuleminen on herättänyt ilmeisesti monessa maanomistajassa paniikin, minkä seurauksena moni on jo
ehtinyt parturoida oman alueensa kokonaan,
mihin liittyen virkistysalue on jo monin tavoin kärsinyt. Tällaisten paniikkireatioiden ehkäisemiseksi
kannatan toimenpidekieltoa virkistysalueeksi aiotulla alueella ennen kaavan voimaantulemista.
Maanomistajia ajatellen voisi olla hyödyllistä, jos
toimenpidekielto olisi mahdollista tehdä nimenomaa avohakkuukieltona.
Kuuselantiellä on tärkeä merkitys virkistyskäytössä
jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kuuselantien nykyinen asutus Kaukajärven rannassa on idyllinen ja
maisemaan sopiva. Luonto- ja virkistysarvot huomioiden mielestäni ko. alueelle ei sovi lisärakentaminen.
Kannatan Lampisten suon kautta jatkuvaa viherkaistaletta, joka yhdistäisi Pitkäjärven virkistysalueen Liuksialan suuntaan (kaavaluonnos B).
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5.24 Asukas/maanomistaja
Osayleiskaavoitus koskee myös maatilaa Sydänmaa. Suunnitelmassa on kaksi vaihtoehtoa ohitustien osalta A ja B. Mielestämme vaihtoehto B
on selvästi parempi. Siinä tie tulee luontevasti
voimalinjan alitse jatkuen voimalinjan myötäisesti
Lentolaa kohti. Vaihtoehto A:ssa tien alle jäisi
mm. Salmisen omakotitalo, Yläsen paritalo ja
Kaiskon tilan päärakennus, navettarakennus
sekä kesämökki. Myös Kaiskon tilan kohdalla
oleva eteläinen rinnemaasto jäisi tien alle. Kyseiseen rinteeseen oh hyvä rakentaa ekologisia
omakotitaloja(maalämpö, aurinkopaneelit).
Koska tilalla on vielä toimintaa niin vaihtoehto B
ei häiritsisi niin paljoa tilan toimintoja. Toivon yhteydenottoja ja keskustelua asiasta, jos asiassa
on jotain epäselvää.
5.25 Asukas/maanomistaja
Saarenmaan osayleiskaavan (kaava nro 36)
kaavaluonnosten ja kaavaselostuksen
(20.11.2018) moittiminen ja eriävän mielipiteen
esille tuominen.
Yhteensä sähkölinjan pohjoispuolella siten omistamaamme maata yli 3,4 ha ja sähkölinjan eteläpuolella yli 9,6 ha. Alla olevassa dokumentissa
käsittelemme suurimmalta osilta maa-alueillamme olevia ja niiden välittömässä läheisyydessä olevia kaavaluonnosten vaikutusalueita.
Dokumentissa käytetyllä määrityksellä sähkölinja,
tarkoitetaan maa-aluettamme 2:10 diagonaalisesti lounaasta koilliseen halkovaa voimasähkölinjaa. Sitaateilla merkityt lainaukset ovat Saarenmaan osayleiskaava valmisteluvaihe 20.11.2018
kaavaselostuksesta.
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1. Kaavaluonnoksen suhde maakuntakaavaan, maakuntakaavan vastaisuus
Kaavaselostuksen mukaan:
”Maakuntakaavaehdotus hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 27.3.2017.” (s.8)
”Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi maakuntakaavassa merkitty työpaikka-alueeksi sekä
taajamatoimintojen alueeksi. Näiden toimintojen
välinen raja on määritelty saarenmaantien eteläpuolelle. ” (s.9)
”Osayleiskaavassa noudatetaan pääpiirteittäin
maakuntakaavan ajatusta taajamarakenteen
jatkumisesta asuinvoittoisena Annalasta ja työpaikkavoittoisena Ruskosta.” (s.67)
”Osayleiskaavaluonnoksissa tutkitaan tarkemmin
toimintojen rajan sijaintia. A-vaihtoehdossa jäsentävänä elementtinä toimii Lorunkorvenojan
hulevesipuisto ja B-vaihtoehdossa Saarenmaantie” (s. 67)
”Ehdolliset alueet on huomioitu suunnittelussa pitkälti. Molemmissa osayleiskaavaluonnoksissa
mahdollistetaan kuitenkin kuntarajan läheisten
eteläisten teollisuusalueiden käyttöönotto jo ensivaiheessa.” (s.67)

Vaihtoehdossa B Saarenmaantie on kaavaselostuksessa mainittu jäsentäväksi elementiksi työpaikka-alueen sekä taajamatoimintojen alueiden rajan sijaintina, graafisessa kaavaluonnoksen esityksessä T-res alue ulottuu ristiriitaisesti satoja metrejä koilliseen yli Saarenmaantien linjauksen kaavaselostuksen vastaisesti.

Kaavaselostuksen tekstiosio pyrkii toistamaan sisällöltään maakuntakaavan määräyksiä sekä
henkeä koko kaavan vaikutusalueella, mukaan
lukien sähkölinjan eteläpuolisen kaavoitettavan
alueen osa. Sen sijaan kummassakin graafisessa
kaavavaihtoehdossa ve A ja ve B tilanne erityisesti sähkölinjan eteläpuolella, esitetään täysin
ristiriitaisesti tekstiin verrattuna. Vaikuttaa siltä,
että tekstiosiolla ikään kuin pyrittäisiin johtamaan
harhaan käsitystä maakuntakaavan noudattamisesta, vaikka itse kaavaluonnosten graafisissa
suunnitelmassa sitä ei ole noudatettu.

Kehätien ja sähkölinjan rajaaman maastouran
eteläpuolelle kaavaluonnoksessa merkitty asuintoimintojen alue (A-res) on maakuntakaavan
määrittelyn mukainen. Sen sijaan kehätien ja
sähkölinjan rajaaman maastouran eteläpuolelle
Saarenmaantien lounaispuolelle merkitty teollisuusalue (T-res) on maakuntakaavan määrittelyn
vastainen.

Vaihtoehdossa A graafisessa kaavaluonnoksen
esityksessä Lorunkorvenoja sivuaa hetkellisesti kokonaan teollisuuden käyttöön varattua lounaan
puoleiselta T-res aluettta, eikä varsinaisesta hulevesipuistosta tällä kohdin voida puhua. Hulevesipuisto ei toimi kaavaselostuksessa mainittuna jäsentävänä elementtinä eri toimintojen rajan sijaintina, ristiriitaisesti hulevesipuiston aluevaraus
Lorunkorvenojan lounaispuolella on jätetty lähes
olemattomaksi.
Vastustamme jyrkästi maakuntakaavan vastaista
aluejakoa sähkölinjan eteläpuolella kaavaluonnoksessa A.
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Vastustamme jyrkästi maakuntakaavan vastaista
aluejakoa sähkölinjan eteläpuolela kaavaluonnoksessa B.
2. Kaavaluonnos vaihtoehto A 13.11.2018
Kaavaluonnoksessa A kehätielinjaus seurailee
edeltäviä esitettyjä suunnitelmia (Saarenmaan
osayleiskaava, kaavaselostus lähtötiedot
12.6.2018) paremmin alueen maastonmuotoja.
Ehdotuksen perusteella vaikuttaa ettei luonnollista maaperä kalliomuotoa olla alueella kokonaisuudessaan jyräämässä tasaiseksi.
Kannatamme varauksella ve A kehätielinjausta,
edellytyksellä ettei se vaaranna alueen luontoja kulttuuriarvoja.

Maakuntakaavassa, kehätien tielinjauksen eteläpuolelle Saarenmaantien koillispuolelle ja Saarenmaantien lounaispuolelle sen välittömään läheisyyteen, on merkitty taajamatoimintojen alue
(ehdollinen), maakuntakaavassa alueelle on
määritetty ensisijaisesti asumista, eikä laisinkaan
liike- ja toimisto- sekä teollisuusrakentamista.
Kaavaluonnoksessa A kehätien haittavaikutuksia
saadaan (melu, pienhiukkaset) torjuttua luonnollisilla tavoin nykyisiä maastonmuotoja ja nykyisiä
metsävyöhykkeitä mukaillen. Kannatamme varauksella kehätien sijaintia kaavaluonnoksessa A.
Kaavaselostuksen mukaan:
”Hulevesiverkossa nojaudutaan Lorunkorvenojan
luontaiseen uomaan. Kaavan yhteydessä on
tehty hulevesin osalta selvitys ja arviointeja.” (s.
73)
”Lorunkorvenojan hulevesipuisto on taajaman
keskellä merkittävä paikka, jonka toteutuksessa
Vaihde
p. 03 5655 3000

www.kangasala.fi

SAARENMAAN OSAYLEISKAAVA
33 (38)
Valmisteluvaiheen palauteraportti
tulisi kiinnittää huomiota myös luonnon monimuotoisuuteen.” (s.81)
”Tärkeä tällainen ekosysteemipalveluiden kannalta monipuolinen paikka on Lorunkorvenojan
ympäristö. Lorunkorvenoja on molemmissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa osoitettu hulevesiverkon päälinjana ja alueelle on osoitettu hulevesipuisto. Lorunkorven puisto voidaan toteuttaa hyvin monella tapaa, ja hyvän lopputuloksen kannalta tärkeää on, että suunnittelu tehdään huolella.” (s. 83)
”Lorunkorvenoja on nostettu molemmissa vaihtoehdoissa esille monipuolisia ekosysteemipalveluita käsittävänä keskusviherlinjana. Toteutustapa voi olla rakennetumpi tai luonnollisempi.”
(s.87)
Alueen merkittävien hulevesien hallinta, nykyisiin
jokiuomiin perustuvana, on alueen luontoarvoja
säästävä, pois lukien sähkölinjan eteläpuolella
Saarenmaantien lounaispuolelle kaavaluonnoksessa hulevesipuistoksi määrittelemättä jätetty
alue.
Vastustamme jyrkästi Saarenmaantien lounaan
puolen hulevesipuiston puuttumista ja alueen
osan määrittelyä teollisuus (T-res) alueeksi.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä
luonnonvarat: Kaavaluonnoksissa on kiinnitetty
huomiota viherverkoston jatkuvuuteen. Taustalla
on ajatus erilaisten ekosysteemi palveluteemojen
muodostamasta tarkoituksenmukaisesta kokonaisuudesta. Verkosto siis palvelee luonnon monimuotoisuutta ja ekologisia yhteyksiä sekä virkistäytymistä sekä edistää myös hulevesien hallintaa. Liito-oravan elinympäristöä vaalitaan.” (s.
72)
Vaarana kaavaluonnoksessa kuitenkin on liiallisen massiivinen maaston korkeusvaihteluiden
pienentäminen rakentamisen eduksi. Sekä teollisuusalueen (T-res) ulottaminen myös sähkölinjan
eteläpuolella kaavaselostuksen ja voimassa olevan maakuntakaavan vastaisesti Saarenmaantien läheisyyteen ja jopa sen pohjoispuolelle asti.
”Selvitysalueen arvokkaat luontokohteet. Punaisella on merkattu kohteet, joiden säilyttämistä
lainsäädäntö ohjaa suoraan.” (s. 28)
”Kuva 20. Ote luontoselvityksestä (Uljas 2018) koskien liito-oravalle soveltuvia metsäalueita Saarenmaalla.” (s.29)
”Osa liito-oravalle mahdollisesti sopivista alueista
on osoitettu kaavaluonnoksissa rakentamiselle.
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Tavoitteena on kuitenkin ollut luonto- ja virkistysarvojen kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisratkaisun löytäminen. ” (s. 81)
Saarenmaantien lounaispuolella sähkölinjan läheisyydessä havaittu lain voimalla suojeltu yksi
suurin kaavasuunnitelman vaikutusalueen liitooravien asuinalue on luontoarvona sisällytetty viheralueeseen sähkölinjan pohjoispuolella. Kuitenkaan kaavaluonnoksessa tai selvityksessä ei ole
riittävästi huomioitu osoitettuja potentiaalisia liitooravan asuinalueita sähkölinjan eteläpuolella
Saarenmaantien lounaispuolella.
Vastustamme jyrkästi luontoarvoja tuhoavan ja
liian teollisuusvoittoisen alueen sijoittamista välittömään merkittävien luontoarvojen läheisyyteen. Sekä vastustamme jyrkästi Saarenmaantien lounaispuolen teollisuusalueeksi T-res määrittelemistä.
”Suunnittelualueen joukkoliikenneolosuhteita parantaa tuleva maankäyttö, mutta se edellyttää
uutta linjaa tai jonkin nykyisen linjan muutosta.
Alueen nopea kasvu mahdollistaa myös raskaamman joukkoliikenteen linjan, sillä Tampereen raitiotien varikkolinja tulee lähelle suunnittelualuetta. Raitiotien tuominen alueelle edellyttäisi
merkittävä maankäytön muutosta ja edelleen
runsaasti uutta asutusta ja työpaikkoja.” (s. 39)
”Saarenmaantien alue on mahdollista ottaa
joukkoliikenteen piiriin nykyistä paremmin, kun
suunnittelualueen maankäyttö kehittyy. Saarenmaantien luonteen määritteleminen on siis keskeisiä osayleiskaavan rakenteellisia kysymyksiä ja
linkittyy ympäröivän maankäytön intensiteettiin
ja kehätien vaiheistukseen. Joukkoliikenneratkaisu on erityisesti asumisen kannalta oleellinen
kysymys. Asukasmitoituksen määrittäjänä joukkoliikenneratkaisulla on merkittävä rooli. Osayleiskaavoituksessa tavoitteena on linkittää alue Hervannan raitiotieyhteyksiin. Pitkällä tähtäimellä
nojataan myös seudun rakennesuunnitelmassa
esitettyyn kehäbussiin. Suunnittelussa huomioidaan liikkumistapojen ja liikkumispalveluiden kehitysnäkymät kuten ”liikkuminen palveluna”.”(s.
50)
”Saarenmaantien ympäristön suunnittelussa joukkoliikenteen ratkaisulla on maankäytön
kannalta keskeinen rooli. A -vaihtoehdossa esitetään raitiotieliikennekäytävän varrelle Saarenmaantien ympäristöön n. 6000 asukkaan taajama, jossa on myös merkittävästi työpaikkoja.
Taajama-alueelle sijoittuu palvelukeskittymä,
jossa on esimerkiksi koulu (vähintään alakoulun
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luokka-asteet 1-6), päivittäistavarakauppa, joitakin erityiskauppoja ja elinkeinotoimintaa palvelevia toimintoja kuten ravintolat.” (s. 57)
Saarenmaantien ympärille muodostuu joukkoliikennekäytävä, jolle kohdistuu alueen henkilöintensiivisin maankäyttö. Runsas käyttäjämäärä on
edellytys tehokkaalle joukkoliikenteelle, erityisesti
jos Saarenmaantielle tavoitellaan tulevaisuudessa raitiotietä.” (s. 58)
”Joukkoliikennettä tuetaan paremmin A-vaihtoehdossa. Kaavaluonnoksissa on esitetty joukkoliikenteen verkosto. A-vaihtoehdossa vuorotiheys
on asukasmäärän vuoksi B-vaihtoehtoa tiheämpi. Kehän valmistuessa muodostuu seudulle uusia solmukohtia, Saarenmaan kaavassa
Saarenmaantien ja kehän risteykseen ja kaavan
ulkopuolella Lentolaan sekä mahdollisesti myös
Ruskoon. Kaavatyön aikana on nostettu esiin
myös varautuminen raitiotiehen sekä automatisoidun liikenteen ja yhteisautojen käyttö. Kestävän liikkumisen turvaamiseksi on alueelle tarpeen
tarjota joukkoliikenneyhteys jo varhaisessa vaiheessa ja parantaa palvelutasoa maankäytön
kehittyessä.” (s. 87)
Ehdotettu raitiotien sijoittaminen Saarenmaantien varteen vaikuttaa erinomaiselta seudullista
kehittymistä tukevalta hankkeelta, joka osaltaan
tukee erityisesti Saarenmaantien varren asuinalueiden rakentumista tiiviimmiksi, myös sähkölinjan
eteläpuolella. Raitiotien sijoittaminen linjaa samalla teollisuustonttien sijoittamisen Saarenmaantien välittömästä läheisyydestä huomattavasti etäämmälle.
Kannatamme raitiotien sijoittamista Saarenmaantien varteen.
Kaavaluonnoksen perusteella suunnitelmaa on
hyvinkin mahdollista jatkojalostaa laadullisesti
paremmaksi maakuntakaavan viitoittamaa tietä
seuraten. Suunnittelijoiden on mahdollista ratkaista jakavan ja palvelevan tielinjaston periaatteet, sekä uudisrakennusten sijoittelu alueelle sen
luontoarvoja, sekä maisemallisia että myös kulttuurisia arvoja kunnioittaen.
Kannatamme varauksella kaavaluonnosta A sillä
edellytyksellä, että myös sähkölinjan eteläpuolisilla alueilla Saarenmaantien lounaispuoli toteutetaan nyt valmisteltavana olevassa kaavassa
27.3.2017 maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksytyn maakuntakaavan aluemäärittelyn mukaisesti.
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3. Kaavaluonnos vaihtoehto B 13.11.2018
Kaavaluonnoksessa B kehätielinjaus seurailee nykyisen voimalinjan reittiä ja entisestään leventää
ehdotetun kaltaisessa muodossaan alueita lävistävän liikenneyhteyden tarvitsemaa tilavarausta.
Luonnoksessa ehdotettu massiivinen yksityisten ja
joukkoliikenteen toimintojen yhdistäminen on
ajateltu selkeästikin tapahtuvan jyräämällä nykyiset alueen luonto- ja maisemalliset arvot kokonaisuudessaan.
Ehdotetun kaltainen ratkaisu johtaa vaatimuksiin
maaperän massiivisesta tasoittamisesta, metsien
kaatamiseen, peruskallioiden räjäyttämiseen ja
alueen luonnollisten hulevesien reittien sekä erityisesti nykyisten luontoarvojen poistamiseen.
Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän kehittämisselvityksessä 2003, kehä on linjattu liikenteen
osalta kulkemaan voimalinjaa pitkin, kuten kaavaluonnoksessa B. Kevyen liikenteen järjestelyt
kehittämisselvityksessä sen sijaan ovat sijoitettuna
kehän pohjoispuolelle, eivät eteläpuolelle, kuten
nyt julki tulleessa kaavaluonnoksessa B.
Maa-alueemme 1980-luvulla päätyneen diagonaalisesti sen läpi kulkevan sähkölinjan uran
haitta moninkertaistuu, mikäli sen yhteyteen rakennettaisiin kaavaluonnoksen mukainen massiivinen tielinjaus eri väyläsijoitteluineen.
Massiivisesti kehätielinjauksen haittavaikutukset
ulottuvat maastomuotojen tasaamiseen seurauksena pitkälle ympäröiville alueille. Alueemme maankäytön suunnittelu vaikeutuisi täten kohtuuttomasti entisestään.
Kaavaluonnoksessa B kehätien eteläpuolelle
Saarenmaantien koillispuolelle ja osittain myös
lounaispuolelle merkitty teollisuusalue (T-res) on
maakuntakaavan määrittelyn vastainen.
Maakuntakaavassa, kehätien tielinjauksen eteläpuolelle Saarenmaantien koillispuolelle ja Saarenmaantien lounaispuolelle sen välittömään läheisyyteen, on merkitty taajamatoimintojen alue
(ehdollinen), maakuntakaavassa alueelle on
määritetty ensisijaisesti asumista, eikä laisinkaan
liike- ja toimisto- sekä teollisuusrakentamista.
Kaavaselostuksen mukaan:
”Alueen suunnittelun selkärankana pyritään pitämään olevaa maisemarakennetta reitteineen,
notkelmineen, voimalinjoineen ja läjitysalueineen. Maisemarakenteeseen liittyy oleellisesti
myös maaperän laatu sekä vesiolosuhteet suunnittelualueen eri osissa. Suurmaisemallisen otteen
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rinnalla pyritään kiinnittämään huomiota miljööseen ihmisen mittakaavassa.” (s. 49)
Alueella on luonto- ja virkistysarvoja, jotka tulee
huomioida suunnittelussa. Kaavassa rakentaminen pyritään keskittämään luonto- ja virkistysarvoiltaan monotonisemmille alueille, arvoalueiden, ulkoilureittien ja liito-oravien elinympäristöjen jäädessä virkistysalueiksi. Maakuntakaavan
mukaiset viheryhteydet antavat suuntaa viherverkon keskeiselle rungolle, verkoston tarkentuessa tarkentavien selvitysten edetessä. Arvoalueiden suojelemisessa on syytä katsoa kokonaisuuden eheyttä sen sijaan, että tarkasteltaisiin
vain yksittäisten alueiden tai kohteiden säilymistä.” (s.49)
Sähkölinjan eteläpuolella olevalla merkittävän
kokoisella kaavan vaikutusalueella, ja erityisesti
alueellisesti merkittävän Saarenmaantien varrella, mikään näistä edellä mainituista kaavaselostuksessa mainituista maisemarakenteista tai
arvomäärittelyistä ei kaavaluonnoksen B osalta
olla huomioimassa tai toteuttamassa.
”Kuva 23. Kulttuurimaiseman muutokset 19092018.” (s. 33)
Maa-alueemme edustaa nyt suunnitteilla olevan
kaava-alueen yhtä vanhimmista alueen asutetuista osa-alueista. Myös kaavaselvityksessä
maakuntamuseon tutkimuksen mukaan todettuna jo vuoden 1909 peruskartassa, alueella lohkomiskiellon 1895 lopetuksen seurauksena. asutusta on ainoastaan maa-alueemme kohdalla,
ja välittömästi sen nykyisten rajojen läheisyydessä.
Kaavaluonnos B selkeästi johtaisi kaikkien alueen
kulttuuristen ja luontoarvojen vaarantamiseen.
Kaavaluonnoksessa kehätielinjauksen eteläpuolelle ulottuu lännestä itään kulkeva kapeahko vihervyöhyke, joka tielinjauksen eteläpuolella sen
pohjoisosassa rajautuu asuintoimintojen alueeseen (A/T/V-res asuminen elinkeinotoiminta ja virkistys) ja etelässä teollisuusalueeseen (T-res). Puistomaisen vihreän virkistysalueen viereen teollisuuden rakentamiselle ei tyypillisesti ole löydettävissä järkeviä perusteluita.
Samoin kehätien eteläpuolelle nykyisen Saarenmaantien varteen on jätetty pieni viherkaistale
alueen läpi nykyisin kulkevan, alueen merkittäviä
luonnollisia hulevesiä johtavan, vesiuoman viereen. Välittömästi vesiuoman viherkaistaleen
päätyttyä alkaa teollisuusalue.
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Poikkeuksetta teollisuusrakentaminen johtaa alueen luonnollisten maastonmuotojen poistamiseen. Teollisuusalueen tuominen tärkeän merkittäviä hulevesiä välittävän maisemallisesti arvokkaan vesiuoman läheisyyteen ei ole mitenkään
perusteltavissa.
”Selvitysalueen arvokkaat luontokohteet. Punaisella on merkattu kohteet, joiden säilyttämistä
lainsäädäntö ohjaa suoraan.” (s. 28)
”Kuva 20. Ote luontoselvityksestä (Uljas 2018) koskien liito-oravalle soveltuvia metsäalueita Saarenmaalla.” (s.29)
”Osa liito-oravalle mahdollisesti sopivista alueista
on osoitettu kaavaluonnoksissa rakentamiselle.
Tavoitteena on kuitenkin ollut luonto- ja virkistysarvojen kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisratkaisun löytäminen. ” (s. 81)
Saarenmaantien lounaispuolella sähkölinjan läheisyydessä havaitun lain voimalla suojellun yksi
suurimmista kaavasuunnitelman vaikutusalueen
liito-oravien asuinalueista on luontoarvona rajattu kohtuuttoman pieneksi, ja kehätie on sijoitettu sen välittömään läheisyyteen.
Kaavasuunnitelman vaikutusalueen reunalla Lorunkorvenojan kaakkoisosan varrella havaittua
lain voimalla suojeltua suurta liito-oravien asuinaluetta sen sijaan ei kaavaluonnoksessa B ole
huomioitu mitenkään. alueen päälle on kaavaluonnoksessa sijoitettu teollisuusalue T-res.
Suunnitelmassa ei myöskään ole mitenkään huomioitu selvityksessä osoitettuja potentiaalisia liitooravan asuinalueita sähkölinjan eteläpuolella
Saarenmaantien kaakkoispuolella, näiden osalta
selostuksessa todetaan ylimalkaisesti:
”Liito-oravalle soveltuvat metsäalueet kartoitettiin myös asemakaavatasoisen selvitysalueen ulkopuolelta. Tätä selvitystä täydennetään keväällä 2019 liito-oravien havainnointiajankohtana” (s.29)
Vastustamme jyrkästi luontoarvoja tuhoavan ja
liian teollisuusvoittoisen alueen sijoittamista välittömään merkittävien luontoarvojen läheisyyteen.
Sekä vastustamme jyrkästi maa-alueiden teollisuusalueeksi määrittelemistä Lorunkorvenojan
hulevesialueella, ojan molemmilla puolilla.
Mikäli kaavaluonnosta B lähdettäisiin kehittämään, tulisi erityisesti kehälinjauksen ja sähkölinjan eteläpuolella oleva asuintoimintojen alue
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(A/T/V-res asuminen elinkeinotoimista ja virkistys)
ulottaa myös viherkaistaleen lounaispuolelle.
Ulottuen kehätielinjauksen vierestä viherkaistaleen eteläpuolella aina kaakkoon kaava-alueen
rajaan asti, ja Saarenmaantien linjauksen yli lounaaseen, aina sähkölinjan pohjoispuolelle merkittyyn TYA alueen rajaan asti.
Näin sekä viherkaistaleen pohjois- että eteläpuolella sijaitsee tätä seudullisesti merkittävää vihreää virkistysaluetta hyödyntäviä ja siitä nauttivia
toimintoja. Aivan kuten kehätielinjauksen pohjoispuolelle tällä kohdin on määritelty.
erityisesti alueen luontoarvoille merkittävä hulevedet johtava jokiuoma säilyttää täten parhaiten luonnollisen ja maisemallisesti arvokkaan toimintonsa osana luonnollisia mastonmuotoja.
Sekä nostaa oleellisesti alueen nykyisten olevien
luontoarvojen säilyttämisen astetta, ja paremmin
luontoarvoja kunnioittavia jatkosuunnittelun
mahdollisuuksia.
”Kaava-alueen ulkolaidan kyliin vaikuttavat kaavassa esitetyt reservialueet sekä kehäväylä.
Suunnittelussa riskinä on näihin liittyvät ympäristöhäiriöt kuten kehän melu ja työpaikka-alueista
koituvat häiriöt. Mikäli reservialueet täydentyvät
intensiivisesti, saattaa kylien luonne muuttua
merkittävästi. Toisaalta palvelut tulevat lähelle.
Kaava-alueella on lisäksi joitakin yksittäisiä rakennuksia muuttuvan maankäytön alueilla. Näille
koituvia vaikutuksia voidaan käsitellä tarkemmin
kaavan ehdotusvaiheessa vuorovaikutusprosessin edetessä.” (s. 78)
Olemme lähettäneet aluettamme koskevat
suunnitelmat kaupungin käyttöön ja ne on myös
esitelty kaavoituksen virkamiehille henkilökohtaisesti, tästä huolimatta nyt julkaistussa kaavaluonnoksissa ei ole riittävästi huomioitu hankkeemme
sisältöä.
Vastustamme jyrkästi kaavaluonnoksessa B välinpitämätöntä maanomistajaosapuolen hankkeen
huomiotta jättämistä.
”Viittaus maakuntakaavan selostukseen: Aluetta
tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Maankäytön suunnittelussa tulee tavoitella tiivistä ja sekoittunutta
maankäyttöä sekä edistää toimintojen saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä.” (s.9)
Samoin vastustamme jyrkästi maa-alueellamme
sijaitsevan alueen vanhimman asutuksen ja sen
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synnyttämän alueelle tyypillisen peltojen kulttuurisen suurmaiseman huomiotta jättämistä, ja alueen kaavaluonnoksen B mukaan teollisuusalueeksi määrittelyä.
”Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai
muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa”
(s. 74)
Vastustamme jyrkästi kaavaluonnoksen B osalta
maa-alueillemme ja niiden käytön suunnittelulle
kehätielinjauksen sijainnista ja teollisuusalueeksi
määrittelemisestä aiheutuvaa kohtuutonta haittaa.
4. Yhteisvaikutus
Kummassakaan kaavaluonnoksen vaihtoehdossa A ja B ei sähkölinjan eteläpuolelle merkityissä reservialueissa ole haluttu kunnioittaa maakuntavaltuuston kokouksessa 27.3.2017 hyväksytyn ja voimassa olevan maakuntakaavan aluejaon periaatetta.
Maakuntakaavan määrittämän mukaan teollisuusalue jää luontevalle paikalleen riittävän suuren etäisyyden päähän Saarenmaantien lounaispuolelle, ja täten ohjaa ja ottaa huomioon ilmiselvästi jo maakuntakaavan valmisteluvaiheessa
havaitut perustavaa laatua olevat esiin tulleet
alueen ominaisuudet.
Aluerajauksen periaate on selkeästi maakuntakaavassa tehty huomioiden luontoarvot (liitoorava), kulttuuriset arvot (alueelle tyypillinen suurmaisema), kulttuurihistorialliset arvot (alueen varhaisin peruskarttaan merkityt asutuspaikat), hulevesialueen merkittävyys (Lorunkorvenoja), maaalueiden suurimittakaavaisen muokkaamisen jättäminen riittävän kauas arvokkaimmista alueen
osista, alueelle ominaisen asutukselle sijainti, sen
kehittäminen ja luonteen huomioiminen.
Maa-alueellamme käynnissä olevaa hankettamme koskevassa selvityksessä todetaan alueen kulttuurinen merkitys Kangasalan tälle osalle
tyypillisestä peltoaukeiden suurmaisemasta, johon viittaamme myös moitinnassamme ja eriävän mielipiteen esille tuomisessamme 8.6.2018.
Nyt julkaistujen kaavaluonnosten osalta kummassakaan niistä, A ja B, alueen tärkeyttä ja ominaispiirteitä ei ole huomioitu erityisesti mitenkään.
Kaavaluonnoksessa A esitetään alueen välittömään läheisyyteen lounaispuolella heti Saaren-
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maantien eteläpuolelle teollisuutta, kaavaluonnoksen B mukaan alue varattaisiin kokonaisuudessaan teollisuuden käyttöön, joka selkeästi johtaisi kaikkien alueen kulttuuristen ja luontoarvojen vaarantamiseen.
Lisäksi moitimme kaavasuunnittelun osalta:
- maanomistajien ja muiden osapuolien vaikutusmahdollisuudet kaavaprosessiin
- luontoarvojen vaarantaminen
- kulttuuristen arvojen ja alueelle tyypillisen
suurmaiseman arvojen vaarantaminen
- alueellisesti merkittävän hulevesien vesiuoman vaarantaminen
- suunnitteluhankkeen vaativuus suhteessa aikatauluun
- suunnitteluaikataulun liian lyhyeksi kiristäminen
- maakuntakaavan vastainen suunnittelu
- kaupungin maanhankintapolitiikka
Toivomme erinomaista yhteistyötä kaupungin virkamiespuolen kanssa maa-alueidemme käytön
suunnittelussa ja poikkeuksellisen hienoa saavutettua lopputulosta.

Valmisteluvaiheen palauteraportti koostetaan ennen
kaavaehdotuksen laatimista.
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