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2. Tiivistelmä
2.1. Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan muutos on tullut vireille tarpeesta mahdollistaa kauppahallin toteutuminen nykyistä
kaavaa suuremmalla kerrosneliömetrimäärällä, mutta kuitenkin aiemmassa kaavassa varatun
pinta-alan ja ”kuoren” sisällä.
Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos on lähetetty osallisille tutustuttavaksi. Korttelissa säilytetään
sen nykyinen käyttötarkoitus ja kerrosluku. Sallittua kerrosalaa nostetaan aiemman kaavan 400
kerrosneliömetristä 1900 kerrosneliömetriin. Ehdotusvaiheessa kaava oli julkisesti nähtävillä, ja
siitä saatiin kaksi lausuntoa. Tämän jälkeen kaavakarttaan tehtiin täsmennyksiä ja vietiin
hyväksymiskäsittelyyn.
Suuremmalla liiketilamäärällä vastataan keskustan liiketilantarpeeseen ja mahdollistetaan
erilaiset kauppahallihankkeen toteuttamismallit.
2.2. Asemakaavan toteuttaminen
Kauppahallin toteuttaa yksityinen taho. Kaupunki toteuttaa torin parannuksen. Asemakaava
on mahdollista toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.

3. Lähtökohdat
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Kiinteistö sijaitsee ydinkeskustassa. Tori on kaupunkilaisten keskeinen kohtaamispaikka,
jonka kehittämistavoite on tunnistettu jo useita vuosia sitten. Taustalla on mm. vuonna 2015
järjestetty Uusi Kangasala -työpajakokonaisuus, jossa nuoret arkkitehtitoimistot ideoivat
keskustan alueelle useaan sijaintiin kehittämishankkeita. Yksi näistä hakkeista oli torin
parantaminen ja siihen liittyvä kauppahalli. Alueen käyttömuutokset kauppahalleineen
määriteltiin vuonna 2017 hyväksytyssä asemakaavassa numero 604. Kauppahallista on
sittemmin tehty konseptisuunnittelutyö.
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Ilmakuva lähialueesta

Luonnonympäristö
Alueella ei ole alkuperäistä luontoa.
Rakennettu ympäristö
Alue sijoittuu ydinkeskustaan. Torin ympärillä sijaitsevat keskustan keskeiset julkiset ja
kaupalliset palvelut ja julkisen liikenteen yhteydet. Keskustan osayleiskaavan rakennetun
ympäristön selvityksessä alueelta ei ole tunnistettu erityisiä arvoja.
Maanomistus
Tori on kaupungin omistuksessa.

Kuvassa keltaisella kaupungin maanomistus.
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3.2. Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Pirkanmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi
merkinnällä C. Kangasalan strateginen yleiskaava vuodelta 2019 painottaa keskustaa
kohtaamisen paikkana. Lainvoimaisen keskustan osayleiskaava mukaan linja-autoaseman
ja uimahallin alue on osoitettu keskustarakentamiseen. Alueen kautta on osoitettu kävely- ja
pyöräilyreitti Pikkolasta Huutijärven suuntaan.

Keskustan osayleiskaava 2010

Alueen käyttömuutokset kauppahalleineen määriteltiin vuonna 2017 hyväksytyssä
asemakaavassa numero 604. Kaavassa ratkaistiin myös alueen pysäköinnin tarve mm.
osoittamalla parkkihalli torin eteläpuolelle uimahallin kortteliin.

asemakaavayhdistelmä
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4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet
Asemakaavan suunnittelun tarve
Kaavan muutos on käynnistynyt tarpeesta mahdollistaa kauppahallin toteutuminen
nykyistä kaavaa suuremmalla kerrosneliömetrimäärällä, mutta kuitenkin aiemmassa
kaavassa varatun pinta-alan ja ”kuoren” sisällä.
Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty Kangasalan kaupungin (maanomistaja) aloitteesta.
Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
- Alueen asukkaat
- Kaupungin
hallintokunnat
(ympäristöja
rakentaminen, Kangasalan Vesi- liikelaitos
- Palo- ja pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto

rakennusvalvonta,

infran

Vireille tulo
Vireille tulosta ilmoitetaan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä.
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Asemakaavaluonnoksesta kuultiin naapureita ja osallisia viranomaisia.
Seuraavat palautteet jätettiin:
1. Kangasalan vesi
2. Kangasalan kaupunki, rakentamisen palvelualue
3. Kangasalan kaupunki, ympäristöterveys
Valmisteluvaiheen aikana tavoitteita tarkennettiin yleismääräyksin koskien torin
etelälaidalla olevien korkeiden mäntyjen sekä torialueella olevien kunnallisteknisten
johtojen huomiointia.
Kaavaehdotus oli nähtävillä elinympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen syksyllä 2020.
Kaavasta saatiin seuraavat lausunnot:
Kangasalan Lämpö Oy, 7.1.2020
Kangasalan Lämpö Oy ilmoittaa lausuntonaan Torialueen asemakaavan
muutosehdotuksesta (kaava 849) seuraavaa:
Kaava-alueen läpi menee Kangasalan Lämpö Oy:n kaukolämpöputki
(karttaliite). Ehdotettu kaavamuutos aiheuttaa kaukolämpöputkien siirron. Putkistojen
riittävä etäisyys kiinteisiin rakenteisiin on turvattava kaavassa johtoa varten varatulla
alueella, että tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteen voidaan suorittaa.
Kaavaan on merkittävä riittävän leveä (vähintään 4m) johtoa varten varattu alueen
osa kaukolämpöputkia varten. Reitti on tehtävä niin leveäksi, että maanalaiset putkistot
on tarvittaessa huolettavissa auki kaivamalla. Johtoalue tulee sijoittaa vähintään 1m
etäisyydelle rakennusalueen rajasta, kiinteästä rakenteesta tai istutettavasta puusta,
pensaasta, leikkivälineestä tai näihin verrattavasta kiinteästä rakenteesta. Jos kaava-
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alueella on muita teknisiä verkostoja, niiden keskinäiset sijoitukset tulee sovittaa yhteen
osana kaavaprosessia.
Kaikkien maanalaisten putkirakenteiden osalta tulee huomioida, että niiden päälle ei
saa rakentaa kiinteitä rakenteita, kuten rakennuksia, rakennelmia tai istutuksia, ja että
liikennejärjestelyjen muuttuessa tulee varmistaa ko. putkirakenteiden riittävä
mekaaninen suojaus raskaan liikenteen aiheuttamia kuormia suojaamaan. Putkien
mahdolliset siirrot tai suojaus tulee tehdä alueen toteuttajan tai rakentajan
kustannuksella.
Alueen tuleva rakennuskanta on liitettävissä kaukolämpöjärjestelmään. Myös
liitoshaaralle tulisi varata kaavassa yhteys (johtoa varten varattu alueen osa 4m)
runkoputkeen.
Kangasalan lämpö tulee liittää osallisten luetteloon ja pyytää lausunnot kaavaa
edelleen kehitettäessä.
Kangasalan vesi Oy, 17.12.2020
Asemakaavamuutoksen alueella olevat Kangasalan Veden vesijohdot ja
jätevesiviemärit on merkittävä johtoa varten varattu alueen osa merkinnällä, johtojen
keskeltä mitattuna 4m+4m.
Kaava-aineistoon on palautteiden perusteella päivitetty runsaasti johtovarauksia, ja poistettu
asian ohjaaminen yleismääräyksellä.
Viranomaisyhteistyö
Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia
viranomaisneuvottelu olisi tarpeen.
4.1. Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Korttelissa säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus ja kauppahallin kerrosluku. Sallittua
kerrosalaa nostetaan aiemman kaavan 400 kerrosneliömetristä 1900 kerrosneliömetriin,
jolloin mahdollistetaan erilaiset kauppahallin totetuskonseptit. Taustalla on tavoitteena
myös lisätä keskustaan liiketilaa.
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
· Asemakaavan valmisteluaineistosta kuultiin osallisia syksyllä 2019.
· Asemakaavaehdotus nähtävillä syksyllä 2019, käsittely elinympäristölautakunnassa
19.11.2019
· Asemakaavan
hyväksyminen
talvella
2019-2020,
käsittely
elinympäristölautakunnassa.

5. Asemakaavan kuvaus
5.1. Kaavan rakenne
Mitoitus
Kauppahallin kerrosalaa nostetaan 400 kerrosneliömetristä 1900 kerrosneliömetriin.
Muutoin mitoitus pysyy voimassa olevaan asemakaavaan nähden ennallaan.
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5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Alueella säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus torina. Liiketilan määrän nostaminen
vastaa osaltaan keskustan liiketilojen lisäämisen tarpeeseen. Toiminnalla elävöitetään
keskustaa.
5.3. Aluevaraukset
Korttelialueet
Keskusaukio säilyy aiemman kaavan mukaisesti, aluevarauksiin ei kaavassa esitetä
aiempaan kaavaan nähden muutoksia. Pysäköinti on ratkaisussa siirretty pois torialueelta.
5.4. Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Ydinkeskustan kaupallisten palveluiden lisääminen luo edellytyksiä keskustan elinympäristön
kokonaisvaltaiseen parantamiseen ja tukee olevien julkisten palveluiden ja torin toimivuutta.
Kauppahalli tekee Kangasalan maaseudun nähtäväksi ja koettavaksi torilta käsin.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Keskusta antaa parhaat lähtökohdat julkisen liikenteen käyttämiseen julkisten rakennusten ja
liiketilojen saavuttamiseksi. Paikka on luontoon kohdistuvien välillisten vaikutusten osalta
edullinen.
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Keskustan palveluiden ja jalankulkuympäristön kehittäminen lisää koko keskustan
elinkelpoisuutta.
Sekä uusien että vanhojen asukkaiden arkielämä helpottuu ja liikkuminen käy turvalliseksi.
Myös sosiaalinen turvallisuus voi lisääntyä.
Vaikutukset elinkeinoelämään
Keskustatoimintojen sijoittuminen alueelle tukee kunnan keskustan kehittämispolitiikkaa ja
antaa liike-elämälle kehittämismahdollisuuksia. Keskustan kehittäminen on
kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa monien yksittäisten hankkeiden toteutuminen yhdessä saa
aikaan merkittävän muutoksen. Torin ja kauppahallin lisäksi tähän kokonaisuuteen kuuluvat
jo toteutuneet päivittäistavarakauppa, uimahalli, kirjasto, hotelli, pysäköintitalo, Kangasalatalo ja pääkadun muutos sekä rakenteilla oleva lisäasutus ja liiketilat.
Vaikutukset kunnallistalouteen
Torin parantamisen toteutussuunnittelu ja toteuttamisesta aiheutuu kaupungille
kustannuksia. Kauppahallissa kustannuksia on tullut hankkeen konseptoinnista, mutta
varsinainen rakentaminen ja ylläpito rahoitetaan yksityisen yritystoimijan varoin.

6. Asemakaavan toteutus
6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Torin toteutusta ohjaavat kauppahallin brändityö ja konseptisuunnitelma. Hankkeessa on
osallistettu erityisesti maataloustuottajia hyvin laajasti. Kauppahallille etsitään rahoittajia ja
toimijoita syksyllä 2019, jonka jälkeen alkaa kauppahallin varsinainen toteutussuunnittelu.
Kaava, jossa rakennusoikeutta on osoitettu riittävästi, mahdollistaa kauppahallin
laajentumisen kattokuoren sisällä vaiheittain esimerkiksi neljästä sadasta 1900 neliömetriin,
rakennuksen hahmon säilyessä laajentamisesta huolimatta samana.
Havainnekuvia kauppahallihankkeesta, MUUAN 2019
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6.2. Toteuttaminen ja ajoitus
Rakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan tultua lainvoimaiseksi.
6.3. Toteutuksen seuranta
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan.
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