Kaavoituskatsaus 2020
Vuosi 2020 käynnistyy Kangasalan kaavoituksessa monipuolisin suunnittelutehtävin. Kaavoitukseen voimakkaimmin vaikuttava ilmiö on tällä hetkellä kaupungistuminen. Erityisesti
nauhataajama on houkutellut viime aikana uusia asukkaita, ja kysyntään on vastattu sekä
kaavoittamalla uusia alueita että tiivistämällä maltillisesti olemassa olevia kaupunginosia. Täydennysrakentamisella tuetaan paikallista palvelutarjontaa ja pyritään samalla kohentamaan
olevaa elinympäristöä. Myös maaseutu on laajalti kaavoituksen kohteena, ja viime aikoina on
puhuttanut esimerkiksi mahdollisuus muuttaa loma-asuntoja vakituiseen käyttöön.
Varsinaisen kaavoitustyön ohella kaavoitusyksikkö työstää muitakin maankäyttöön ja kaupunkikuvaan liittyviä asioita. Vuonna 2020 on valmistumassa esimerkiksi Ympäristö- ja taideohjelma
sekä raideliikenteeseen liittyviä selvityksiä. Kaavoitus myös osallistuu käynnissä olevaan koulu- ja
päiväkotiverkoston suunnitteluun ja täsmentää Lamminrahkan suunnitteluohjeita rakentajille.
Lisäksi on tarkoitus tänäkin vuonna järjestää kaupunkilaisille nettikyselyitä. Yksi tulevista kyselyteemoista on Mobilian-Vehoniemen alueen kehittäminen.
Tässä kaavoituskatsauksessa esittelemme vuoden 2020 aikana eteneviä ja käynnistyviä keskeisiä kaavatöitä. Esiteltävien hankkeiden ohella käynnissä on lukuisia pienempiä asemakaavamuutoksia kuten tontinjakoja, joissa vanhoja suuria omakotitontteja jaetaan useammaksi
pienemmäksi tontiksi. Kaavoitusyksikkö osallistuu Kangasalan oman maankäytön suunnittelun
ohella myös viereisen sivun alareunassa esiteltyihin seudun yhteisiin hankkeisiin.

Valmistuvia asemakaavoja 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lemetty-Lahdentie 627 kaavaehdotus 10.12.2019
Asuin- ja työpaikkatontteja, palveluita, virkistysaluetta
teemoja: liikenneyhteydet, melunsuojaus, maankäyttösopimus
Pitkäjärven asemakaava 618 kaavaehdotus 17.9.2019
Asuintontteja pientaloissa ja kerrostaloissa, liiketontti, virkistysaluetta
teemoja: rannan läheisyys, pyöräily, luontoarvot, maankäyttösopimus
Pitkäjärven asemakaava 850 kaavaluonnos 19.12.2017
Asuintontteja pientaloissa ja rivitaloissa, virkistysaluetta
teemoja: rannan läheisyys, liikenneyhteydet, luontoarvot
Pälvitie 821 kaavaluonnos 11.12.2018
Liikennejärjestelyitä ja pieniä rakennusoikeuden muutoksia
Mäkirinteentie 831 kaavaehdotus 28.1.2020
Asuinkerrostaloja, liiketilaa, päiväkoti, kaasuautojen tankkaus
teemoja: liikennejärjestelyt, meluolosuhteet, miljöö
Valimo 653 kaavaluonnos 11.12.2018
Asumista pien-, rivi- ja kerrostaloissa, päiväkoti
teemoja: maaperän laatu, harjumaisema,
Ellintie 820 kaavaluonnos 22.1.2019
Kaupan toimintojen laajeneminen, kulkuyhteydet
Myllystenpohjantie 846 kaavaluonnos 21.8.2018
Asumista, liiketilaa, toimitilaa, aukiotilaa
Antintie 841 OAS 19.11.2019
Asumista, liiketilaa
teemoja: miljöö, meluolosuhteet
Huutijärven ammattiopisto 816
Korttelin täydentäminen ja uudistaminen,
käyttötarkoituksen muutokset

Työstettäviä ja käynnistyviä
asemakaavoja 2020:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Harjusola Kunnantie 852 OAS 14.5.2019
Asumista, liiketilaa
Hallintokeskus 852
Kehittämismahdollisuuksien
selvittäminen
Vatialantien jatke 842 OAS 14.5.2019
Teollisuustontteja, asumista
Ruutanantie 822 luonnos 11.12.2019
Tiivistäminen, liikennekysymykset
Saarenmaan työpaikka-alue
Teollisuustontteja
Saarenmaan Kuuselantie
Asuminen, infrastruktuuri
Kortekumpu 811
Pientaloasumista

Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto

Maakuntakaava
Maakuntaliitto

Yleiskaava
(osayleiskaava)
Kaupunki

Asemakaava
(ranta-asemakaava)
Kaupunki

Kaavoituksella säädellään alueidenkäyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan, miten esimerkiksi
asuminen, työpaikat, virkistysalueet ja
liikenneyhteydet sijoitetaan.

Arvio asuintonttien riittävyydestä
Tonttivarannolla tarkoitetaan rakentamiskelpoisia asemakaavatontteja, joilla infrastruktuuri
on valmiina. Kaupungilla on 31 omakotitonttia
ja yksityisillä 383 tonttia. Kaupungin tontteja on
eniten tarjolla Pikonlinnassa, Sahalahdella ja
Kuhmalahdella kun taas yksityisten tontteja on
kaikissa taajamissa. Eniten yksityisiä tontteja on
Ruutanassa (116 kpl), Sorolan alueella (89 kpl)
ja Vatialassa (58 kpl).

Rivitalotontteja kaupungilla on tällä hetkellä
tarjolla yksi Pikonlinnassa ja yksi Sahalahdella. Yksityisiä tontteja on yhteensä 67. Eniten
yksityisiä tontteja on Vatialassa, Sahalahdella ja Suoramalla. Kerrostalotontteja kaupungilla on yksi Vatialassa. Yksityisiä tontteja on
31. Suurin osa yksityisistä kerrostalotonteista
sijoittuu keskustaan ja Pikonlinnaan.

Yleiskaavoitus 2020
32. Kuhmalahden rantaosayleiskaava ja Pohjan ja Kuhmalahden kyläyleiskaavat.
Yhdyskuntarakenteen kehityksen ohjaaminen, palvelukylien tukeminen. Kaavaehdotusta työstetään. Kaava
valmistuu.
36. Saarenmaan osayleiskaava
Varautuminen pitkällä tähtäimellä uuteen kaupunginosaan ja seudulliseen kakkoskehään. Kaavaehdotus
valmistuu.

Kaavoitus jakautuu eri tasoihin; yleispiirteisempi yleiskaavoitus ohjaa yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta.
Kaavaprosessien kulku on määrätty
maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Tonttilaskelmassa ei ole huomioitu uusimpia
alueita kuten Lamminrahkaa, jossa tontinluovuotus käynnistetään vuonna 2020 ja
inrastruktuuri on on vasta tekeillä.
Kangasalla tavoitteena on noin 210 asuntoa
vuosittain. Näistä noin kolmasosa on kerrostaloasuntoja, neljäsosa rivitaloasuntoja ja
loput omakotirakentamista.

11. Maaseutualueiden osayleiskaava
Yhdyskuntarakenteen kehityksen ohjaaminen, palvelukylien tukeminen.
Kaavaehdotusta työstetään.
29. Sahalahden rantaosayleiskaava
Yhdyskuntarakenteen kehityksen ohjaaminen, palvelukylien tukeminen.
Kaavaehdotusta työstetään.
35. Vääksyn osayleiskaava
Hevosläheistä asumista arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, matkailun kehittämistä. Kaavaluonnosta työstetään.
26. Ruutanan osayleiskaava
Kaavassa tarkastellaan Ruutanan alueen laajentamisen vaihtoehtoja ja
selvitetään alueen luontoarvot ja virkistystarpeet. Osayleiskaava-aluetta
laajennetaan Tursolan suuntaan ennen sen käsittelyn jatkamista. Tavoitteita
tarkistetaan.

Kaavan laatimiseen voi osallistua monessa vaiheessa. Merkittävistä kaavoista
tehdään alussa osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Valmisteluvaiheessa voidaan kaavan koosta riippuen esimerkiksi kuulla suoraan naapureita tai viedä
kaavaluonnos julkisesti palautteenantoa varten nähtäville. Ehdotusvaiheessa
kaikki kaavat asetetaan kaavaehdotuksena julkisesti palautteen antoa varten
nähtäville. Ehdotusvaiheen jälkeen
kaava hyväksytään sen merkittävyydestä riippuen joko elinympäristölautakunnassa tai valtuustossa. Hyväksymispäätöksistä on mahdollisuus tehdä valitus.
Kaavoituksen aikana voidaan näiden
kuulemisten lisäksi järjestää erilaisia yleisötilaisuuksia ja kyselyitä.
Kaavoituksesta ja kaavojen etenemisestä löytyy lisätietoa kaupungin nettisivuilta:
www. kangasala.fi/
asuminen-ja-ymparisto/
kaupunkisuunnittelu

Tampereen kaupunkiseudun suunnittelua 2020

Pirkanmaan maakunnan suunnittelua 2020

Seututoimistossa työskentely jatkuu vuonna 2016 valmistuneen
seutustrategian mukaisesti. Seutustrategian ohella kaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteen suunnittelun merkittävimmät tavoiteasiakirjat
ovat rakennesuunnitelma 2040 vuodelta 2015 sekä vuonna 2016
allekirjoitettu kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja
liikenteen MAL -sopimus. Vuonna 2020 on tarkoitus allekirjoittaa uusi
MAL-sopimus koskien seuraavaa nelivuotiskautta. Sopimuksen valmistelua on tehty vuoden 2019 aikana.

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040,
jossa on esitetty alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitettu maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset
alueet. Pirkanmaan liitto osallistuu ja toteuttaa yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa erilaisia maankäytön, liikenteen ja ympäristön
suunnittelu-, selvitys- ja kehittämishankkeita. Vuonna 2020 merkittävät hankkeet kohdistuvat esimerkiksi pääradan ja paikallisen
raideliikenteen kehittämiseen, kiviainesten hyödyntämisen sekä
maa-ainesten kierrätyksen edistämiseen sekä ilmastoteemaan
liittyviin selvityksiin.

Seutuyksikön keskeinen vuoden 2020 teema maankäytön osalta on
asuminen. Seutuyksikkö valmistelee yhdessä kuntien ja asiantuntijoiden kanssa seudun asuntopoliittista ohjelmaa, jonka työstäminen
kestää noin vuoden. Samanaikaisesti valmistellaan rakennesuunnitelman uudistamista. Kaupunkiseutuyhteistyö kattaa Nokian, Oriveden,
Tampereen, Ylöjärven ja Kangasalan kaupungit sekä Lempäälän,
Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Lisätietoa seudun suunnittelusta on
luettavissa seutuyksikön internetsivuilla osoitteessa:
www.tampereenseutu.fi

Pirkanmaan aluetietopalvelussa internetosoitteessa https://tieto.
pirkanmaa.fi tarjotaan avoimia paikkatieto- ja selvitysaineistoja
asukkaille, yrityksille ja asiantuntijoille. Pirkanmaan maakuntaliiton kaavoituskatsaus sekä ajankohtaiset tiedot suunnitelmien
etenemisestä ovat luettavissa Pirkanmaan liiton internetsivuilla
osoitteesta:
www.pirkanmaa.fi/maankaytto-liikenne

Kangasalan kaavoituksen yhteystiedot löytyvät Internetistä osoitteesta www. kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu

