
KANGASALAN KAUPUNKI
TEKNINEN KESKUS

LEMETYN ASEMAKAAVA (MANNAKORVENTIE)

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

PÄIVÄYS 29.4.2020
ASEMAKAAVAN NUMERO 627
KAUPUNKI KANGASALA
OSA-ALUE VATIALA
KORTTELIT 1243 OSA, 1244 OSA, 1266-1275,

JA NIIHIN LIITTYVÄT ERITYIS-,
VIRKISTYS-, KATU- JA LIIKENNE-
ALUEET

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Vatialassa lähellä Tampereen ra-
jaa, Lahdentien ja rautatien välissä

VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN 30.1.2018
KAAVAN HYVÄKSYMINEN VALTUUSTO
KAAVAN LAATIJA KANGASALAN KAUPUNGIN TEKNINEN

KESKUS



2

OHEISMATERIAALI
· Kangasalan strateginen yleiskaava 2040, 2017
· Vatialan osayleiskaava, 2016
· Lamminrahkan osayleiskaava (2016)
· Lamminrahkan eritasoliittymän yleissuunnitelma, Ramboll 2018
· Lamminrahka eritasiliittymän valmistelussa oleva tiesuunnitelma, Finnmap 2018
· Arkeologinen selvitys, Mikroliitti Oy 2013
· Luontoselvitys, FCG 2013
· Hulevesiselvitys, FCG 2015
· Liikenteelliset tarkastelut, A-insinöörit 2014
· Meluselvitys, Ramboll Oy 2015
· Liikennemeluselvitys, Promethor Oy 2018
· Lemetty-Lahdentien katuverkon yleissuunnitelma, Ramboll Oy 2019
· Lamminrahkan eteläosan asemakaava
· Hulevesiselvitys, Ramboll 2018
· Liikennemeluselvityksen päivitys, Promethor Oy 2020
· Lausunto tärinävaikutuksista , Promethor Oy 2020

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan laatiminen on kaavoituskatsauksen mukaista ja perustuu voimassa
olevaan yleiskaavaan. Alueelle on laadittu Vatialan osayleiskaava 2016. Asemakaava
sijoittuu Vatialan osayleiskaavan luoteisosaan rajoittuen pohjoisessa valtatie12,
idässä ja kaakossa rautatiehen sekä etelässä ja lännessä olemassa olevaan asutuk-
seen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 6.2. – 7.3.2017. Kaavoitus
järjesti Lemetyn asemakaavan aloitusvaiheen yleisötilaisuuden, jossa ideoitiin ase-
makaavan kehittämisperiaatteita mm. asumisen osalta. Lamminrahkan eritasoliitty-
män yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman yleisötilaisuus pidettiin 24.1.2018. Tämän
jälkeen on tutkittu yleissuunnitelmatasolla eritasoliittymän kautta Lamminrahkaan
suuntautuvan pääkadun (Mannakorventie) sekä siihen keskeisesti liittyvien katujen
linjauksia ja korkotasoja. Lisäksi Lemetyn- sekä Lamminrahkan asemakaava-alueille
on laadittu meluselvitys, joka on sovitettu yhteen Lamminrahkan tiesuunnitelman me-
luselvityksen kanssa.

Valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi luonnosvaihtoehtoa, asetettiin ne nähtäville 12.2.-
13.3.2018 ja järjestettiin yleisötilaisuus 13.2.2018. Palautteen johdosta syksyllä 2019
tehtiin kaksi eteenpäin kehitettyä hahmotelmaa alueesta ja sen rakennustavasta.
Näistä kerättiin palautetta nettikyselyllä ja kaavoittaja oli tavattavissa Lentolan Pris-
man kaupungin infopisteellä normaalin vastaanottoajan lisäksi 7.11.2019. Palautteen
perusteella suunnitelmaa tarkastettiin lisää ja viimeisteltiin kaavaehdotukseksi. Tässä
kohtaa kaava-aluetta päätettiin myös rajata merkittävästi siten, että toistaiseksi täy-
dentämisessä keskitytään uuden Mannakorventien jatkeen varren ympäristöön.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.1.-5.2.2020. Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi lausun-
toa ja kolme muistutusta. Näiden pohjalta tehtiin kaavaan vähäiset päivitykset ja vie-
tiin kaava hyväksymiskäsittelyyn.

2.2 Asemakaava
Kaavan tavoitteena on osoittaa alueelle keskitehokasta asutusta, Lahdentien varteen
työpaikkarakentamista ja varata uusi katuyhteys Vatialasta Mannakorventietä Lah-
dentielle ja sen yli Lamminrahkan alueelle. Asemakaavalla muutetaan osa nykyisestä
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rakentamattomasta, metsäisestä alueesta valtatie 12 varressa toimisto-, teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueiksi. Asemakaava-alueen eteläosaa kohti on esitetty
asuntoalueita. Keskelle aluetta jää puistovyöhyke, joka on yleiskaavassa esitettyä
hieman leveämpi.

Mannakorventie, joka lähtee Vatialasta kohti Lamminrahkan eritasoliittymää, muodos-
taa alueen halki etelästä pohjoiseen suuntautuvan pääkadun. Mannakorventieltä er-
kanee katuyhteydet luoteeseen ja itään. Valtatien 12 varrella on toimisto, teollisuus-
ja varastorakennusten korttelialueita hyvin saavutettavalla paikalla, suojaamassa
asuinalueita valtatien haittavaikutuksilta. Uudisalueen asuinrakentaminen muodostuu
virkistysalueen ja Mannakorventien jatkeen ympärille siten, että raskain rakentaminen
sijoittuu pohjoisosaan lähelle työpaikka-aluetta. Mannakorventien jatkeen varrelta on
osoitettu joustavia kortteleita. Näissä kortteleissa voi olla esimerkiksi opetus- ja päivä-
kotitiloja, joiden tarve varmistuu keväällä 2020 valmistuvassa palveluverkkoselvityk-
sessä. Mm. nämä joustokorttelit tulevat kaupungin omistukseen kaavaan liittyvän
maankäyttösopimuksen kautta.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Kaava-alueet toteutuvat pääosin kaupungin toimesta infrarakentamisen ja tontin-
luovutuksen kautta. Yksityisten maanomistajien kanssa tehdään maakauppa ja laadi-
taan sopimus yleisten alueiden luovuttamisesta ja kunnallistekniikan korvaamisesta.

Alueen toteuttaminen edellyttää merkittävää esirakentamista, mahdollista louhintaa ja
massanvaihtoa. Kaupunki varaa maankäytön toteuttamisohjelman perusteella määrä-
rahaa kunnallisteknisen verkon ja katuverkon rakentamiseen ja määrittelee tonttien
luovutusaikataulun. Lemetty on yksi kohteista, joita on määritelty tekeillä olevan ym-
päristö- ja taideohjelman kehittämispaikkoina. Todennäköistä on, että tontin-
luovuotukseen tulee liittymään maksu, jolla toteutetaan pysyviä ja väliaikaisia taidete-
oksia ja viherympäristöhankkeita alueella.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue sijaitsee Vatialassa lähellä Tampereen rajaa, Lahdentien ja rautatien vä-
lissä. Suunnittelualue on metsäinen pääosin rakentumaton alue. Se liittyy pohjoi-
sessa valtatiehen 12, lännessä ja etelässä Länkitien varren ja Aisakellontien varren
1980 luvun omakotialueisiin. Kaava-aluetta on rajattu alunperäisestä 44,5 hehtaarista
noin puoleen siirryttäessä valmisteluvaiheesta ehdotusvaiheeseen.

Luonnonympäristö
Korkeussuhteet ja kallioperä
Suunnittelualue on pääosin laaksoaluetta, joka liittyy valtatie12 ja rautatien kulmauk-
sen selännealueeseen. Asemakaava-alueen maasto on topografisesti vaihtelevaa (n.
+130-140) ja maasto nousee alueen koillisosaan mennessä. Alueen keskiosassa on
laaksopainanne, jossa virtaa itä- länsisuuntainen oja. Puusto on poistettu Mannakor-
ventien molemmilta puolilta.

Maaperässä esiintyy mahdollisesti radonia. Yleiskaavamerkinnöissä on annettu seu-
raava yleismääräys koko kaava-alueelle: Rakentamisessa tulee ottaa huomioon ra-
donin esiintyminen alueella.
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Arvokkaat luontokohteet
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Vesisuhteet

Valuma-alueet ja reitit

Vatialan osayleiskaavan yhteydessä laadittiin hulevesiselvitys. Asemakaavaluonnok-
sissa alueelle on osoitettu uusia toimitila-, teollisuus- ja varastoalueiden korttelialueita
sekä asumisen korttelialueita. Kaavoituksen myötä läpäisemättömän pinnan määrä
kasvaa melko maltillisesti. Alueen laajuus huomioituna hulevesivirtaamat ovat kuiten-
kin melko suuret ja paikallisesti virtaamat voivat kasvaa huomattavastikin.

Asemakaavaehdotuksen valmistelussa on lisäksi laadittu erillinen Lemetyn asema-
kaavan aluetta koskeva hulevesiselvitys, jossa otetaan huomioon alueen maankäyttö,
maisema sekä Lamminrahkan eritasoliittymän toteuttamisen vaikutukset hulevesirei-
tistöön. Asemakaavaehdotuskessa on selvityksen perusteella määritelty hulevesien
hallintaan tarvittavat aluevaraukset.
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Maisemarakenne

Tampereen kaupunkiseudun rakennemallin maisemarakennekartta: tummansinisellä pystyviivoituk-
sella harju- ja saumamuodostumat, keltaisella keskeiset murroslaaksot, tummanvihreällä selänteet,
vaaleanvihreällä laaksot ja vaaleansinisellä vesistöt. Lemetyn asemakaava-alue sijoittuu pääosin se-
lännealueeseen rajoittuvaan laaksoalueeseen.

Palvelut
Lähimmät palvelut ovat bussilinja 1:n pysäkki, yksityinen päiväkoti ja leipomon kahvio
puolen kilometrin päässä Holvastintiellä. Alakouluun on kävelymatkaa kilometri, ylä-
kouluun ja kauppaan puolitoista.
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Rakennettu ympäristö
Viereiset asuinalueet ovat pientalovaltaisia. Kulkustien alue on rintamamiestalovaltai-
nen, mutta täydentyvä. Aisakellontien ja Länkitien alueet on rakennettu 1980-luvulla,
Hevossillantie näiden välillä.

Liikenne
Kaava-alueen pohjoispuolella kulkee valtatie 12, joka jatkuu itään Kangasalan ja Lah-
den suuntaan, ja länteen Tampereelle. Suunnittelualueen itä- ja kaakkoisosassa kul-
kee junarata Tampereelta Jyväskylään. Valtatien parantamisen yleissuunnitelma on
valmistumassa. Valtatien 12:n eritasoliittymästä laaditaan asemakaavatyön kanssa
samanaikaisesti tiesuunnitelmaa ja rakennussuunnitelmaa.

Alueella on lenkkeilijöiden, koiranulkoiluttajien ja suunnistajien synnyttämiä polkuver-
kostoja, joista kaava-alueen itäosasta  on yhteys alikulun kautta Lamminrahkaan.
Suunnittelualueen länsipuolelta Aisakellontieltä on myös alikulun kautta yhteys Lam-
minrahkan puolelle.

Verkostot
Suunnittelualueella ei ole yhdyskuntateknisiä verkostoja. Alueen halki tullaan teke-
mään kaukolämpöverkon linja, joka palvelee aluetta ja yhdistää Lamminrahkan Va-
tialan taajaman verkkoon.
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Maanomistus
Asemakaava-alue on osin kaupungin omistuksessa. Kaavaan liittyy maankäyttösopi-
mus.

Kaupungin maanomistus vihreällä

Ympäristön häiriötekijät
Lamminrahkan eritasoliittymän yleissuunnitelman yhteydessä Ramboll Oy laati erita-
soliittymän alueelle meluselvityksen 2015.

Suurimmat melulähteet alueella ovat valtatie 12:n sekä Jyväskylän radan liikenne.
Ratamelun suhteen asemakaavassa on suojauduttu jättämällä radan suuntaan laajat
suojaviheralueet. Sen sijaan valtatien 12 varteen tulee sijoittumaan kortteleita, jotka
vaativat paikallisia meluntorjuntatoimenpiteitä (melua sietävät toiminnot, suojaavat
rakennukset ja rakenteet).
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3.2 Suunnittelutilanne
Pirkanmaan maakuntakaava 2040
(hyväksytty 27.3.2017)
Maakuntakaavassa Lemetyn alue on osoitettu taaja-
matoimintojen alueeksi (ruskeanharmaa väritys). Mer-
kinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden pal-
velujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoiminto-
jen rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät
pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdyskuntatek-
nisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäris-
töhäiriöitä aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä
paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet
ja ulkoilureitit.

Ruskealla ruudukolla on osoitettu tiivis joukkoliiken-
nevyöhyke, joka ulottuu Lamminrahkan lisäksi Leme-
tyn asemakaavan alueelle. Merkinnällä osoitetaan yh-
dyskuntarakenteeltaan tiiviit, tiivistettävät tai tiiviinä
toteutettavat alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen
joukkoliikennejärjestelmään.

Keltaisella palloviivoituksella itäpuolinen alue on osoi-
tettu 2-kehän kehittämisvyöhykkeen osaksi. Ky-
seessä on Tampereen ydinkaupunkiseudun 2-kehään
tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan sekä asumisen
vyöhyke.

Kaavassa on punamustalla viivalla osoitettu valtatie
12 merkittävästi parannettavaksi valtatieksi ja punai-
sella ympyrällä uusi eritasoliittymä Lahdentielle ja Jy-
väskyläntielle.

Vihreällä katkoviivalla on esitetty itä- länsisuuntainen
viheryhteys
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma
2040
Lamminrahkan alue on rakennesuunnitelmassa osoi-
tettu yhdeksi kaupunkiseudun 26:sta keskuksesta
(merkintä 19). Lisäksi alue on merkitty uudeksi työ-
paikka-alueeksi (merkintä 52).

Lisäksi rakennesuunnitelmassa on osoitettu paran-
nettava valtatie, seudullinen runkobussi ja raitiotien
laajenemisvaraus.
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Kangasalan strateginen osayleiskaava 2040

Lemetyn asemakaava-alue sijoittuu Tampereen ydin-
kaupunkiseudun 2-kehään tukeutuvaan yritys- ja tut-
kimustoiminnan sekä asumisen vuöhykkeeseen sekä
joukkoliikenteen laatukäytävään.

Suunnittelualueen pohjoispuolelle Lamminrahkan alu-
eelle on esitetty Kestävien liikuntatapojen uusi Lam-
minrahka merkintä LR.

Vatialan osayleiskaava (2016)
Vatialan osayleiskaavassa vuodelta 2016 kaava-alu-
eelle on osoitettu asumista, työpaikka-alueita sekä lä-
hivirkistysreitti (VL) alueen poikki. Alueen kautta on
osoitettu ulkoilureittejä, eliölajien kulkemista palvele-
via viherreittejä sekä joukkoliikenteen laatukäytävä,
ajoneuvoliikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn reitti Va-
tialasta Lamminrahkaan. Toinen kävely- ja pyöräily-
reitti kulkee korttelien sisällä Lahdentien ali. Yhteydet
ja muu maankäyttö on sovitettu Lamminrahkan oi-
keusvaikutteiseen yleiskaavaan.

Valtatien varrelle, hyvien kulkuyhteyksien ja keskus-
tan palveluiden tuntumaan on osoitettu näkyvällä pai-
kalla olevia työpaikka-alueita, jotka samalla suojaavat
myös asuinalueita valtatien melulta.
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Asemakaavat
Suunnittelualueeseen liittyy eri-ikäisiä asemakaavoja.
Hämeen lääninhallituksen 25.8.1980, 3.5.1983,
29.9.1988 vahvistamia ja 9.6.2009 Kangasalan kaa-
voituslautakunnan hyväksymä asemakaava.

Lamminrahkan eteläosan asemakaava
Kesällä 2019 voimaan tullut asemakaava on laadittu
Lamminrahkan osayleiskaavan eteläiselle alueelle ja
siinä muodostetaan kaupunginosan keskusta-alue
sekä siihen välittömästi liittyviä asuin- ja työpaikka-
alueita sekä katu-, viher- ja erityisalueita. Ojalan ja
Lamminrahkan Pääkatu Mossin puistokatu liittyy
Lamminrahkan eritasoliittymän kautta Lemetyn ase-
makaavan pääkatuun (Mannakorventie).

Rissonkatua jatketaan ja Risson asuinaluetta laajen-
netaan Kangasalan suuntaan. Asemakaavan laatimi-
nen on aloitettu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on laadittu 2016.

Selvitykset
Ks.selostuksen sivu 2, oheismateriaali.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa alueelle keskitehokasta asutusta, Lah-
dentien varteen työpaikkarakentamista ja varata uusi katuyhteys Vatialasta Manna-
korventietä Lahdentielle ja sen yli Lamminrahkan alueelle. Strategisesti kaava tukee
kaupungin pyrkimyksiä eheyttää yhdyskuntarakennetta, tukea joukkoliikenteen käyt-
töä sekä lisätä työpaikkaomavaraisuutta ja asutusta palvelujen lähellä.
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty (kunnan) kaupungin aloitteesta. Kaava-
hankkeen käynnistämisestä on päätetty vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville panossa kevättalvella 2017.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

Osalliset
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
· Maanomistajat ja asukkaat
· Kangasalan luonto ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry, Kan-

gasalan Yrittäjät ry, Tampereen polkupyöräilijät ry, Kangasalan Latu ry
· Kangasalan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto
· Kaupungin palvelualueet (ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentamisen palvelu-

alue, sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut)
· Viranomaiset (liikennejärjestelyt / Pirkanmaan ELY-keskus)
· Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Kangasalan Lämpö Oy, Kangasalan Vesi –liikelaitos,

Fingrid Oyj, Elenia Oyj, Elisa Oy, TeliaSonera Finland Oyj Pirkanmaan pelastus-
laitos

· alueen koulut ja päiväkodit
· Vatialan Omakotiyhdistys ry

Vireille tulo
Asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin Kangasalan Sanomissa 1.2.2017.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Tavoitevaihe
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 6.2. –
7.3.2017. Kaavoitus järjesti Lemetyn asemakaavan aloitusvaiheen esittely- ja keskus-
telutilaisuuden, jossa ideoitiin mm. asemakaavan kehittämisperiaatteita

Tilaisuudessa ideoitu luonnos suunnittelualueen kehittämiseksi

Tilaisuuden palaute:
· haluttiin ulkoilureittejä virkistykseen ja koirien ulkoiluttamiseen
· olemassa olevaa luontoa säilytettävä mahdollisimman paljon
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· kaunista, yksilöllistä rakentamista
· ei liian korkeaa rakentamista
· ei katuyhteyttä Valjaskujan kautta asemakaava-alueelle

Luonnosvaiheen valmisteluun esitettiin toive, että suunnittelualueelta Kulkustien var-
rella sijaitsevan tontin peräosaan hallitsemattomasti kertyvät hulevedet johdettaisiin
tontin rajaa pitkin eteenpäin. Hulevesien hallinnan varmistamiseksi Vatialan osayleis-
kaavan yhteydessä tehtyä hulevesiselvitystä tarkennetaan kaavatyön edetessä.

Valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi luonnosvaihtoehtoa, asetettiin ne nähtäville 12.2.-
13.3.2018.

Ve 1

Ve2
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Nähtävillä olon aikana saatiin seuraavat lausunnot:

1. Ympäristö- ja rakennusvalvonta 10.4.2018
2. Rakentamisen palvelualue
3. Sosiaali- ja terveyskeskus
4. Sivistyskeskus
5. Kangasalan nuorisovaltuusto 12.3.2018
6. Kangasalan Vesi -liikelaitos 20.3.2018
7. Pirkanmaan ELY-keskus 15.3.2018
8. Pirkanmaan pelastuslaitos 19.2.2018
9. Kangasalan Lämpö Oy 14.3.2018
10. Pirkanmaan Jätehuolto Oy
11. Fingrid Oyj 14.3.2017
12. Tampereen Sähkölaitos
13. Elenia Oy
14. Elisa Oyj 19.2.2018
15. Kangasalan Yrittäjät ry
16. Kangasalan luonto ry 13.3.2018
17. Kangasalan Latu ry
18. Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry
19. Tampereen polkupyöräilijät ry 14.3.2018

Lisäksi saatiin useita mielipiteitä, joista merkittävänä paikallisilta asukkailta nimilistan
kanssa kerätty yhteinen palaute.

Palautteessa erityisesti paikallisia asukkaita puhuttelevia teemoja olivat rakentami-
sen mittakaava ja sopeutuminen yhteen olevan rakennuskannan kanssa, uudisra-
kentamisen etäisyys olevista tonteista, virkistysmahdollisuuksien ja luontoarvojen
säilyminen sekä liikennemäärät. Toisaalta saaduissa palautteissa nousi myös toive
infrastruktuurin tehokkaasta hyödyntämisestä sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden
nimissä. Yleisten rakennusten tilatarpeille toivottiin joustavuutta, jotta alueelle voisi
sijoittaa päiväkodin tai pienten lasten kouluyksikön.

Osallistamista järjestettiin suunnittelun edetessä lisää Internetkyselyllä, jossa tiedo-
tettiin suunnittelusta sekä kysyttiin alueen asukkaiden ja muiden kangasalalaisten
näkemyksiä Lemetyn uudisrakennusten rakennustavasta. Vastauksissa nousi esille
kannatusta molemmille esitetyille vaihtoehtoisille ratkaisuille. Painotusta sai kuiten-
kin ajatus tiiveimmän ja raskaimman rakentamisen sijoittumisesta valtatien varteen.
Mannakorventielle haluttiin alueen sisäosia suojavaa rakentamista, muttei liian kor-
keita muureja. Uusi yhteys nähtiin positiivisena, mutta haluttiin, ettei liikennettä oh-
jaudu liikaa alueelle.
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Internetkyselyssä esitellyt vaihtoehdot, joista molemmista saatiin rakentavassa hen-
gessä sekä positiivisia, että negatiivisia kannanottoja:

Vaihtoehto A:

Alueelle tehdään selkeälinjaisia asuintaloja. Katujen varsilla on nelikerroksisia ker-
rostaloja muodostamassa selkeän ihon tai muurin alueelle. Virkistysalueen suuntaan
työntyy yksikerroksisia rivitaloja ja yhtenäisiä kaupunkipientalorivejä. Värimaailma ja
kattomuodot liittävät valtatien varren työpaikkakorttelit muodostamaan asuinalueen
kanssa yhtenäistä rakennustapaa.
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Vaihtoehto B:

Alue jakautuu selkeästi valtatienvarren työpaikka-alueeseen, kaarevan kadun ker-
rostaloalueeseen ja puiston eteläpuoliseen pientalovyöhykkeeseen.

Puiston pohjoispuolelle tehdään terassoituja, virkistysalueen suuntaan laskevia ker-
rostaloja. Pientaloalueille on mahdollista rakentaa persoonallisen näköisiä koteja.
Pääkadun varteen tulee kaupunkipientalojen rivi.

Valmisteluvaiheen nähtävillä olosta ja sitä seuranneesta vuorovaikutuksesta saatu
palaute on huomioitu kaavassa ja ehdotusta tarkistettu. Rakentamisen palvelualu-
een ja kaavoituksen yhteistyönä on tehty katusuunnittelua tuoden alueelle kaartei-
suutta ja muita toimenpiteitä, jotka rauhoittavat liikennettä ja tuovat kaupunkimaista
miljöötä. Kaava-aluetta on lisäksi rajattu merkittävästi siten, että ensivaiheessa kehi-
tetään vain Mannakorventien ympäristöä.

Ehdotusvaiheessa kaava asetettiin julkisesti nähtäville 7.1.-5.2.2020. Nähtävillä olon
aikana saatiin kaksi lausuntoa ja kolme muistutusta:

Pirkanmaan ELY-keskus 29.1.2020

Kaavaehdotuksessa valtatien varteen on sijoitettu toimitilarakentamista. Asemakaa-
valla muodostetaan myös uusia asuinalueita. Näiden melutasoa on suunnittelun kei-
noin pyrittävä rajoittamaan niin, että asukkaille muodostuu terveellinen, viihtyisä ja
turvallinen ympäristö.
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Kaavan meluvaikutusten arviointi perustuu luonnosvaiheen mukaiseen melumallin-
nukseen ja kaavaselostukseen kirjatun arvioinnin mukaan meluvaikutukset ovat hallit-
tavissa liittymän melusuojausten toteutuksen sekä kaavoitettavan alueen rakennus-
massojen sijoittelulla.  Ehdotusvaiheessa suunnittelualuetta on kuitenkin supistettu ja
kaavaratkaisu on muuttunut. Näin ollen luonnosvaiheessa laaditun meluselvityksen
perusteella ei ole mahdollista arvioida täyttyvätkö suunnitteluun annetut melun ohjear-
vot nyt ehdotuksessa tavoitellulla rakennusmassojen sijoittelulla. Kaavan sisältämällä
väljällä toteutuksen ohjeistuksella ei ole myöskään mahdollista varmistaa, että melun-
hallintaa koskevat vaatimukset täyttyisivät kaikilla osilla suunnittelualuetta. ELY-kes-
kuksen näkemyksen mukaan meluselvitys tulisi päivittää. Melun leviämistä on tarpeen
tarkastella tässä yhteydessä voimakkaimmin melulle altistuvilla julkisivujen eri kor-
keustasoilla. Myös tärinäolosuhteiden sekä ilmanlaadun osalta vaikutustenarviointi on
tarpeen täydentää kaavaselostukseen.

Kaavaehdotukseen on sisällytetty me-15 määräys, joka edellyttää alueen toteutusta
siten, että ulko-oleskelutiloissa täyttyvät valtioneuvoston antamat melun ohjearvot.
Vastaavasti edellytetään myös rakennusten seinien ja ikkunoiden osalta toteutusta
siten, että sisätilojen ohjearvot eivät ylity. Melunhallinnan edellytysten selvittäminen
jää näin ollen rakennuslupavaiheeseen. ELY-keskus korostaa, että melunhallinnan
ratkaisut tulee selvittää riittävällä tavalla asemakaavaa laadittaessa. Jatkossa yleis-
määräyksen sijaan kaavan tulisi täydentää riittävän yksityiskohtainen korttelikohtainen
toteutuksen ohjaus. Tämä edellyttää rakennusmassojen sijoittelun ja mahdollisten
meluntorjuntarakenteiden sijoittumisen osoittamista riittävän yksityiskohtaisin kaava-
merkinnöin ja -määräyksin. Asemakaavassa melulle altistuville julkisivuille tulee myös
antaa tarvittavan yksityiskohtaiset määräykset rakenteiden melunpitävyydestä, asun-
tojen, parvekkeiden ja tuuletusikkunoiden suuntaamisesta sekä korvausilmanotosta.

Meluvaikutusten hallinnan kannalta jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alu-
een rakentamisen toteuttamisjärjestykseen. Kaavaan on mitä ilmeisimmin tarpeen si-
sällyttää toteutuksen ajoitusta koskeva määräys, jolla melusuojana toimivat rakenteet
ja rakennukset asuinalueiden edustalla edellytetään rakentamaan ennen asumisen
varattuja kortteleita (AKR-12).

Hulevedet

Kaavan ehdotusvaiheessa on laadittu hulevesiselvitys (2019/Ramboll). Selvitystä ei
kuitenkaan ole liitetty kaavan aineistoon, joten hulevesiratkaisun ja sen vaikutusten
yksityiskohtien arviointi ei ole mahdollista. Kaavan vaikutusten arvioinnissa hulevesi-
vaikutuksia tulee käsitellä siten, että arvioidaan myös suunnittelualueen ulkopuolisella
valuma-alueelle aiheutuvat vaikutukset.

Kaavaehdotukseen on sisällytetty ohjeelliset hule-18 merkinnät, joilla osoitetaan alu-
een osat hulevesien viivyttämiseen tai imeyttämiseen. Tonttikohtainen hulevesien hal-
linta jää yleismääräyksen mukaan ratkaistavaksi rakennuslupavaiheessa. Kaavamää-
räyksiin tulisi täydentää hulevesien käsittelyn tontti/korttelikohtaiset vaatimukset. Läh-
tökohtana (kun vettä läpäisemätön pinta ala lisääntyy), tulee olla tonteilla imeyttämi-
nen ja vasta sen jälkeen johtaminen ulkopuolisiin järjestelmiin.

Lamminrahkan eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä on toteutettu sekä valtatietä
12 että muuta maankäyttöä palvelevia kuivatusjärjestelyjä, jotka edellyttivät huomatta-
vien laskuojien toteuttamista Lemmetyn alueen läpi. Nämä laskuojat sijoittuvat osittain
asemakaavan KTY-12 -korttelialueille 1273 ja 1274. Laskuojien sekä muiden mahdol-
listen valtatien 12 kuivatusjärjestelyjen ja muiden rakenteiden muutosten kuten ojien
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siirtojen ja/tai putkittamisten toteuttaminen on alueen maankäytön toteuttajien vas-
tuulla. Valtatiehen 12 vaikuttavista kuivatuksen ja muiden rakenteiden muutossuunni-
telmista on kuultava Pirkanmaan ELY-keskusta. ELY-keskus katsoo, että merkittävät
laskuojat tulisi sijoittaa korttelialueiden ulkopuolelle yleisille alueille, esim. EV- tai  VL -
alueille. Jos laskuojat kuitenkin sijoittuvat putkitettuinakin korttelialueille, tulee niille
merkitä varaukset asemakaavassa. Putkitettuja laskuojia ei tule kuitenkaan sijoittaa
rakennusten alle.

Liikenne

Asemakaavamerkintäoppaan mukaan LT-merkinnän selityksen yhteydessä ei tarvita
liittymiä koskevaa määräystä, koska LT-alueilla on lähtökohtaisesti liittymäkielto ja
sallittavat liittymät tulee erikseen merkitä asemakaavamerkintäoppaan merkinnällä
nro 158 (Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti). Lamminrahkan eritasoliittymään kyt-
keytyvät Mossin puistokadun ja Mannakorventien katuliittymät tulee merkitä asema-
kaavassa valtatien 12 LT-alueella liittymänuoli -merkinnällä.

Kortteleihin voidaan sijoittaa rakennuksissa tapahtuvan toiminnan yritysten liikepaik-
kakilpiä, joissa ei saa olla vaihtuvanäyttöistä kuvaa eikä niiden valaistus saa syttyä ja
sammua jaksottaisesti. Liikepaikkakilvet eivät saa aiheuttaa häikäisyä eivätkä vaaraa
valtatien 12 liikenteelle. Pääsääntöisesti maanteiden varsille eikä etenkään vilkkaiden
pääteiden ja niiden liittymien läheisyyteen ei liikenneturvallisuussyistä sallita tienkäyt-
täjien keskittymistä haittaavia mainoslaitteita, kuten vaihtuvanäyttöisiä ja/tai jaksottai-
sesti syttyviä ja sammuvia mainoslaitteita. Asemakaava-alueella mainosten osalta toi-
mivaltainen lupaviranomainen on kunta, mutta maanteiden varsille sijoitettavista mai-
noslaitteista on ennen luvan myöntämistä pyydettävä lausunto Pirkanmaan ELY-kes-
kukselta. ELY-keskus arvioi mainoslaitteiden sijoituspaikkaa ja mainosten ulkoasua
liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisesti

Kaavanlaatijan vastine:

Kaavan meluselvitys on päivitetty ja määräyksiä täsmennetty. Kaavaan on lisätty to-
teutuksen ajoitusta ohjaava määräys.

Kaavamääräyksiin on täydennetty tonttikohtainen hulevesien hallinnan määräys,
jossa lähtökohtana on vesien imeyttäminen tonttien alueella.

Valtatien 12 kuivausjärjestelyihin liittyen putkitetulle laskuojalle on varattu kaavassa
alue, joten kaavamääräyksiä ei ole sen osalta tarpeen täsmentää.

Liittymien osoittamiseen on tarkistettu palautteen mukaan nuolimerkintä.

Tieto liikepaikkakilpien sijoittamismahdollisuuksista merkitään tiedoksi.

Pirkanmaan pelastuslaitos 31.12.2019

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.

Alueen kunnallistekniikan suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huolehtia pelastus-
laitoksen sammutusveden tarve sammutusvesisuunnitelman mukaisesti.
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Kaavanlaatijan vastine:

Merkitään tiedoksi sammutusveden tarve.

Yksityishenkilö 3.1.2020

Mielestäni Länkitien ”pussinperälle” on ajateltu aivan liian paljon kevyen (kävely) lii-
kenteen yhteyksiä (keltaisella merkityt oheiseen karttaan). Perusteluna on että Länki-
tie on tuolta loppuosaltaan (punaisella merkitty oheiseen karttaan) kapea ja mutkai-
nen ja usein on myös asukkaiden autoja parkeissa, tuohon jos lisätään ”ylimääräiset”
kävelijät niin tuloksena on vaarallisia tilanteita kun kävelijät seikkailevat autojen se-
assa.

Ohessa myös ehdotus kevyen liikenteen väylistä jolla vältettäisiin Länkitien loppuosan
läpikulkukävelyliikenteestä merkittävä osa.

Erikseen huomauttaisin myös talojen väliin piirretyn kevyenliikenteen väylän rakenta-
misesta, siihen kohtaan sattuu koko Länkitien mäen korkein kohta, epäilen että vas-
tassa on kallio ja kaupungin omistama kaistale on erittäin kapea (olisko 4m?). Talot
molemmin puolin ovat lähes kiinni tonttien rajoissa tuolla kohtaan ja tulee olemaan
erittäin hankalaa rakentaa tuo suunniteltu väylä. Samoin sen sijainti on erittäin huono
koska tuo kapea väylä johtaa kolmen omakotitalon autoväylille.
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Kaavanlaatijan vastine:

Voimassa olevassa asemakaavassa on huomioitu maaston muotoihin liittyvä haaste osoittamalla
toinen kulkuyhteyksistä kävely-yhteytenä ja toinen pyöräily-yhteytenä. Nyt tehtävässä kaavoituk-
sessa on huomioitu reitistön kuormittuminen muodostamalla uusi pääyhteys joka liittää Länkitien
Mannakorventielle. Näin Länkitien läpi kulkeva pyöräilyliikenne ei lisäänny kohtuuttomasti. Esitetty
yhteys itään on mahdollinen toteuttaa jos asemakaavoitusta jatketaan tulevaisuudessa idän suun-
taan. Nyt laadittava kaava ei sitä sulje mahdollisuutena pois.

Yksityishenkilöt 3.1.2020

Yhteenveto: Kunhan osien 1269-1272 osalta rakennuksien korkeus rajataan kahteen ker-
rokseen ja linjataan Mannakorventie koko matkaltaan Kulkustien suuntaiseksi osan 1270
mukaisilla etäisyyksillä (jolloin 1272 ei tule liian lähelle Mannakorventien kiinteistöjä),
olemme tyytyväisiä tämän kaavaehdotuksen mukaiseen kompromissiin ja voimme antaa
kaavaehdotukselle tukemme.

Kaavanlaatijan vastine:

Rakennusten sallittua korkeutta kortteleiden pientalojen puoleisella reunalla on madallettu hyväk-
syttävässä kaavassa kolmesta kahteen kerrokseen.

Yksityishenkilöt 22.1.2020

Lemetyn asemakaavan muutosehdotuksen (kaava 627) havainnekuvaehdotuksessa on kaavoitus-
alueen luoteisreunalle, Valjaskujan pään kohdalle jätetty aukko lähivirkistysalueen (VL) ja suojavi-
heralueen (EV) välille. Vastaavaa aukkoa ei kuitenkaan näy kaavaehdotuksessa.

Onko tarkoituksena ollut tehdä esimerkiksi ulkoilureitti tms. toimitilarakennusten korttelista 1273 tai
lähivirkistyalueelta Valjaskujan kautta Aisakellontielle ja siitä eteenpäin. Mikäli näin on, vastus-
tamme ehdotusta … . Meidän kantamme on, että tältä osin tulee noudattaa kaavaehdotuksen esi-
tystä eli mitään ulkoilureittiä ei kyseiseen kohtaan pidä rakentaa.
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Jos joku haluaa jostain syystä liikkua lähivirkistysalueen risukkoisessa ja vaikeakulkuisessa maas-
tossa esim. etelän suunnasta kohti Lahdentietä, ohjattakoon kulku suojaviheralueen läpi Lahden-
tien varteen ja siitä länteen Hinkantielle, josta on yhteys Aisakellontielle ja toisaalta myös Lammin-
rahkan alueelle Lahdentien alikulun kautta.

Kortteli 1273 näyttää myös sijaitsevan osittain hulevesiojan päällä, joka vuoden 2019 aikana kai-
vettiin Lahdentien suunnasta Valjaskujan ja Marhamintakujan väliseen alavaan maastokohtaan ai-
van tonttimme kaakkoisnurkalle. Ojan päälle rakentaminen ei ole järkevää ja korttelia 1273 tulee
tarvittaessa supistaa länsireunaltaan.

Erikseen haluamme vielä ottaa esille yllämainitun hulevesiojan. Ojan päätteeksi on kaivettu laaja
allas, johon Lahdentien rampin suunnasta valuva hulevesi kerääntyy. Allasta ei ole kuitenkaan lii-
tetty Valjaskujan ja Marhamintakujan välissä olevaan vanhaan ojaan, Altaasta vesi valuu vajaan 10
metrin matkan metsänpohjan päällä tulvien vanhaan ojaan. Varsinkin sateiden yhteydessä vesi-
määrät ovat runsaita, eikä vanha, osittain sammaloitunut ja roskaantunut oja oikein vedä, jolloin
tontiltamme tulevat salaojaputket jäävät veden alle ja tonttimme pohja pysyy kovin kos-
teana. Olemme lähestyneet kaupunkia useasti ja esittäneet vanhan ojan perkaamista ja altaan liit-
tämistä ojaan, mutta mitään ei ole tapahtunut - olisiko jo aika tehdä asialle jotain?

Itse asiassa, kun maaston muotoja katselee, parempi vaihtoehto kyseiselle hulevesiojalle olisi ollut
kaivaa se liittymän suunnasta Lahdentien rampin ja meluvallin viertä pitkin Hinkantielle saakka ja
siitä eteenpäin Aisakellontien ja Hinkantien risteykseen, johon vedet nykyisinkkin valuvat. Vielä-
kään ei olisi liian myöhäistä toteuttaa tällainen ratkaisu ja sulkea nykyinen Valjaskujan ja Marha-
mintakujan väliin tuleva hulevesioja.

Kaavanlaatijan vastine:

Ulkoilureittivaraus on tarkistettu hyväksyttävään kaavakarttaan. Korttelia ja hulevesien varauksia
on tarkistettu.
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Viranomaisyhteistyö

MRL 66 §:n mukaisen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun tarpeesta on sovittu,
että asemakaavasta ei ole tarvetta järjestää viranomaisneuvottelua, jos maankäyttö-
ratkaisut tehdään osayleiskaavan mukaisesti.

Viranomaisneuvottelua ei ole tarpeen järjestää ehdotusvaiheessa.
Työneuvottelu järjestettiin ELY-keskuksen kanssa 16.4. jolloin tuotiin esille tarve
KTY-korttelien melunsuojaukseen ja kaupan kerrosalaan tarvittavista kaavamääräyk-
sistä.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Tavoitteena on osoittaa alueelle keskitehokasta asutusta, Lahdentien varteen työ-
paikkarakentamista ja varata uusi katuyhteys Vatialasta Mannakorventietä Lahden-
tielle ja sen yli Lamminrahkan alueelle. Keskelle uutta aluetta osoitetaan virkistysalue.

Strategisesti kaava tukee kaupungin pyrkimyksiä eheyttää yhdyskuntarakennetta, tu-
kea joukkoliikenteen käyttöä sekä lisätä työpaikkaomavaraisuutta ja asutusta palvelu-
jen lähellä.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
· OAS nähtävillä 6.2. - 7.3.2017
· Luonnokset nähtävillä 12.2.-13.3.2018
· Asemakaavaehdotuksen käsittely elinympäristölautakunnassa 10.12.2019
· Asemakaavaehdotus nähtävillä 7.1.-5.2.2020
· Asemakaavan hyväksyminen valtuustossa, kevät 2020

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Kaavoituksessa on laadittu kaksi suunnitelmavaihtoehtoa VE1 ja VE2. Luonnosvaih-
toehdot eroavat toisistaan lähinnä liikenneratkaisun osalta siten, että VE1 rakentuu
olemassa olevasta asutuksesta erilliseen liikenneverkon varaan kun taas VE2:ssa on
esitetty uutta asutusta olemassa olevien asuntoalueiden yhteyteen. Ratkaisu lisää
jonkin verran liikennettä nykyisille asuntoalueille. Vuorovaikutuksen yhteydessä teh-
tiin kaksi uutta vaihtoehtoa ja niihin liittyvä Internetkysely. Näiden tutkielmien avulla
tuotettiin asemakaavaehdotus, jossa kaava-aluetta on rajattu alkuperäisestä niin, että
muutos tapahtuu intensiivisempänä pienemmällä alueella, ilman, että häiritsevänä
koettuja korkeita rakennusmassoja tuodaan nykyisen asumisen tuntumaan ja raken-
tamatonta metsää jää enemmän.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Asemakaavan suhde yleiskaavaan

Asemakaavaluonnokset noudattelevat Vatialan osayleiskaavan periaatteita. Pääka-
dun linjaus, valtatie 12 varteen esitetyt teollisuus-, työpaikka- ja varastoalueet, jalan-
kulun ja pyöräilyn pääreitit noudattelevat osayleiskaavan suunnitteluperiaatteita. Val-
tatie 12 varteen esitettyä asumista on esitetty yleiskaavan mitoitusta vähemmän.
Yleiskaavassa esitetyt ekologisten käytävien periaatteet on otettu huomioon luonnos-
vaihtoehtojen laadinnassa.

5.2 Kaavan rakenne
Mitoitus

4 pientalotonttia
pinta-ala n. 4 100 m2
kerrosalaa yht. 1 200 m2
n. 15 asukasta

4 aluetta
pinta-ala yht. n. 3 900 m2
kerrosala yht. n. 3500m2
n. 65 asukasta

1 alue
pinta-ala n. 3 800 m2
kerrosalaa n. 2 400 m2
n. 55 asukasta

1 alue
pinta-ala n. 8 100 m2
kerrosalaa yht. n. 8 900 m2
n. 240 asukasta

2 aluetta
Joustava käyttö, todennäköi-
sesti etelämpään osaan ra-
kennetaan päiväkoti ja poh-
joisempaan asumista.
pinta-ala yht. n. 9 000 m2
kerrosalaa yht. n. 7 200 m2
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2 aluetta
pinta-ala n. 35 100 m2
kerrosalaa yht. n. 31 600 m2

joista yht 800 m2 erikoiskau-
pan tilaa

VL = 39 800 m2

LT = 92 400 m2

LPA-3 = 1600 m2

EV = 7 100 m2

Kadut, yhteydet = 22 200 m2

Alueen pinta-ala yht.
n. 226 900 m2

5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Monipuoliset virkistysmahdollisuudet tukevat asukkaiden hyvinvointia vaikka rakenta-
minen tulee vähentämään metsäalueita. Lisärakentaminen ja tiivistäminen tulisi tehdä
ympäristön ehdoilla ja siihen sopeuttaen.  Uusien korttelialueiden toteuttamisessa pi-
täisi ottaa huomioon meluselvityksen suositukset sekä tehdä korttelikohtaiset huleve-
sien hallintatoimenpiteet.

Tampereen teknillinen yliopisto / Esimerkkejä keskitehokkaan rakentamisen malleista
(Antti Ahopelto / Kangasala, Lehtipainon alue)
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5.4 Aluevaraukset
Korttelialueet

Valtatie 12 varteen on esitetty toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-
eita (KTY) Mannakorventieltä sekä itään että länteen suuntautuvien katuyhteyksien ja
valtatie 12 väliselle alueelle. Korttelialueille esitetty rakentaminen toimii osittain melu-
suojana muodostaen samalla merkittävän näkymän Lamminrahkan eritasoliittymän ja
valtatie 12:sta suuntaan. Rakentamistapaohjeissa esitetään periaatteet massoittelulle
(melusuojaus) ja rakennusten yhtenäiselle yleisilmeelle.

Itään suuntaavan katuyhteyden eteläpuolella on muurimaisena suojana valtatieltä ja
työpaikka-alueelta maltillisen korkuisia kerrostaloja. Tavoitteena on maisemaraken-
teeseen sopeutuminen siten, että kerrostalojen oleskelupihat aukeavat luontevasti
puistoon. Pysäköinti voi tapahtua korttelissa sekä pintapysäköintinä että rakenteelli-
sena pysäköintinä rakennusten rinteeseen istutettavassa pohjakerroksessa.

Mannakorventien varteen on osoitettu kaupunkipientalomaista yhtenäistä rakenta-
mista, joka voidaan toteuttaa yhtiömäisenä keskitetyin pysäköintiratkaisuin. Vaihtoeh-
tona näillä alueilla on tonttien luovutus omatoimirakentajille, jolloin kaupunki toteuttaa
keskitetyn pysäköinnin ja pyytää rakentajalta siitä rahallisen korvauksen. Kaksi alu-
etta on varattu joustavasti yleiseen käyttöön, ja niille voidaan tehdä esimerkiksi oppi-
laitoksia. Kouluverkkoselvitys valmistuu 2020 keväällä, jolloin nähdään tarpeen reali-
soituminen. Nämä joustokorttelit tulevat maankäyttösopimuksen kautta kaupungin
omistukseen.

Suunnitelmaluonnoksissa on esitetty jalankulun ja pyöräilyn pääreitit Vatialan
osayleiskaavan hengen mukaisesti. Lisäksi suunnittelualueelle on esitetty alueen
asukkaiden virkistäytymiseen ja sosiaalisten kontaktien luomiseksi yhteisten kortteliti-
lojen läpi kulkevia virkistysreittejä.

5.5 Kaavan vaikutukset

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Rakennetun ympäristön lähialue muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Alueella
ei ole rakennuskantaa. Olemassa olevien sekä uusien asuntoalueiden väliin
jää viheralueita, joiden ehdolla uusi rakentaminen asettuu mittakaavaltaan
maisemaan.

Vaikutukset liikenteeseen

Vatialasta avataan uusi katuyhteys Mannakorventietä Lahdentielle ja sen yli Lammin-
rahkan alueelle. Mannakorventieltä erkanee katuyhteydet luoteeseen ja itään. Manna-
korventien yhteys tasaa liikennevirtoja muualla Lemetyssä ja edistää merkittävästi
Vatialan ja Lamminrahkan välistä toimintojen saavutettavuutta. Pyöräilyn ja kävelyn
verkosto kehittyy niin ikään.

Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön
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Metsäinen alue muuttuu osin rakennetuksi. Hulevesien määrä tulee lisääntymään,
mutta niiden haitalliset vaikutukset pystytään ehkäisemään asemakaavassa huomioi-
dulla imeytyksellä. Hulevesistä laaditaan erillinen selvitys. Olemassa olevan asutuk-
sen ja uuden asutuksen väliin jää erottava viherkäytävä / ekologinen käytävä.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

Ympäristö muuttuu monissa paikoin voimakkaasti ja uusia naapureita tulee alueelle.
Uusi alue luo alueelle monimuotoista asumista ja tekee alueesta aktiivisemman ja
elävämmän. Uudet asukkaat tukevat alueen elinkeinoja ja palveluita mm. ostovoiman
kasvun myötä. Sosiaaliset näkökulmat on huomioitu suunnitteluratkaisuissa, ja tavoi-
teltu aktiivisesti yhteisöllisyyttä. Meluvaikutukset on huomioitu rakennusten suuntaa-
misessa ja kaavamääräyksissä.

Taloudelliset vaikutukset

Hankkeella on pääosin myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia yhdys-
kuntarakenteen täydentämisen ja tontin/rakennusoikeuden myynnin osalta. Toteutta-
minen vaatii kuitenkin investointeja infraan. Kaupunkirakenteen kehitys edellyttää yh-
teyttä Mannakorventieltä valtatielle sekä Lemetyn kaukolämpöverkon yhteyttä alueen
halki. Infra on tarkoituksenmukaista hyödyntää suhteellisen tehokkaasti.

Ilmastovaikutukset

Suunnitteluratkaisussa hyödynnetään rakennettava infrastruktuuri tehokkaasti, vaikka
rakennusten mittakaava onkin keskitehokasta. Alueelle tuodaan sekä asumista että
työpaikkoja, jolloin asuminen työpaikan lähellä on mahdollista ja kaupunkirakenne
kestävää. Leveä viherkäytävä ja yhteydet Lamminrahkaan takaavat monipuoliset viih-
tymismahdollisuudet lähellä, ilman että täytyy lähteä kauas viihtymään. Laajat viher-
alueet ja hulevesiä sekä piha-alueita koskevat kaavamääräykset edistävät sääilmiöi-
hin varautumista tulevisuudessa. Uudet yhteydet tukevat niin ikään varautumisval-
miutta ja monipuolistavat kulkuverkostoa erikoistilanteissa.

5.7 Ympäristön häiriötekijät ja niiden lieventäminen

Melu

Valtatie 12 liikennemelu tulee liikennemäärien lisääntymisen myötä kasvamaan.

Alueen meluolosuhteista tehtiin asiantuntijatyönä meluselvitys, jota on sittemmin päi-
vitetty. Kaavaan on muotoiltu määräykset 2020 laaditun selvityksen suositusten pe-
rusteella koskien sekä julkisivuja että ulko-oleskelualueita.

suositukset meluselvityksestä 2020 (Promethor Oy):
Asuinrakennusten piha-alueet
Laskennan perusteella melutaso täyttää ennustetilanteessa valtioneuvoston päätöksen
993/1992 melutason ohjearvot asuinrakennusten suojan puoleisilla piha-alueilla ilman erityi-
siä meluntorjuntatoimenpiteitä. Muutamien asuinrakennusten piha-alueella melutaso on
suurimmillaan noin ohjearvon suuruinen. Piha-alueiden sijoitteluun tulee melun näkökul-
masta kiinnittää huomiota kortteleiden 1267–1272 ja 1275 asuinrakennusten suunnittelussa.
Kyseisillä alueilla rakennuksille tulee mahdollistaa pihojen sijoittaminen melulähteestä kat-
sottuna rakennuksen taakse suojaan.
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Julkisivujen ääneneristävyysvaatimus
Suosittelemme, että korttelin 1275 asuinrakennusten Lahdentien puoleisille julkisivuille ja
korttelien 1267–1272 asuinrakennusten ja päiväkodin Mannakorventien puoleisille julkisi-
vuille merkitään ääneneristävyysvaatimukseksi 30 dB(A). Muille asuinrakennusten julkisivuille
ei ole tarpeen merkitä ääneneristävyysvaatimuksia. Toimitilarakennusten (liike- ja toimistoti-
lat) julkisivuille ei ole tarpeen esittää asemakaavassa ääneneristävyysvaatimuksia. Mikäli ra-
kennuksiin sijoitetaan opetus- tai kokoontumistiloja, tulee tämä huomioida kohteen julkisivu-
jen suunnittelussa rakennuslupavaiheessa.

Parvekkeiden ääneneristävyysvaatimus
Laskennan perusteella korttelissa 1275 osalla julkisivuista oleskeluparvekkeista tulee lasittaa,
jotta päiväajan ohjearvo 55 dB(A) niillä täyttyy. Laskennan perusteella vaimennuksen tarve
on suurimmillaan 6…7 dB. Tämän suuruiset vaatimukset ovat saavutettavissa yleisesti käyte-
tyillä parvekeratkaisuilla. Melun näkökulmasta parvekkeita voidaan sijoittaa rakennusten kai-
kille julkisivuille.

Huoneistojen sijoittelu
Asuinalueiden suunnitteluun annetun ohjeistuksen mukaan mikäli asuinrakennuksen julkisi-
vuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso ylittää 65 dB(A), asuntojen tulisi aueta myös suun-
taan, jossa keskiäänitaso alittaa ohjearvot. (Uudenmaan ELY-keskus, opas 02/2013, Melun- ja
tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa). Julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso
alittaa laskennan perusteella 65 dB(A) kaikilla asuinrakennusten julkisivuilla. Näin ollen huo-
neistot voidaan melun näkökulmasta katsottuna sijoittaa asuinrakennuksissa vapaasti.

Ote selvityksestä 2020, Promethor Oy
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Hulevedet
Rakentamisen myötä hulevesien määrä kasvaa ja niiden hallitsemiseksi on laadittu
hulevesiselvitys.

Ote hulevesiselvityksestä. Katuverkkoa on muutettu selvityksen jälkeen siten, että
kaareva katulinjaus on tullut pohjoiseen. Kadun ja hulevesien hallinta-alueen väliin on
tullut kerrostalokortteli.

Tärinä

Keväällä 2020 laadittiin tarkastelu koskien tärinäolosuhteita. (Promethor Oy) Tarkas-
telun perusteella suunnitellut korttelialueet eivät osoitettavaan käyttötarkoitukseen
nähden ole tie- tai raideliikenteen runkomelu- tai tärinäriskialueella.

Suunnitelluille korttelialueille ei ole tarvetta esittää tärinään tai runkomeluun liittyviä
kaavamääräyksiä.

5.9 Nimistö
Alueen nimistössä jatketaan ympäröivän alueen hevosteemaa.
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Alueen toteuttamista ja rakennustapaohjeita ohjaava havainnekuva.

Alueelle laaditaan erilliset rakentamistapaohjeet, joiden avulla ohjataan lähekkäin si-
joittuvia taloja istumaan kokonaisuuteen, mutta toisaalta erottumaan toisistaan mm.
värityksen osalta. Katutilan, puistoalueen ja kenttien ilmettä käsitellään katu- ja puis-
tosuunnitelmissa.
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Tampereen teknillinen yliopisto / Esimerkkejä keskitehokkaan rakentamisen malleista
(Ville Kuhmonen / Kangasala, Lehtipainon alue)

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Alueen toteuttaminen ratkaistaan kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman kautta
sovittaen rakentaminen palvelujen riittävyyteen ja investointien ajoitukseen.

Asemakaava toteutetaan vaiheittain. Tampereen kaupungin, Kangasalan kaupungin
ja Pirkanmaan Ely-keskuksen kesken on laadittu sopimus Lamminrahkan eritasoliitty-
män toteuttamisesta. Eritasoliittymän rakentaminen on alkanut vuoden 2018 lopulla.
Mossin puistokadun, Lamminrahkan eritasoliittymän sekä Mannakorventien rakentu-
mista olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena. Korttelialueiden puustoa olisi hyvä val-
mentaa tulevaan rakentamiseen.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan ja lii-
kenteeseen.

KANGASALA 29.4.2019

Kaupunginarkkitehti Mari Seppä

Valmistelu
suunnitteluarkkitehti Leena Roppola
kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen
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