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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lentolan kaavan muuttaminen on ollut vireillä jo kymmenen vuotta. Tarkoituk-
sena on ollut sujuvoittaa alueen liikennejärjestelyjä ja sittemmin myös maakun-
takaavan mukaisesti monipuolistaa alueen maankäyttöä. Kaavaluonnoksia
Vällintien, Kangasalantien ja Mäkirinteentien ympäristössä on ollut nähtävillä
useita kertoja.

Vällintien ja Mäkirinteentien kulmassa sijaitsevan entisen kirpputorin tontin kaa-
valuonnos tuli käsittelyyn syksyllä 2018. Kaavaehdotus oli nähtävillä alkuvuo-
desta 2020 ja kaava eteni hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2020.

2.2 Asemakaava
Kaavalla muutetaan liikekorttelialuetta asuni- ja liikerakennusten kortteliksi.

Joukkoliikenteen laatukäytävän reittiä Vällintien ja Mäkirinteentien risteyksessä
sujuvoitetaan entisestään.

Uudisrakentamisella luodaan Mäkirinteentien varteen uutta, kaupunkimaista
ilmettä, johon kuuluu asumista, myymälöitä ja laadukasta julkista ulkotilaa, au-
kioita ja puita.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Toteutusvastuu on rakentajalla. Kunnan vastuuseen kuuluu kadunrakentami-
nen. Asemakaava on mahdollista toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus
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Ortoilmakuva alueesta.

Kiinteistö sijaitsee rakennetussa ympäristössä Lentolan teollisuusalueella Mäki-
rinteentien ja Vällintien kulmassa. Alueen lähiympäristönä on kauppakeskus ja
hautausmaa.

Luonnonympäristö

Alueen ympäristö on vanhaa soramonttua, jonne on rakennettu työpaikka-
alue. Luonnonarvoja ei suunnittelualueella ole. Kaupungin ympäristösuunnitte-
lijana toimiva biologi on tarkistanut luonnonarvojen osalta tilanteen kesällä
2019. Kaivamattomalla alueella korttelin länsipuolella on 1950-luvun lopulla
perustettu Tampereen seurakuntien hautausmaa, jonka ympäristö on metsäi-
nen. Metsäisyydellä on maisemallista merkitystä.

Rakennettu ympäristö

Lentolan teollisuusalueen rakentaminen on aloitettu 1980–1990-lukujen tait-
teessa. Aluetta on tiivistetty 2000-luvun alussa.

Alueen liikenteellinen saavutettavuus on hyvä. Myös joukkoliikenne kulkee lä-
heisyydessä. Lentolan länsiosassa Lahdentien vastapuolella on kaupallisten
palveluiden alue.

Muutettavalla alueella on viimeksi toiminut kirpputori, joka paloi joitakin vuosia
sitten.

Maanomistus

Muutettava alue
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Kunnan maaomaisuus rasteroitu vihreällä

Muutettava alue on pääosin yksityinen.

3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Kunnan
maanomistus
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Pirkanmaan maakuntakaavassa alue on merkitty KM-merkinnällä kaupallisten
palvelujen alueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Merkinnällä
osoitetaan keskustojen ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet ja keskittymät,
jotka yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat seudullisesti
merkittävän vähittäiskaupan alueiksi. Alueelle voi sijoittua merkittävässä mää-
rin myös asumista, mikäli alue sijoittuu maakuntakaavassa osoitetulle tiiviille
joukkoliikennevyöhykkeelle tai tiivistettävälle asemanseudulle.

Aluetta koskee myös merkintä, jolla osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit,
tiivistettävät tai tiiviinä toteutettavat alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen
joukkoliikennejärjestelmään sekä kehä 2 -kehittämisvyöhykemerkintä, jolla
osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun 2-kehään tukeutuva yritys- ja tut-
kimustoiminnan sekä asumisen vyöhyke, joka ulottuu lentoasemalta Sääksjär-
ven, Hervannan, Saarenmaan ja Lentolan kautta Tarastenjärvelle. Vyöhyke
kytkee lentoasemaa ja itäistä kaupunkiseutua toisiinsa, keskusakselin kehittä-
misvyöhykkeeseen sekä kaupunkiseudun muihin yritysalueisiin.

Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa 2040 Lentola on osoitettu aluekes-
kukseksi, joka on myös joukkoliikenteen solmupiste.
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Alueella on voimassa Vatialan
osayleiskaava, jossa alueen merkintä
on KAUPALLISTEN PALVELUJEN
ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA VÄ-
HITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖN.
Merkinnän osoittamalle alueelle voi-
daan osoittaa merkitykseltään seudulli-
nen erikoistavarakaupan suuryksikkö.
Alueelle ei saa osoittaa päivittäistava-
rakaupan myymälätiloja.

Alueella on voimassa Kan-
gasalan strateginen yleis-
kaava, jossa Lentolaa on ta-
voitteena kehittää eri liikku-
mistavoin saavutettavana.
Lentola on strategisessa
yleiskaavassa erittäin kes-
keinen paikka, sillä sen koh-
dalla risteävät nauhataaja-
man ja kakkoskehän kehittä-
misvyöhykkeet.
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Alueella on voimassa asemakaava, jossa alue on varattu liike- ja toimistora-
kennusten korttelialueeksi.

Alueelle on laadittu alueen kehit-
tämistavoitteita kuvastava diplo-
mityö (Leo Kontinen 2017). Siinä
on näytetty Kangasalantien liitty-
mäjärjestelyjen muutos. Mäkirin-
teentien länsipuolta on tarkoitus
kehittää asuin- ja liikerakennusten
alueena, kun taas sen ja Lahden-
tien väli ja liike- ja toimistoraken-
tamiselle, johon voidaan sijoittaa
myös vähittäiskaupan suuryksi-
köitä.

Tehokkain asuntorakentaminen
sijoitetaan Kangasalantien puolei-
seen osaa, pientalovaltainen
Horsmatien varteen. Nyt käsitel-
tävä kortteli on tarkoitettu keskite-
hokkaalle rakentamiselle.
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Alueen tuoreimmat oikeusvaikutteiset kaavat ovat Pirkanmaan maakunta-
kaava 2040 sekä Kangasalan strateginen yleiskaava. Näiden kaavojen kautta
on saatu tarkentavia tavoitteita koskien Lentolan kehittämistä. Lentola on
Kangasalan merkittävä joukkoliikenteen solmukohta ja asiointipaikka, jota on
syytä kehittää monipuolisena eri toimintojen kohteena, samalla parantaen ja-
lankulkuympäristöä. Tukea ajatuksille saatiin mm. vuonna 2020 tehdystä kes-
kustabarometrityöstä, jossa tutkittiin Tampereen seudun keskusten kehittä-
mistä. Lentolaan toivottiin viihtyisyyttä ja monipuolisuutta. Samana vuonna
tehdyssä Kangasalan kaupan alan selvityksessä tunnustettiin haasteena tilaa
vaativalle kaupalle osoitettavan tilan väheneminen hankkeen myötä, mutta
toisaalta todettiin, että oleellista olisi kehittää Lentolan kaupan toimintoja ni-
menomaan nykyisen kauppakeskittymän puitteissa. Sijainti joukkoliikennekäy-
tävällä ja palveluiden tuntumassa puoltaa henkilöintensiivisiä ja monipuolisia
toimintoja.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavan muutostarve koko Lentolan alueella juontuu tehokkaan joukko-
liikenteen, hyvien palveluiden ja kehä 2 -kehittämiskäytävän hyödyntämi-
sestä. Nyt suunniteltava alueen osalta kyse on palaneen kiinteistön kehittämi-
sestä.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty kunnan aloitteesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

Osalliset
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
· Maanomistajat
· Alueen yrittäjät
· Kunnan palvelualueet  (rakennus- ja ympäristövalvonta, rakentaminen,

Kangasalan Vesi -liikelaitos, elinkeinot)
· Pirkanmaan ely-keskus
· Verkostojen haltijat (Elisa, Elenia)

Vireille tulo
Kaavan muutos on tullut vireille noin kymmenen vuotta sitten.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Alueella on aiemmin ollut vireillä asemakaava nro 591, jonka vuorovaikutuk-
sesta on kerrottu sen kaavaselostuksessa. Selostus on nähtävillä kunnan kotisi-
vuilla vireillä olevien kaavojen osastolla.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä loppuvuodesta 2018, ja siitä
saatiin seuraavat palautteet:
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Rakentamisen palvelualue, 28.1.2019

Tonttien takaisesta rinteestä valuu runsaasti pintavesiä. Varattava ti-
laa kuivatukselle tonttien rinteen puolelle. Kaavan tonttien alla kall io
lähellä pintaa. Pintavedet käsitel tävä tontil la > viivytysallas/-alue. Jo
Hong Kongin tontin ja tontin 802 osuuksil la on ollut isoja ongelmia
pintavesien kanssa!

Tontin 3 l iittymän kohdalle on suunnitel tu l -a pysäkki!

Tontin 802 a-alueen rakennusalaa ei saa viedä kiinni tontin rinteen
puoleiseen rajaan (katokset ja kuivatus).

Sivistyskeskuksen johtoryhmä 23.1.2019

Vällintien asemakaavassa (nro 831)on entisen kirpputorin paikalle suunniteltu
kerrostaloja, joista pohjoisimman pohjakerrokseen on merkitty päiväkodille tila.
Luonnoksessa on nyt liian pieni neliömäärä. Lentolan alueelle tulossa vähitel-
len lisää asumista, alueelle voisi miettiä varausta yhdelle pienten lasten yksi-
kölle.

Vastine: Koulun tarvetta on tarkasteltu palautteenannon jälkeen kouluverkkoa
käynnissä olevan kouluverkkoselvityksen yhteydessä, jossa on huomioitu Mäki-
rinteentien kaavahanke. Mikäli tarve pienten lasten yksikölle ilmenee, voidaan
päiväkodille varata alue hautausmaan pohjoispuolelta.

Elisa Oyj 22.1.2019

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutokseen. Alueen lähei-
syydessä on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita joiden olemassaolo tarvitsee
alueella toimijoiden tiedostaa ja huolehtia tarvittaessa niiden riittävästä suo-
jauksesta. Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla
hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto. Siirrot ovat maksullisia
(Maankäyttö- ja Rakennuslaki 89§).

Vastine: merkitään tiedoksi.

Kangasalan vesi -liikelaitos 11.2.2019

Muodostettavat tontit 2 ja 3 voidaan liittää vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Tontti 3 Vällintien pohjoispuolella, ja tontti 2 Mäkirinteentien länsipuolella sijait-
sevaan liittymispaikkaan. Kangasalan Vesi –liikelaitoksella ei ole huomautetta-
vaa asemakaavan muutokseen.

Vastine: merkitään tiedoksi.
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Kangasalan Lämpö Oy 17.2.2019

Kaava-alue rajoittuu luoteessa Kangasalan Lämpö Oy:n vuokraamaan et-alu-
eeseen, missä sijaitsee Lentolan lämpölaitos. Lämpölaitokselta lähtee kauko-
lämpölinja Vällintien kevyenliiketeen tien alla Lentolan liikekeskusta kohti.

Kangasalan Lämpö Oy:tä ei ole pyydetty lausuntoa kaavan valmisteluaineis-
tosta, vaikka se on hallinnoi kaavan viereistä et-aluetta rajanaapurina ja omis-
taa verkostoja alueella.  Jatksossa Kangasalan Lämpö Oy on liitettävä kaavan
osallisten luetteloon ja pyydettävä lausunto kaavaa edelleen kehitettäessä.

Kaavan luoteiskulmassa korttelin 802 istutettava alueen osa on tuotu hyvin lä-
helle noin 4m etäisyydelle lämpölaitoksen seinästä. Laitoksen huoltotoimenpi-
teiden vuoksi etäisyyttä viereisen tontin rajaan on syytä olla riittävästi noin
10m.

Kaavan pohjoisimpien rakennuspaikkojen länsipuolisille julkisivuille tulee mer-
kitä myös ääneneristävyyden dB vaade. Perusteluna vaatimukselle on, että
uudisrakennuksen ylimpien kerrosten korkeusasema tulee lähelle lämpölaitok-
sen piipun yläpään korkeusasemaa ja varmuutta piipusta lähtevä äänen
mahdollisesta häiritsevyydestä ei ole.

Kangasalan Lämpö Oy:ltä on pyydetty useaan otteeseen liikennekaasun (bio-
ja maakaasu) jakeluaseman rakentamista Kangasalle. Valtioneuvoston tavoit-
teena on liikenteen päästöjen vähentäminen ja tavoitteena on saada suo-
meen 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. Tuoreessa valtioneuvoston
teettämässä raportissa (https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pu-
bid=URN:ISBN:978-952-287-631-7)  todetaan: ”Kaasuautojen saatavuus ja han-
kintahinta eivät tällä hetkellä ole este niiden hankinnalle. Kaasuautojen suh-
teen tärkeintä onkin jatkaa tankkausinfrastruktuurin laajentamista. Alueilla,
joilla kaasua on saatavissa, kaasuauton hankintaa ei ole mitään syytä lykätä,
sillä ne ovat tällä hetkellä valmiita ratkaisuja päästöjen kustannustehokkaa-
seen vähentämiseen.”

Alustavien selvitysten mukaan Lentolan lämpölaitoksen alue sopisi hyvin kaa-
sun liikenneaseman paikaksi. Vällintiestä on muodostunut vilkasliikenteinen
katu lähinnä päivittäistavarakaupan suurmyymälän vuoksi. Myös VT12 tien lii-
kennemäärät ovat kasvaneet ja valtatieltä on kohtuullisen lyhyt matka Vällin-
tielle, mikä puoltaisi Lentolan sijaintia. Kangasalan Lämpö esittää, että kaava-
aluetta laajennetaan koskemaan myös Lentolan lämpökeskuksen aluetta ja
että siihen merkitään lämpölaitoksen ja kaasun liikenneaseman mahdollistava
kaavamerkintä.

Kaikkien maanalaisten putkirakenteiden osalta tulee huomioida, että niiden
päälle ei saa rakentaa ja että liikennejärjestelyjen muuttuessa tulee varmistaa
ko. putkirakenteiden riittävä mekaaninen suojaus raskaan liikenteen aiheutta-
mia kuormia suojaamaan. Putkien mahdolliset siirrot tai suojaus tulee tehdä
alueen toteuttajan tai rakentajan kustannuksella.

Alueen tuleva rakennuskanta on liitettävissä kaukolämpöjärjestelmään.

https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-631-7
https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-631-7
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Vastine: Kaavaan on täydennetty kaasuautojen tankkausasema. Kaavaa on
kehitetty yhdessä kaavoituksen ja Kangasalan lämpö Oy:n kesken.

Pirkanmaan ELY-keskus 26.2.2019

Kaavaan vaikutustenarviointi on hyvin niukka. Vaikutusten arvioinnissa ei ole
käsitelty mm. meluvaikutuksia lainkaan. Kuitenkin julkisivujen melunpitävyy-
destä on annettu kaavaehdotuksessa määräyksiä ja kaavaratkaisusta on näh-
tävissä, että rakennusmassojen sijoittelulla pyritään hallitsemaan melun leviä-
mistä ja mahdollistamaan melulta suojaisat oleskelupihat.  Melumallinnuksen
ja vaikutusten arvioinnin puuttuessa jää kuitenkin epäselväksi täyttyvätkö me-
lua koskevat suunnittelun ohjearvot kaikilta osin.

Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida valtatien 12 liiken-
teen aiheuttamat haitat, jotka tulee pyrkiä ehkäisemään rakennusten ja ulko-
oleskelualueiden sijoittelulla sekä rakennusten rakenteellisilla ratkaisuilla. ELY-
keskus korostaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava maan-
käyttö- ja rakennuslain 117 f § mukaisesti tarvittavasta meluntorjunnasta melu-
selvityksineen sekä ulko-oleskelu- että rakennusten sisätilojen osalta.

Hulevesien käsittelyn osalta kaavaehdotuksessa edellytetään esittämään hal-
lintasuunnitelma rakennuslupa-asiakirjojen yhteydessä. Hulevesivaikutukset tu-
lisi kaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä tarkastella kaavatasolle soveltu-
valla tarkkuudella kaavan laatimisen yhteydessä siten, että huomioidaan vai-
kutukset myös suunnittelualueen ulkopuolella (valuma-alueella). Hulevesivaiku-
tusten arvioinnin ohella kaavamääräyksiin olisi hyvä täydentää vähintään hu-
levesien käsittelyn yleiset periaatteet korttelialueella.

Vastine: Kaavan vaikutusten arviointia on täydennetty. Hulevesien hallinnan
määräyksiä on täydennetty ja Lentolan kaavoitukseen liittyvä hulevesisuunni-
telma on esitelty vaikutusten arviointiosiossa.

Rakennusvalvonta 5.3.2019

Ajoyhteys tontille on osoitettava asemakaavassa turvallisesta paikasta. Ha-
vainnekuvan mukaan ajo tontille ja autopaikoitusalueelle tapahtuu asema-
kaavassa yleiselle jalankululle varatun alueen osan kautta.

Kaavamerkinnöissä ja –määräyksissä on ristiriitaisuuksia piha-alueen mitoitusta
koskevissa määräyksissä sekä autopaikkojen toteutusta koskevassa merkin-
nässä ja määräyksessä.

Päiväkoti sijoittuu viimeisimpään rakennukseen. Päiväkotiin suuntautuva saat-
toliikenne on huomioitava asemakaavassa.

Vastine: Mäkirinteentien osalta on tehty alustavaa aluevaraussuunnittelua yh-
dessä kaavoituksen ja rakentamisen palvelualueen kesken. Tässä yhteydessä
on täsmennetty kaavan kulkuyhteyksiä, mukaan lukien liikkumisturvallisuus.

Rakentamisen palvelualue 28.1.2019
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Tonttien takaisesta rinteestä valuu runsaasti pintavesiä. Varattava tilaa kuivatukselle tont-
tien rinteen puolelle. Kaavan tonttien alla kallio lähellä pintaa. Pintavedet käsiteltävä ton-
tilla > viivytysallas/-alue. Jo Hong Kongin tontin ja tontin 802 osuuksilla on ollut isoja ongel-
mia pintavesien kanssa! Tontin 3 liittymän kohdalle on suunniteltu l-a pysäkki! Tontin 802 a-
alueen rakennusalaa ei saa viedä kiinni tontin rinteen puoleiseen rajaan (katokset ja kuiva-
tus).

Vastine: hulevesille on varattu alue. Pysäkkikysymykset on käyty läpi liittyen mäkirinteentien
parantamiseen.

Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelu 6.3.2019

Kaava-alueen pohjoisosan kuusikerroksisen rakennuksen välittömässä läheisyydessä on n.
20 metriä korkea lämpölaitoksen savupiippu. Lisäksi kaava-alueen länsipuolella on krema-
toriolaitos savupiippuineen. Edellä mainitut savun lähteet tulee ottaa huomioon kaavan
jatkosuunnittelussa.

Täydennys lausuntoon 22.3.2019: Kaava-alueen pohjoisosan kuusikerroksisen rakennuksen
välittömässä läheisyydessä on n. 20 metriä korkea lämpölaitoksen savupiippu. Lisäksi
kaava-alueen länsipuolella on krematoriolaitos savupiippuineen. Edellä mainitut savun läh-
teet tulee ottaa huomioon kaavan jatkosuunnittelussa. Ottaen huomioon kaava-alueen
aiemmat toiminnot tulee maaperästä laatia pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvi-
ointi.

Vastine: Piippujen vaikutuksia on tarkasteltu kaavoituksen yhteydessä, ja todettu yhdessä
ympäristönsuojelun kanssa, että piipuilla ei ole merkittävää vaikutusta toimintoihin.

Kaavan ehdotusaineisto oli nähtävillä 10.2.-10.3.2020. Saadut palautteet ja kaavanlaatijan
vastineet:

Pirkanmaan ELY-keskus 10.3.2020

Kaavaan meluvaikutustenarviointi perustuu Vatialan osayleiskaavan yhteydessä vuonna
2013 laadittuun meluselvitykseen, johon nyt ehdotuksen selostuksessa viitataan lyhyesti.
Kaavaselostuksen liitetyistä meluselvityksen otteista ei ilmene selitettä mallinnetuille meluar-
voille.  Vuoden 2013 osayleiskaava-aineiston meluraportin perusteella selviää kuitenkin,
että asemakaavamuutoksen alaisessa korttelissa 2m korkeudella ylittyy nykytilanteessa
Mäkirinteen tien puoleisista julkisivuista 60dB päivämelun ohjearvo. Myös yöajan meluoh-
jearvo 45dB ylittyy julkisivuilla selvityksen mukaan nykytilanteessa. Edelleen selvityksen ta-
voitevuonna (2030) tie- ja raideliikenteen melusuojauksilla julkisivuille kohdistuu melua, joka
ylittää suunnittelun ohjearvot.

Kaavan vaikutusten arvioinnissa ei ole käsitelty meluvaikutuksia muutoin, kuin esittämällä
Vatialan osayleiskaavaselvityksen lähtökohta. Julkisivujen melunpitävyydestä on kuitenkin
annettu kaavaehdotuksessa määräyksiä ja kaavaratkaisusta on nähtävissä, että rakennus-
massojen sijoittelulla pyritään hallitsemaan melun leviämistä ja mahdollistamaan melulta
suojaisat oleskelupihat. Meluselvityksen yleispiirteisyydestä johtuen jää kuitenkin edelleen
epäselväksi täyttyvätkö melua koskevat suunnittelun ohjearvot kaikilta osin. ELY-keskus kat-
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soo, että  meluvaikutuksia tulisi arvioida asemakaavatasolle soveltuvalla tarkkuudella ta-
voitevuoteen 2040 saakka ja melu tulisi mallintaa kaikille kerroskorkeuksille, kun otetaan
huomioon kaavan mahdollistavan parvekkeiden sijoittumisen melulle altistuville julkisivuille.
Kaavamääräyksiä on tarpeen edelleen täydentää melunhallinnan kannalta. Tässä tulee
ottaa huomioon LIME-työryhmän mietinnössä (2001) asetettu lähtökohta: ”Jos ei selvityksin
voida varmistua, että melutaso asuintalon liikenneväylän puoleisella julkisivulla on alle 55 –
60 dB, tulisi huoneistojen ulottua läpi talon, jolloin tuuletus voidaan järjestää talon hiljaisem-
malta puolelta. Oleskeluun tarkoitettuja parvekkeita tulisi osoittaa vain suuntaan, jossa me-
lutaso on alle 60 dB”.

ELY-keskus korostaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava maankäyttö-
ja rakennuslain 117 f § mukaisesti tarvittavasta meluntorjunnasta meluselvityksineen sekä
ulko-oleskelu- että rakennusten sisätilojen osalta.

Vastine:
Kaavoituksen yhteydessä on ehdotusvaiheessa laadittu tarkentava meluselvitys ja sen joh-
dosta tarkistettu meluolosuhteita koskevia kaavamääräyksiä.

Kangasalan lämpö Oy, 11.3.2020

Kaava-alueen pohjoisosassa ET-3 alueella sijaitsee Lentolan lämpölaitos. Kaavamerkintä
mahdollistaa alueella kaasuajoneuvojen tankkaustoiminnan.

Lämpölaitokselta lähtee kaukolämpölinja Vällintien kevyenliiketeen tien alla Lentolan liike-
keskusta kohti. Liikennejärjestelyjen muuttuessa on todennäköistä, että kaukolämpölinjaa
on siirrettävä. Kaikkien maanalaisten putkirakenteiden osalta tulee huomioida, että niiden
päälle ei saa rakentaa ja että liikennejärjestelyjen muuttuessa tulee varmistaa ko. putkira-
kenteiden riittävä mekaaninen suojaus raskaan liikenteen aiheuttamia kuormia suojaa-
maan. Putkien mahdolliset siirrot tai suojaus tulee tehdä alueen toteuttajan tai rakentajan
kustannuksella.

Kaavan pohjoisimpien rakennuspaikkojen länsipuolisille julkisivuille tulisi merkitä myös ääne-
neristävyyden dB vaade. Perusteluna vaatimukselle on, että uudisrakennuksen ylimpien
kerrosten korkeusasema tulee lähelle lämpölaitoksen piipun yläpään korkeusasemaa ja
varmuutta piipusta lähtevä äänen mahdollisesta häiritsevyydestä ei ole.

Alueen tuleva rakennuskanta on liitettävissä kaukolämpöjärjestelmään.

Vastine:
Kaukolämpölinjan sijainti kevyen liikenteen tien alla merkitään tiedoksi. Äänieristävyyden
db-vaade on päivitetty kaava-aineistoon.

Pirkanmaan pelastuslaitos, 4.3.2020

Kaavoitettava alue sijaitsee Turvallisuus- ja kemikaaliviraston määrittämällä Kangasalla toimivan Kul-
jetus Poussa Oy:n vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa
tarkoitetulla konsultointivyöhykkeellä.

Yrityksen laatiman riskinarvoinnin mukaan mahdollisen onnettomuuden vaikutukset eivät kuiten-
kaan ulotu nyt kaavoitettavalle alueelle, joten mahdollisen onnettomuuden vaikutuksia ei tarvitse
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erikseen huomioida kaavoituksessa. Pelastuslaitoksen toimintavalmius ja toimintamahdollisuudet
kohteessa ovat on riittäviä suhteessa kaavoittettavan toiminnan riskeihin. Pelastuslaitoksella ei ole
huomautettavaa kaavaluonnoksen suhteen.

Alueen kunnallistekniikan suunnittelun ja toteutuksen osalta todetaan kuitenkin, että riittävästä sam-
mutusveden saannista tulee varmistua Pirkanmaan pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelman
periaatteiden mukaisesti (PelL 379/2011 30.2 §).

Vastine:
Merkitään lausunto tiedoksi.

Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelu, 10.3.2020

Ympäristönsuojelulla ei ole kommentoitavaa.

Vastine:
Merkitään lausunto tiedoksi.

Viranomaisyhteistyö
Viranomaisneuvottelua ei ole pidetty kaavan sisältö nähden tarpeellisena.
Työneuvottelu pidettiin 16.4. ELY-keskuksen kanssa, ja siinä tuotiin esiin tarve
kaavamääräykselle, joka määrittelee huoneistojen avautumissuuntia ja huo-
netilojen järjestystä meluolosuhteisiin nähden.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on Lentolan alueen kehittäminen toiminnallisesti
monipuoliseksi. Kaupan tilatarve on merkittävästi vähentynyt. Kunta pyrkii ke-
hittämään sekä keskustaansa että Lentolan aluekeskusta monipuolina kau-
pan, palveluiden ja asumisen alueina.
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Lentolan alueella on pyrkimyksenä parantaa ympäristön laatua, mitä edistää
asumisen lisääminen alueella. Asuntoja on toistaiseksi rakennettu Vällintien ja
Horsmatien varteen.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
· Asemakaavan valmisteluaineisto elinvoimalautakunnassa 11.12.2018
· Luonnos nähtävillä loppuvuosi 2018
· Asemakaavaehdotuksen käsittely elinympäristölautakunnassa 28.1.2019
· Asemakaavaehdotus nähtävillä 10.2. - 10.3.2020
· Asemakaavan hyväksyminen

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne

Mitoitus
Kaava mitoitetaan noin 200 asukkaalle ja liiketiloille.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Ympäristön laatua on edistetty kaavamääräyksin koskien mm. rakennustapaa
ja pihojen käsittelyä.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet

Liikekortteli muutetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi, johon on ra-
kennettava IV-VII -kerroksisia kerrostaloja. Liiketiloille on osoitettu oma raken-
nusoikeutensa. Liikerakentamiseen varattavat maantasokerroksen osat määri-
tellään kaavakartassa.

Paikoitusalueet osoitetaan sorarinteen reunalle.

Kortteli Vällintien suunnasta katsottuna.

Muut alueet
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Vällintien ja Mäkirinteentien liittymää sujuvoitetaan pääliikennesuunnaksi.

5.4 Kaavan vaikutukset

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Lentolan haasteena on alueen jäsentymättömyys. Alueen imagossa näyttelee suurta
roolia infrastruktuuri (valtatie, pysäköinti, entiset soranottoalueet). Kaupunkikeskus-
maisen asumisen ja liiketilojen tuominen alueelle tukee Lentolan kaupunkikuvaa ja
vie aluetta keskusmaiseen suuntaan. Kaavan myötä edistetään myös jalankulkuym-
päristöä. Uusille asukkaille julkisen ja yksityisen tilan rajautuminen katuun, pihaan ja
hautausmaan puistoon on optimaalinen.

Meluolosuhteita on tarkasteltu meluselvityksessä vuonna 2013 Vatialan osayleiskaa-
van meluselvityksen osana. Selvityksessä on todettu tarve melunsuojaukselle pihojen
ja asuinrakennusten osalta.

Ote meluselvityksestä 2013, Ramboll
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Ote meluselvityksestä 2013, Ramboll

Kaavoituksen edetessä keväällä 2020 on laadittu myös tarkemmalla tasolla melusel-
vitys, jonka tuloksena on suositus osoittaa kaavamääräyksenä vaatimus parvekelasi-
tuksille sekä melun huomioiminen pohjoisimman rakennuksen rakenteissa:

Ote meluselvityksestä 2020, Ramboll
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Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

Kaavasuunnittelussa on sovitettu rakentamiset maastoon siten, että syntyy kaupunki-
kuvallisesti luontevat ulkotilojen korkoerot. Laajoja maanmuokkauksia ei tämän ohella
suoriteta.

Hulevesien hallintaa on käsitelty Lentolan asemakaava-alueen hulevesisuunnitelman
yhteydessä vuonna 2012 ja todettu tarve hulevesien hallinnalle korttelin alueella.
Kaavassa on osoitettu tälle toiminnolle alue ja edellytetty tarkempaa hulevesisuunnit-
telua rakennusluvan yhteydessä.

Ote 2012 selvityksestä, FCG

Rakennusten toiminnot ja suuntaaminen pyrkivät minimoimaan liikenteen haittoja
asuinympäristön pienilmastolle. Tornimaisissa pienehköissä kerrostaloissa on hel-
posti mahdollista suunnata asuntoja useampaan kuin yhteen ilmansuuntaan. Kadun-
tasokerroksiin ei ole sijoitettu asuintiloja. Piha-alueet jäävät rakennusmassan taakse
suojaan. Jonkin verran pienilmastollisia vaikutuksia voi pihaan kohdistua tietyllä tuu-
lensuunnalla ja ilmanpaineella krematoriolaitoksen piipusta tulevasta höyrystä. Vaiku-
tus ei ole kuitenkaan terveyden kannalta merkittävä, sillä krematorion tulee huolehtia,
että rajoituksia päästöistä noudatetaan.

Kaava tukee ilmastonmuutoksen ehkäisyä tuomalla asukkaat lähelle työpaikkoja ja
palveluita ja tiivistämällä yhdyskuntarakennetta. Liikkuminen vähenee uusien asuk-
kaiden oletettavasti valitessa kestävät liikkumistavat. Alueen kehittäminen ja kohentu-
minen myös tukee hautausmaan puistoaluetta lähiliikuntapaikkana kaikille Vatialan
asukkaille. Kaavassa on osoitettu kaasuautojen tankkausasema ja tuotu kevennyksiä
pysäköintinormiin mahdollisten yhteiskäyttöautojen osalta. Kaavan yhteydessä on
suunniteltu uusi pyörätie Mäkirinteentien varteen sekä liikkumisympäristön kaupunki-
maistumiseen. Alue on liitettävissä kaukolämpöverkkoon, ja kaukolämmön lähde on
aivan korttelin tuntumassa.
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Kaava tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista monipuolistamalla alueen liikkumis-
mahdollisuuksia ja toimintoja (alueen resilienssi ja muutoksensietokyky). Rakennus-
massat vaikuttavat laakean alueen tuulisuuteen suoden suojaisia ja avoimempia
paikkoja. Hulevesien hallintaan on kiinnitetty huomiota varaamalla tilaa tarpeellisiksi
todetuille hulevesialtaille. Osassa rakennuksia on edellytetty kaavassa viherkattoja.

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin

Alueelta ei ole havaittu sellaisia merkittäviä luontoarvoja tai monimuotoisuutta, johon
suunnitelmalla voisi katsoa olevan haittaa. Kaavan myötä nykyinen tyhjillään oleva
karu kenttä muuttuisi rakennetuksi ympäristöksi. Puustoinen rinne säilyy pitkälti nykyi-
sellään. Lentolan haasteena on kaupungin keskeisen viherrakenneverkon katkeami-
nen laajoihin infrastruktuurialueisiin. Kaavalla edistetään osaltaan vehreän ja viih-
tyisän ympäristön syntymistä.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen

Lentola on Kangasalan keskustan rinnalla kaupungin toinen merkittävä palveluiden
keskus sekä työpaikkakeskittymä. Pitkällä tähtäimellä se tulee olemaan seudullisen
kakkoskehän ja Kangasalan nauhataajaman risteyspaikka, jolloin sen merkitys alue-
rakenteessa korostuu entisestään. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja monipuolis-
taminen alueella tukee yhdyskuntarakenteen terveellisyyttä ja kestävyyttä. Liikkumis-
tavat monipuolistuvat.

Kaavatyön aikana on tehty alustavaa aluevaraussuunnitelmaa Mäkirinteentien paran-
tamisen edistämiseksi. Suunnitelmassa on varauduttu molemminpuoleisiin pyöräreit-
teihin, jotka vielä alueelta uupuvat. Katusuunnittelussa on pyritty muuttamaan periaa-
tetta Lentolan palvelukeskittymässä liikennemaisemasta kaupunkikatumaisemaan
päin. Jalankulkuun on osoitettu kaksi liikeaukiota, joiden ympäristöön liittyy joukkolii-
kenne.

Kangasalantien ja Mäkirinteentien risteykseen tulisi Vatialan osayleiskaavan mukai-
nen liikenneympyrä, jonka toimivuutta ja riittävyyttä on tarkasteltu 2019. Ramboll.
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Mäkirinteentien ja Vällintien suhdetta on tutkittu ja kehitetty suunnittelun yhteydessä.

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympä-
ristöön

Tontti on nykytilassaan avoin alue, jonka rakentaminen kaupunkimaisena ympäris-
tönä muuttaisi Lentolan ilmettä positiiviseen suuntaan ja edistäisi keskuksen vetovoi-
maa. Alueella ei ole tällä hetkellä rakennuksia. Kaavalla on vaikutuksia Vatialan hau-
tausmaan suuntaan, josta teoriassa voisi avautua maisemia itään päin yli Lentolan
kaupunginosan. Näitä vaikutuksia on hillitty ohjaamalla rakennusmassoja pistemäi-
siksi, maltillisen kokoisiksi rakennusmassoiksi, joiden välitse maisemat kuitenkin au-
keavat. Hautausmaan suunnan näkemävaikutuksia on hillitty ohjaamalla rakennusta-
paa sekä edellyttämällä viherkattoja ja punaisia kattovärityksiä, jotka sitovat korttelin
muuhun Vatialan-Lentolan rakennuskantaan.

Korttelijulkisivu Mäkirinteentieltä. Katot nousevat paikoin hautausmaan tason yli, kor-
keimmillaan 2 kerroksen mitalta.

Liikeaukio Mäkirinteentien varressa

Tälle seinälle
edellytetään

kaavassa taidetta.
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Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen

Kaavan muutoksella luodaan edellytykset Lentolan alueen näkyvyyden ja asiakasvir-
ran parantamiselle.

Vaikutukset elinkeinoelämälle ovat tässä kaavassa aiheuttaneet paljon pohdintaa.
Toisaalta yleiskaavassa osoitetaan alueelle yksinomaan elinkeinotoimintaa, jolle on
tunnistettu myös tonttitarvetta. Toisaalta painaa viime vuosina tunnistetut tavoitteet
Lentolan monipuolistamisesta ja viihtyisyyden kehittämisestä. Myös tuoreehko maa-
kuntakaava toteaa, että alueella on mahdollista olla myös merkittävissä määrin asu-
mista. Hautausmaan ulkoilualueiden reuna on looginen sijainti asutukselle. Asukas-
pohja tuo lisä asiakkaita alueen palveluille ja monipuolistaa asiakaskuntaa tuomalla
asiakkaita myös kävelyetäisyydelle. Rakennusten pohjakerroksiin on edellytetty liike-
tiloja ja tiloja on osoitettu myös päiväkodille. Kaasuautojen tankkausaseman osoitta-
minen tukee Lentolan merkitystä monipuolisena liikenteen solmukohtana.

5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset

Kaavamerkinnät- ja määräykset on esitetty kaavakartalla.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Korttelia suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle
ja pihamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadeve-
det johdetaan ympäröivään maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankit-
tava maanomistajan suostumus. Alueella ei ole sadevesiverkostoa. Ennen ra-
kennusluvan myöntämistä rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikki-
leikkauksin tontin hulevesien käsittely.
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Havainnekuva uudisrakentamisesta.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Rakentaminen edellyttää muutoksia katuihin. Talonrakentaminen on mahdol-
lista käynnistää kaavan saatua lainvoiman.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristöku-
vaan.

KANGASALA 29.4.2020

Kaupunginarkkitehti Mari Seppä
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