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Konteksti
Vesaniemen uimaranta sijaitsee Kangasalan keskustan kupeessa lähellä sen palveluita. Hyvästä sijainnistaan huolimatta 

Vesaniemen uimaranta on lähinnä lähialueen asukkaiden ja seurojen käytössä. Toiminta on keskittynyt kesäkaudelle. 
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1.1 Lähtökohta

Tehtävä

KONTEKSTI

Nykytilan analyysi

KONSEPTI

Toiminnallinen
profiili

SUUNNITELMA

Kolmivaiheinen 
tontinkäyttö-
suunnitelma

Lähde: Kangasalan kaupunki, tekninen keskus

Kangasalan kaupungin tahtotilana on kehittää kes-
kustan tuntumassa sijaitsevaa Vesaniemen aluetta 
toiminnallisesti monipuolisemmaksi ja laadukkaam-
maksi virkistysympäristöksi. Nykyisin VV-1 -kaava-
merkinnällä osoitettu alueen kaavamerkintä kuuluu 
seuraavasti: ”uimaranta- ja venesatama-alue, jolle 
saa rakentaa uimarantaa ja venesatamaa palvelevia 
huoltorakennuksia, rakennelmia ja laitteita”. 

Kangasalan kaupunki on tilannut suunnittelutoimisto 
MUUANilta selvitys- ja visiointityön, jossa tutkitaan 
alueen kehittämismahdollisuuksia. Työn yhtenä 
olennaisena osana oli kaupunkilaisten osallistaminen 
Kangasalla järjestetyn työpajan sekä netissä tehtävän 
kyselyn avulla. Osallistujilta kerättiin mielipiteitä ja 
ajatuksia alueen kehittämisestä ja tulevista toimin-
noista, minkä lisäksi työpajaan osallistuneita pyydet-

tiin kommentoimaan tehtyjä suunnitelmia ja antamaan 
kehitysehdotuksia. Työpajan ja nettikyselyn tuloksista 
on koostettu erillinen raportti.

Tähän raporttiin on koottu alueanalyysi sekä varsi-
nainen suunnitelmaosuus. Suunnitelma on kolmivai-
heinen. Ensimmäinen vaihe koostuu yksinkertaisista, 
alueen olemassa olevia toimintoja tukevista toimen-
piteistä, jotka on mahdollista toteuttaa lähivuosien 
aikana.  Toinen vaihe on ikään kuin välimuoto, joka 
lisää alueen toiminnallisuutta ja houkuttelevuutta. Vii-
meisessä vaiheessa alue täydentyy monipuoliseksi ja 
aktiiviseksi, sekä paikallisia että matkailijoita palvele-
vaksi virkistysalueeksi. Tavoitteena on herättää myös 
kaupungin ja tulevan investorin/investoreiden (esim. 
Saunamaailma) kiinnostus alueen ja sen kiinteistöjen 
kehittämistä kohtaan.
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MELONTA VENEILY

VESANIEMI TÄNÄÄN

 

RANTA BEACHVOLLEY

1.2 Nykytila

PAIKALLISTEN PAIKKA PALVELUT & VIESTINTÄ

 Yksi Vesaniemen tärkeimmistä 
ja näkyvimmistä toiminnoista 
on sen asema kangasalaisten 
melojien tukikohtana. Kangasalan 
melojat ry pyörittää talkoovoimin 
satunnaisesti auki olevaa kioskia 
ja toimii epävirallisena rantavah-
tina. Vanha saunarakennus on 
pääasiallisesti heidän käytössään. 
Vesaniemellä järjestetään melon-
takisat kerran kesässä. Kissaka-
rin kiertävä melontastadion on 
saanut ympäristöluvan viidelle 
viikolle vuodessa. 

Niemen itäpuoli on varattu 
yksityisomistuksessa olevien 
soutuveneiden ja pienten mootto-
riveneiden säilyttämiseen. Paikka 
rantatörmällä maksaa 50 e ja 
laiturissa 100 e vuodessa. Vesa-
niemessä harkitaan soutuvenei-
den vuokraustoimintaa, mutta se 
vaatisi operaattorin. Huviveneily 
oli ennen huomattavasti vilk-
kaampaa Vesijärven alueella. 

Vesaniemen vetonaulana on sen 
EU-standardit täyttävä, hyvin 
hoidettu uimaranta. Uimarannan 
hiekat on juuri vaihdettu ja puku-
kopit uusittu. Uimarannalla toimii 
myös uimakoulu rajatulla alueel-
laan. Rannalla ja sen läheisyydes-
sä on kesäisin jumppaa. Talvisin 
ranta tarjoaa mahdollisuuden 
avantouintiin sekä rannasta että 
laiturilta käsin.

Vesaniemestä löytyy aktiivisessa 
käytössä oleva rantapallokenttä, 
jonka rinnalle toteutetaan vielä 
toinenkin kenttä. Vesaniemessä 
harjoittelevat niin harrastelijat kuin 
Kangasalan naisten liigajoukkue.

Vesaniemessä järjestetään paljon 
tapahtumia, joista merkittävimpiä 
ovat SM-tason melonta- ja avan-
touinnin kisat. Monet yhdistykset 
käyttävät Vesaniemeä kertaluon-
toisten tai toistuvien tapahtumien 
ja kurssien tapahtumapaikkana. 
Niistä ilmoitetaan useilla, eri 
paikoissa olevilla ilmoitustauluil-
la. Viestinnän epämääräisyyden 
takia käyttäjän on vaikea saada 
kokonaiskuvaa alueella olevista 
tapahtumista ja toiminnoista. 

Vesaniemi on tärkeä paikka 
kangasalaisille ja eritoten niille, 
jotka asuvat alueen välittömäs-
sä läheisyydessä. Vesaniemen 
ranta kerää perheitä ja lähialueen 
asukkaita nauttimaan aurinkoisista 
keleistä.  Alue on myös nuorison 
suosima illanviettopaikka. 
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RAVINTOLASAUNA

KANGASALAN KAUPUNGIN OHJENUORAT

TAPAHTUMAT YMPÄRIVUOTISUUS

1.3 Tahtotila

Vesaniemestä halutaan kehittää 
kaikille avoin olohuone, josta 
löytyy tapahtumia vuoden ympäri. 
Nykyisten, lähinnä paikallisten 
käyttämien toimintojen ja tapah-
tumien rinnalle halutaan kehittää 
ulkopaikkakuntalaisia ja matkaili-
joita kiinnostavia toimintoja. 

Vesaniemestä puuttuu kunnolli-
nen ravintola. Melojien talkoovoi-
min pyörittämä kioski on auki vain 
satunnaisesti, eikä se täytä rannan 
käyttäjien tarpeita.

Vesaniemeen halutaan julkinen, 
nykyistä monipuolisempi sauna, 
johon on yhdistetty muita matkai-
lua edistäviä toimintoja. Se toimii 
samalla Vesaniemen vetonaulana, 
joka houkuttelee paikalle paikal-
listen lisäksi myös matkailijoita. 

Uusien toimintojen keskiössä 
on niiden ympärivuotisuus, joka 
mahdollistuu toimintojen jatku-
vuuden avulla. Vesaniemeen ha-
lutaan myös erilaisia tapahtumia 
vuoden ympäri.
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Vesaniemi sijaitsee Vesijärven lounaislaidalla lähellä Kangasalan keskustaa. Kangasalan kolmesta merkittävästä yleisestä 
uimarannasta Vesaniemi on lähimpänä keskustaa ja sen palveluita. Se on keskeinen paikka keskustassa ja lähistöllä asuville. 
Kahden kilometrin säteellä niemestä sijaitsee useampi koulu ja päiväkoti, joiden käyttäjät ovat myös merkittäviä rannan 
käyttäjiä. Lahdentien läheisyyden ansiosta alue on myös helppo saavuttaa muista kaupungeista tullessa.

Vesaniemi sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä Kangasalan keskustan palveluita. Vesaniemen läheisyydessä olevan 
urheilukentän tilalle on tulossa uutta asumista. Eväsretkeä ajatellen lähin kauppa on alle kilometrin matkan päässä, mutta 
ravintolapalvelut ovat pikaista pistäytymistä varten suhteellisen kaukana.

SIJAINTI LÄHEISET TOIMINNOT

1.4 Alueanalyysi
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Niemeltä avautuu pitkiä näkymiä ympäröivään järvimaisemaan ja läheisiin saariin. Niemen kärjen käyttö pelastuslaitoksen 
veneenlaskupaikkana on johtanut siihen, että parasta paikkaa ei ole hyödynnetty. Talvisin Vesaniemestä on mahdollista kävellä 
jäätä pitkin läheisiin saariin.

NÄKYMÄT

pitkä näkymä

lyhyt näkymä

1.4 Alueanalyysi
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SAAVUTETTAVUUS

Vesaniemeen pääsee autolla kahta ja kävellen kolmea reittiä pitkin. Keskustasta ja sen läheisyydessä olevilta bussipysäkeiltä 
on rannalle noin kymmenen minuutin kävelymatka. Vaikka ranta on vain kivenheiton päässä keskustasta, sen sijainti pitää tietää. 
Reitti rannalle on epämääräinen eikä ympäristö anna vihjeitä sen sijainnista lukuunottamatta muutamaa matkan varrella olevaa 
opastetta. Kaiken edellä mainitun takia Vesaniemi ja sen ranta on pysynyt lähinnä kangasalaisten ja etenkin rannan välittömässä 
läheisyydessä asuvien paikkana.

kävelyreitti

auto- ja kevyen liikenteen pääreitti 
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autoreitti (hankala linja-autolle)
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1   Lähtöpiste keskustasta & ensimmäinen  
     opaste 

2  Opaste uimarannalle 3  Paikallisten oikoreitti Teknisen keskuk-
sen pihan kautta

4   Päiväkoti ja opaste 5  Tie päättyy Vesaniemeen 6 Alueelle saapuminen

1.4 Alueanalyysi
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HUOLTOPIHAMAINEN SAAPUMINEN

Pääsaapumissuunta on keskustan suunnasta asuinalueen läpi kulkeva reitti, joka päättyy Vesaniemen kahteen suuntaan 
ulottuvalle pysäköintialueelle. Reitti ei opastuksia lukuunottamatta anna vihjeitä vesistön läheisyydestä. Ensimmäinen vihje 
järven olemassaolosta saadaan vasta pysäköintialueelle saavuttaessa, mistä avautuu suora näkymä järven suuntaan. Toisessa 
suunnassa pysäköintialueen päässä oleva vanha saunarakennus peittää näkymät järvelle. Reitistö muodostuu silmukkamaisesti 
niemen keskiosan metsikön ympärille. Huoltoreitti veneenlaskua varten jatkuu niemen itäistä reunaa pitkin niemen kärkeen, 
josta tie jatkuu kävelytienä niemen länsipuolella. 

20m

ALUEELLE SAAPUMINEN

saapuminen alueelle

pysäköinti

kävelyreitti

autoliikenne

1
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3

4
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6

1   Saapuminen alueelle 2  Pysäköintialueen takaa pilkottava järvi 
on ainoa merkki vesistön läheisyydestä 
Vesaniemeen saavuttaessa

3  Saunarakennus peittää näkymän 
järvelle

4   Veneranta 5  Niemen nokka 6 Uimarannan puoliesteetön vesistönäkymä

1.4 Alueanalyysi
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Niemen päässä on  kääntöpaikkana toimiva hiekkakenttä. Pirkanmaan pelastuslaitos käyttää niemen kärkeä 
veneenlaskupaikkana. Muille veneille on useita vesillelaskupaikkoja niemen itärannalla, joka on pyhitetty kokonaan 
veneensäilytykseen.

Niemen yleisilmettä hallitsevat verrattain laajat nurmialueet, jotka jatkuvat paikoittain aina veteen asti. Osa länsirannasta on 
hiekkaa. Rantahiekka on juuri uusittu. Autoliikenteelle tarkoitetut alueet on hiekkaa ja soraa, samoin kuin matonpesualue. 
Luonnontilainen metsikkö niemen keskellä tuo alueelle luonnetta, mutta se myös jakaa niemen kahtia ja luo sinne suojaisia 
paikkoja.

PELASTUS JA HUOLTO PINNOITTEET

20m

P

P

pelastusajo

pysäköinti

huolto & kanoottivarastot

veneenlasku

20m20m

Hiekat juuri uusittu

Tukit veneitä varten

Luonnontilainen metsikkö

Nurmialueilla järjestetään 
puistojumppaa

Epämääräinen
nurmialue Kääntöpaikka

Tyhjä nurmialue

Kajakkien kuivatuspaikka 
nurmialueella

Matonpesualue

Rantapallokenttä

1.4 Alueanalyysi
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Niemeen kohdistuu kylmiä tuulia pohjoisesta ja koillisesta. Niemen itäpuolelle rakennettu aallonmurtaja suojaa venesatamaa 
kovimmalta aallokolta. Niemen luoteiskärkeen tehty laituri antaa jonkin verran suojaa uimarannan läheisyydessä oleville 
vesialueille. Niemen keskiosissa oleva puusto suojaa rantaa tuulelta, mutta muuten ranta on paljautensa vuoksi tuulille altis. 

OLOSUHTEET

20m

tuulinen alue

suojaisa alue

suojaava puusto

aallonmurtaja

laituri ja rantatörmä

1.4 Alueanalyysi
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Vesaniemessä on erotettavissa kolme aluetta. Saavuttaessa niemelle ensimmäiseksi vastaan tulee pysäköinnille tarkoitettu 
alue. Niemen itäpuoli on pyhitetty veneiden vesillelaskuun ja niiden säilytykseen. Itärantaa pitkin kulkee myös huoltoreitti, joka 
päättyy kääntöympyrään niemen päässä. Länsipuoli on varattu erilaisille toiminnoille, kuten leikille, peleille ja uinnille. Niiden 
väliin jäävä luonnontilainen metsikkö erottaa alueet toisistaan.

Vesaniemessä on nykyisellään jo paljon toimintoja, joista merkittävimpiä  ovat melominen, rantalentopallo ja uimisen 
eri muodot. Vesaniemessä järjestetään jonkin verran tapahtumia. 90-luvun etenkin nuorten keskuudessa suositut 
musiikkitapahtumat ovat kuitenkin vuosien saatossa kadonneet.

Toiminnan keskuksena on lähinnä melojien käytössä oleva, 60-luvulla rakennettu rantarakennus, jonka sauna on remontoitu 
10 vuotta sitten. Sauna palvelee myös kahta alueella toimivaa avantouintiyhdistystä vuoropäivin. Saunarakennuksen tilat eivät 
tällä hetkellä täytä kaikkia käyttäjien tarpeita ja se sijaitsee myös aika kaukana esimerkiksi avantouintiin tarkoitetulta laiturilta. 
Alueella olevat toiminnot ja siellä järjestettävät tapahtumat jäävät epämääräisiksi, mistä viestivät useat ilmoitustaulut ja 
puutteellinen viestintä.

KOLME TOIMINNALLISTA ALUETTA NYKYISET TOIMINNOT
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1.4 Alueanalyysi
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LÄHIALUEEN ASUKKAAT YHDISTYKSET JA SEURAT SATUNNAISET KÄVIJÄT

Vesaniemi on tällä hetkellä lähinnä rannan lähettyvillä ja keskustassa asuvien 
paikallisten käyttössä. Ranta, laajat nurmialueet sekä leikkipuisto houkuttelevat 
perheitä tulemaan autolla vähän kauempaakin. Lähistöllä olevien koulujen oppilaat 
tulevat etenkin keväällä koulupäivän päätyttyä oleskelemaan rannalla. Vesaniemi 
on myös suosittu illanviettopaikka nuorten keskuudessa. Vesaniemen selkeitä 
kohderyhmiä ovatkin paikalliset lapset, nuoret ja aikuiset, jotka tulevat talkoisiin tai 
urheilemaan Vesaniemessä. Vesaniemessä ei ole juurikaan toimintoja iäkkäämmille.

Vesaniemessä toimii aktiivisesti Kangasalan Melojat ry sekä kaksi 
avantouintiyhdistystä. Lisäksi Vesaniemessä järjestetään erilaisia kursseja ja 
puistojumppaa. Rantapallokenttä on harrastelijoiden lisäksi liigajoukkueen 
aktiivisessa käytössä. 

Vesaniemessä käy paljon satunnaisia kävijöitä, kuten sunnuntaikävelijöitä, 
matonpesijöitä, veneilijöitä ja soutelijoita. Hekin ovat lähinnä keskustan lähettyvillä 
asuvia paikallisia. Satunnaisia kävijöitä ovat myös urheilutapahtumia ja -kisoja 
katsomaan tulleet katsojat, jotka voivat tulla pitemmänkin matkan takaa. 
Pirkanmaan pelastuslaitos käyttää Vesaniemeä veneenlaskupaikkana tarpeen 
vaatiessa.

KÄYTTÄJÄT

1.4 Alueanalyysi
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1.4 Alueanalyysi
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VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET

Keskeinen sijainti

Paikallisten tuntema ja suosima

Olemassa olevat toiminnot ja toimijat

Luonnonmaisema, näkymät

Heikko saavutettavuus

Kohderyhmänä vain paikalliset

Viestinnällisesti epämääräinen 
& rakenteellisesti hajanainen

Hukattu potentiaali (näkymät)

Parannetaan saavutettavuutta

Lisätään tunnettutta matkailijoiden 
näkökulmasta paikallisuutta hyödyntäen

Laajeneva ja organisoitu toiminta

Toimintojen sijaintien arviointi ja 
mahdollinen uudelleensijoitus

1.4 Alueanalyysi





Konsepti: Kangasalan Ranta
”Kangasalan Ranta” on jatkumo kaupungin viimeaikaisille kiinnostaville Kangasala-talon sekä Kangasalan Torin 
kehityshankkeille. Kangasalan Ranta kehitetään toiminnalliseksi alueeksi, josta löytyy tekemistä ja palveluita niin 

rentoutumiseen kuin aktiiviselle rannankäyttäjälle. Monipuoliset palvelut, organisoitu toiminta ja kohdemarkkinointi avaavat 
Kangasalan Rannan paikallisten lisäksi myös vierailijoille. Rannalta löytyvät tulevaisuudessa monipuoliset vesiurheilu- ja 

virkistysmahdollisuudet, rantatapahtumat ja -aktiviteetit sekä palvelut. Toimintojen yhteyteen tulevalla majoitustoiminnalla 
vastataan Kangasalan matkailukehittämisen mukanaan tuomaan tulevaisuuden majoitustarpeeseen.
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2.1 Kangasalan Ranta

SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN DIGITAALINEN SAAVUTETTAVUUS REITISTÖN LAADUN PARANTAMINEN

Reitti keskustasta Kangasalan rannalle muutetaan selkeämmäksi ja  
johdattelevammaksi. Saapumisreitin varrelle lisätään kiinnostusta herättäviä 
opasteita ja infotauluja Kangasalan rannan toiminnoista. Reitti voidaan myös 
merkitä esimerkiksi johdattelevalla valaistuksella, tiemaalauksilla ja kaupunkilaisia 
osallistavilla taideprojekteilla.

Kangasalan rannasta tehdään saavutettava myös digitaalisesti kokoamalla viestintä 
yhden kanavan alle. Kanavan ottaa hoitaakseen operaattori, joka voi olla kehityksen 
alla olevan Kangasalan torin kanssa yhteinen. Viestintä jakautuu kahteen osa-
alueeseen: kaupalliset ja aluetta koskevat uutiset (tapahtumat, ruokauutiset, 
veden lämpötila, yms..) sekä kaikille avoin keskustelupalsta, josta voi hakea kaveria 
pelaamaan rantapalloa, luistelemaan tai jakamaan liian täysi piknikkori. 

Alueen reitistöä kehitetään miellyttävämmäksi ja monipuolisemmaksi sekä avataan 
yhteyksiä rannan puolelta toiselle. Reitin elämyksellisyyteen ja materiaalimaailmaan 
kiinnitetään huomiota. 

100m

i

i

20m
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 NIEMEN KÄRJEN TOIMINNALLISTAMINEN NÄKYMIEN AVAAMINEN SELKEÄT TOIMINNALLISET KOKONAISUUDET

Niemen kärki on yksi parhaista paikoista järvelle avautuvien näkymien suhteen. 
Siirtämällä siellä tällä hetkellä sijaitseva pelastuslaitoksen veneenlaskupaikka 
toisaalle mahdollistetaan niemen kärjen ominaisuuksien hyödyntäminen parhaalla 
tavalla. Niemen kärjestä voidaan tehdä alueen uusi toiminnan keskus  ja painopiste. 
Pelastuspaikka siirretään saapumisalueen yhteyteen, jolloin ajo pelastuspaikalle 
nopeutuu ja yksinkertaistuu. 

Pelastusveneen laskupaikan mahdollisesta siirtämisestä on saatu lausunto 
Pirkanmaan pelastuslaitokselta, jonka mukaan siirto on mahdollinen, jos uuden 
paikan rannan pohja tutkitaan. Laskupaikan siirto vaatii myös rannan ruoppaamisen 
nykyistä syvemmäksi. Riittävä tila ja esteetön pääsy laskupaikalle tulee varmistaa. 
Yhteyshenkilönä toimi Pirkanmaan pelastuslaitoksen Kangasalan aluepaloaseman 
palotarkastusinsinööri Perttu Mukkala. 

Vanha rantarakennus puretaan. Sen tilalle rakennettava uusi rakennus 
asemoidaan niin, että saapumisalueelta avautuu suora näkymä järven suuntaan. 
Mielenkiintoisten näkymien luominen parantaa saapumiskokemusta sekä 
johdattelee tulokasta oikeisiin paikkoihin. Esteetön näkymä järvelle on tärkeä myös 
paikan identiteetin kannalta.

   
 

Eri toimintojen keskittäminen omille alueilleen mahdollistaa niiden yhtäaikaisen 
toiminnan ja alueen selkeän rakenteen.

Rauhaa ja Rakkautta
Paikka joogaamiseen ulkona, metsän hyödyntäminen, sup-lautojen toimialue, 

soutelu, piknikpaikat, kota

Aktiivipuisto
Aktiviteettien paikka, pelikentät, vesialueet melonnalle ja uinnille

Musiikkia ja rantatapahtumia
Tapahtumien paikka, katsomorakenne

20m

15
:05

20m 20m
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2.2 Toiminnallinen profiili

RAUHAA JA RAKKAUTTA AKTIIVIPUISTO MUSIIKKIA JA RANTATAPAHTUMIA

Nykyisiä Vesaniemen toimintoja kehitetään entistä aktiivisempaan 
suuntaan ja niiden rinnalle tuodaan uusia toimintoja

Toiminnot 

+ Vesi ja hiekka tärkeitä elementtejä

+  Melonta edelleen tärkeä toiminto, 

 kiinteä pelikenttä vedessä

+ Useampi hyppytorni

+  Välineiden vuokrauspiste

+  Koripallo, padel

+ Retkiluistelu, luistelu, napakelkka, hiihto

Tilat & palvelut

+ Urheiluun ja liikuntaan liittyvät palvelut 

+  Tiloja seuroille ja yhdistyksille

+ Vesistö varattu eri toiminnoille ja toiminnalle

+ Matkailuyrittäjät, välineiden vuokraustoiminta, yhdistykset

Pääpaino kesäkaudessa

20m

23:11

20m

23:11

20m

23:11

Vesaniemestä tehdään uusi Kangasalan tapahtumakeskus

Toiminnot

+ Musiikkia rannalla, oman kylän bändit

+ Turnaukset, kilpailut ja liikuntatapahtumat

+ Hyvinvointimessut ja -tapahtumat, retriitit

Tilat & palvelut

+ Tapahtumille varattu runsaasti tilaa muiden toimintojen   

 lomasta

+ Kisat ja kisakatsomo (melonta, avantouinti..), liikutettavat   

 rakenteet, siirrettävä lava esim. teatterin, musiikkiesitysten,   

 tanssi- ja capoeirakurssien järjestämistä varten

+ Stagen suunnittelussa huomioitu äänen kantaminen    

 naapurisaariin

+ Saunamaailman yhteydessä moneen taipuva konserttisali

+  Tapahtumakoordinaattori

Tapahtumia ympäri vuoden

Vesaniemestä kehitetään hyvinvointikeskus, josta löytyy tilat 
hyvinvointiin liittyvien kurssien ja tapahtumien järjestämiseen

 Toiminnot 

+ (ilma-)joogaa, pilatesta, spa ja järvikylpylä, avantouinti

+  Rannalla tavallisten joogatuntien lisäksi

 sup-joogaa ja sup-pilatesta, joogaa järven jäällä

+ Uinnin eri muodot, järvikellunta (talvella)

+ Retket lähisaariin järven jäätä pitkin

+  Ravintolan ruokalista perustuu hyvinvointiin

Tilat & palvelut

+ Hyvinvointipalvelut, liiketiloja hyvinvointialalla toimiville

+ Yrittäjähenkisyys 

+ Metsikön aluskasvillisuutta hyödynnetään ja täydennetään   

 esim. vapaasti poimittavilla marjoilla

+ Vehreyden korostaminen valaistuksen avulla

+ Kota tms hiljentymistä ja retkeilyä varten

+ Saunamaailma toiminnan keskiössä 

+ Moneen taipuva joogasali

Ympärivuotinen toiminta
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PAIKALLISET

TOIMIJAT & PALVELUNTARJOAJAT

VIERAILIJAT

Ym
pä

riv
uo

tis
uus

Asukkaat

Pistäytyjät

Seurojen  ja yhdistysten jäsenet

Harrastajat

Harjoittelijat

Vierasjoukkueet

Pistäytyjät

Matkailijat

Yleisö/ katsojat

Kurssien vetäjät

SEURAT JA YHDISTYKSET
Kangasalan Melojat

Kangasalan Uintiseura
Uimaseura Kangasalan Kuohu

LP Kangasala
Tampereen Saunasäätiö

RAVINTOLOITSIJA 
Burgerravintola/
Ramenravintola/

Vegemesta/

MATKAILU- JA HYVINVOINTIALAN 
YRITTÄJÄT

Saunamaailman ylläpitäjä
Kuntosaliyrittäjä

Kauneus- ja hyvinvointialan yrittäjät
Melontaretkien järjestäjät

Rantamajoituspalveluiden tarjoaja

VÄLINEIDEN VUOKRAAJAT
Soutuveneet ja vesiskootterit

Kajakkivuokraus
Pelivälineet

Purjelautailu tms.

MUUT TOIMIJAT
Wakeboarding

Uimakoulu
Jooga- ja retriittiohjaajat

YHTENÄINEN VIESTINTÄ
JA MARKKINOINTI SAAVUTETTAVUUDEN

PARANTAMINEN

OPERAATTORI

Toim
in

nal
lis

ta
m

in
en

 s
yn

e
rg

ia
n

 k
au

tt
a



VESANIEMI

KANGASALA

VAIHE 1

21.8.201826

2.3 Tavoitemielikuva

Melontapoolo Muotoillut käytävät Saunamaailma Järviuimala ja katsomorakenteeet Trampoliinit

Jooga Syötävä puutarha Koripallo Puusto Värikkäät pinnat

Leikki Tapahtumat Kuntosali Rantalentopallo Hiihto järven jäällä



VESANIEMI

KANGASALA

VAIHE 1

PÄIVITETTY VERSIO 13.5.2020 27

Puumaja Monikäyttöiset rakenteet Keinut Retkiluistelu Leikkipuisto

Puistopelit Kelluva katsomo Avanto Kelluva hotelli Saunalautta

Tanssin tilat Kodat ja grillipaikat Kiipeily Monitoimisali Leikin tilat



Tontinkäyttösuunnitelma
Tontinkäyttösuunnitelmasta on tehty kolme versiota; S, M ja L -vaihtoehdot. Jokainen vaihtoehto toimii itsenäisenä kokonaisuutena, 

mutta ne voidaan ajatella myös kronologisesti etenevänä vaiheistussuunnitelmana. 

S-vaihtoehdossa on esitetty alueelle tehtävät välttämättömät, ympäristön laatua ja olemassa olevia toimintoja tukevat 
kehittämistoimet. M-vaihtoehto on ikäänkuin välimuoto, joka lisää alueen toiminnallisuutta ja houkuttelevuutta. L-vaihtoehto 
esittelee pitemmälle viedyn suunnitelman, joka mahdollistaa alueen jatkokehittämisen kiinnostavaksi ja monipuoliseksi 
matkailukohteeksi. Lopputuloksena on joustava, aktiivinen ja selkeäluonteinen alue, joka tarjoaa sekä kangasalaisille että 

matkailijoille erilaisia virkistysmahdollisuuksia idyllisessä järvimaisemassa.



S - 1. vaihe M - 2. vaihe L - 3. vaihe
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3.1 S - 1. vaihe

1. Rauhaa ja rakkautta
1.01 Kota ja grillipaikka
1.02 Kota ja grillipaikka (siirretään seuraavassa vaiheessa)
1.03 Puistojooga ja -jumppa
1.04 Rantajumppa

2. Aktiivipuisto
2.01 Katukoripallo
2.02 Rantapallokenttä
2.03 Padel-kenttä
2.04 Lasten uimaranta
2.05 Hyppylaituri
2.06 Melojien laituri
2.07 Melontapoolo
2.08 Melontakisarata
2.09 Avantouinti
2.10 Luistelualue (talvi)
2.11 Retkiluistelun lähtöpaikka (talvi)
2.12 Napakelkka (talvi)
2.13 Hiihtoladun lähtöpaikka (talvi)
2.14 Leikkipuisto (vanha, uusitaan seuraavassa vaiheessa)

3. Musiikkia ja rantatapahtumia
3.01 Hiekkaranta

4. Rakennukset 
4.01 Vesaniemen sauna (vanha), n. 650 m2

4.02 Pukukopit (vanha)

5. Yleiset toiminnot
5.01 Saapumisaukio
5.02 Kääntöpaikka
5.03 Pelastuslaitoksen veneenlaskupaikka
5.04 Soutuveneiden säilytys
5.05 Veneenlaskupaikka
5.06 Matonpesu
5.07 Pyöräpaikat 32 PP
5.08 Pysäköinti 53 AP
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Retkiluistelu Puusto Avantouinti

Rantalentopallo Koripallo Jooga Kota ja grillipaikat

Talvikävelyreitit Melontapoolo Hiihto järven jäällä  Tapahtumat
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3.2 M - 2. vaihe

1. Rauhaa ja rakkautta
1.01 Kota ja grillipaikka
1.02 Kota ja grillipaikka 2 (siirretty)
1.03 Puistojooga ja -jumppa
1.04 Rantajumppa
1.05 Sup-lautailun lähtöpaikka
1.06 Shakki tai muu ulkopeli
1.07 Keinut tai muu monikäyttöinen rakenne
1.08 Vuokrattavat soutuveneet
1.09 Syötävä puutarha

2. Aktiivipuisto
2.01 Katukoripallo
2.02 Rantapallokenttä
2.03 Padel-kenttä
2.04 Lasten uimaranta
2.05 Hyppylaituri
2.06 Melojien laituri, toinen sup-lautailun lähtöpaikka
2.07 Melontapoolo
2.08 Melontakisarata
2.09 Avantouinti
2.10 Luistelualue (talvi)
2.11 Retkiluistelun lähtöpaikka (talvi)
2.12 Napakelkka (talvi)
2.13 Hiihtoladun lähtöpaikka (talvi)
2.14 Leikkipuisto, uusittu
2.15 Kuntoilu
2.16 Kelluvat trampoliinit

3. Musiikkia ja rantatapahtumia
3.01 Hiekkaranta

4. Rakennukset
4.01 Melojien tukikohta ja sauna, n. 700 m2

4.02 Pukuhuoneet, vapaa pääsy
4.03 Uusi julkinen sauna
4.04 Kuntosali, monitoimisali, liiketiloja
4.05 Ravintola/ kahvila
4.06 Välineiden vuokrauspiste
4.07 Tilaa leirikoululle/ liiketoiminnalle

5. Yleiset toiminnot
5.01 Saapumisaukio
5.02 Kääntöpaikka
5.03 Pelastuslaitoksen veneenlaskupaikka
5.04 Soutuveneiden säilytys
5.05 Veneenlaskupaikka
5.06 Matonpesu
5.07 Pyöräpaikat 32 + 34 + 18 PP
5.08 Pysäköinti 78 AP 
5.09 Liikuntaesteisten pysäköinti 2 AP
5.10 Kanoottien ja trailereiden säilytys
5.11 Kajakkien kuivaus ja laskupaikka
5.12 Varastot
5.13 Huolto
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Monikäyttöiset rakenteet Shakki Pinnat Leikkipuisto

Saunamaailma Syötävä puutarha Keinut Leikin tilat

Kuntoilu Trampoliinit  Leikki
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3.3 L - 3.vaihe

Kangasalan Ranta täyttyy kaikenikäisille suunnatuilla 
toiminnoilla ja aktiviteeteilla. Toimintojen tarkka sijoittelu 
eri puolellle niemeä takaa eriluonteisten aktiviteettien 
samanaikaisen, häiriöttömän toiminnan. Kangasalan 
rannassa voi samaan aikaan pelata rantapalloa musiikin 
pauhatessa taustalla ja joogata luonnonrauhassa. 
Aktiivisemmat, melua enemmän aiheuttavat toiminnot 
sijoitettaan länsirannalle, joka jo nykyisellään on 
Vesaniemen aktiivisempi puoli. Niemen keskellä 
olevan metsikön merkitys korostuu luonnonmukaisena 
melumuurina itärannan puolelle tuleville rauhallisemmille 
aktiviteetteille, kuten metsäjoogalle ja puistopeleille. 

Alueen selkärankana toimii uusittu reitistö, jonka varrelle eri 
aktiviteetit ja toiminnot on sijoitettu. Reitistö on suunniteltu 
olemassa olevaa kasvillisuutta vaalien. Kävelyreitti on 
laadukkaasti päällystetty ja sen reunoille muodostuu 
veistoksellisia istuskelupaikkoja, joita myös skeittarit voivat 
hyödyntää. Reitti ohjaa saapujan luontevasti syötävän 
puutarhan läpi monenlaisia pelikenttiä, uusittua Melojien 
tukikohtaa ja saunaa sekä muita rannan toimintoja kohti. 
Laajennetussa leikkipuistossa riittää tekemistä perheen 
isommillekin kiipeilytelineiden ja trampoliinien sekä myös 
aikuisille sopivan ulkoilmakuntosalin muodossa. Aivan 
leikkialueen vieressä on tiivis ja monipuolinen parkourrata. 

Niemen nokassa oleva Saunamaailma, alueen 
toiminnallinen sydän, antaa vihjeen olemassaolostaan 
ennen kuin reitti sukeltaa metsikön kautta vastarannalle. 
Itärannalle tuovat luonnetta pienvenesatama ja 
rantatörmälle vedetyt sekä laituriin kiinnitetyt vuokrattavat 
soutuveneet. Sinne sijoittuvat myös metsäjoogalle ja 
-jumpalle varattu alue ja toinen grillikota istuskelu- ja 
lautapeliualueineen. Rannat erottavan metsikön lomasta 
löytyvät pienet, puolilämpimät puumajat, joihin voi vetäytyä 
rauhoittumaan. 

Rantareitti jatkuu pienelle monikäyttöiselle esiintymislavalle 
ja Saunamaailmaan, jonka yhteydestä löytyy järvikylpylä 
erilaisine altaineen. Saunamaailma yhdistää järvikylpylän 
ja monitoimikeskuksen ja sen yhteydestä löytyy 
kuntosali, ravintola, monitoimi- ja liiketiloja sekä tilaa 
esimerkiksi leirikoulun perustamiselle.. Kokonaisuus 
mahdollistaa Saunamaailman ympärivuotisen toiminnan. 

Monitoimikeskusta operoi operaattori, joka vastaa tilojen 
monipuolisesta käytöstä ja vuokrauksesta. Kuntosalin 
jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään järvikylpylän 
palveluita ympäri vuoden. Monitoimitila mahdollistaa 
erilaisten kurssien ja tapahtumien järjestämisen talvellakin. 
Sieltä löytyvät tarvikkeet myös ilmajoogan ja -akrobatian 
harrastamiselle. Liiketilat on tarkoitettu hyvinvointi- ja 
matkailualan pienyrittäjille. Saunamaailman välitön 
ympäristö toimii myös talvitoimintojen keskuksena ja 
esimerkiksi retkiluistelun lähtöpaikkana. Talvireitistöt 
kulkevat järven jäällä aina naapurisaariin asti. jos se on vain 
ilmaston puolesta mahdollista.

Tapahtumille on rannalla oma paikkansa. Hiekkarannalla 
on tilaa järjestää isompia tapahtumia, kuten konsertteja 
ja festivaaleja, kun taas niemen nokassa olevalla 
stagella voi järjestää isompia ja pienempiä tapahtumia 
ja kursseja. Saunamaailman katto on osaksi muotoiltu 
stagea palvelevaksi katsomoksi ja aurinkoterassiksi. 
Saunamaailman laituriin kiinnitetyn kelluvan saunalautan 
voi vuokrata ja lähteä sillä tutkimaan Vesilahtea. 
Saunalautan päällä on katsomo, ja sen voi ankkuroida 
esimerkiksi melontakisojen ajaksi aivan radan viereen. 

Metsikköä tihennetään istuttamalla uusia puita. Muualle 
rannalle istutetaan myös uusia puita luomaan kaivattua 
varjostusta ja viihtyisyyttä. Saapumisalueen läheisyyteen 
tulee omenapuista ja marjapensaista koostuva syötävä 
puutarha, jonka sadosta jokainen rannalla kävijä voi 
ohikulkiessaan ottaa maistiaisen. 

Niin rannalta kuin luonnontilaisen metsikön lomasta 
löytyy useita paikkoja piknikille ja auringonotolle. Rannan 
molemmille puolille sijoittuvat grillikodat ja -paikat sekä 
eväiden nauttimiseen varatut piknikpöydät ovat vapaasti 
käytettävissä ympäri vuoden. Sekä saapumisalueen 
yhteydessä että niemen nokassa olevat portaikot tarjoavat 
paikan hengailulle ja maisemien ihailulle.

Toiminnot ja selitykset

1. Rauhaa ja rakkautta
1.01 Kota ja grillipaikka

Grillausta sekä ulkona että kodan sisällä
1.02 Kota ja grillipaikka 2
1.03 Puistojooga ja -jumppa
1.04 Rantajumppa
1.05 Sup-lautailun lähtöpaikka

Sup-laudat vuokrattavissa Saunamaailmasta
1.06 Shakki tai muu ulkopeli

Pelinappulat lainattavissa
1.07 Keinut tai muu monikäyttöinen rakenne

Riippumatto lainattavissa
1.08 Vuokrattavat soutuveneet
1.09 Syötävä puutarha

Marjapensaiden ja omenapuiden sato syötävissä
1.10 Puumajat

Vapaa käyttö, eristämätön
1.11 Ilta-auringon istustelupaikka 

2. Aktiivipuisto
Välineet vuokrattavissa saunamaailmasta
2.01 Katukoripallo

Aidattu alue
2.02 Rantapallokenttä
2.03 Padel-kenttä

Aidattu alue
2.04 Lasten uimaranta

Uimakoulun toiminta-alue
2.05 Hyppylaituri

Useampi hyppytaso
2.06 Melojien laituri, toinen sup-lautailun lähtöpaikka
2.07 Melontapoolo

Kelluvat korit
2.08 Melontakisarata
2.09 Avantouinti
2.10 Luistelualue (talvi)

Aurattu alue
2.11 Retkiluistelun lähtöpaikka (talvi)

Rata kulkee lähisaarien ympäri
2.12 Napakelkka (talvi)
2.13 Hiihtoladun lähtöpaikka (talvi)
2.14 Leikkipuisto, laajennettu

Pienten ja isompien lasten alueet erikseen
Laajennuksena kiipeilyteline ja trampoliinit

2.15 Kuntoilu
2.16 Kelluvat trampoliinit
2.17 Parkour

3. Musiikkia ja rantatapahtumia
3.01 Hiekkaranta
3.02 Stage

Teatteri, tanssikurssit, capoeira, esitykset
3.03 Katsomorakenne katolla

Kelluva rakenne ankkuroitavissa muualle

4. Rakennukset
4.01 Melojien tukikohta ja sauna, n. 700 m2

Oleskelutilat, huolto ja kuntosali,
sauna, pukuhuoneet  ja varastot

4.02 Pukuhuoneet, vapaa pääsy
4.03 Uusi julkinen sauna
4.04 Kuntosali, monitoimisali
4.05 Ravintola/ kahvila
4.06 Välineiden vuokrauspiste
4.07 Tilaa leirikoululle/ liiketoiminnalle
4.08 Järvikylpylä

Isoallas, lasten allas, kahluuallas, kuuma allas
4.09 Kelluva saunalautta

Lautta vuokrattavissa, voi lähteä edemmäs järvelle
4.10 Kelluva hotellihuoneet

Jokaiseen huoneeseen kuuluu oma laituri ja kajakki

5. Yleiset toiminnot
5.01 Saapumisaukio
5.02 Kääntöpaikka

Linja-autot, pelastuslaitoksen ajoneuvot
5.03 Pelastuslaitoksen veneenlaskupaikka

Vaatii rannan ruoppauksen
Edusta oltava tyhjä koko ajan

5.04 Soutuveneiden säilytys
5.05 Veneenlaskupaikka
5.06 Matonpesu
5.07 Pyöräpaikat 32 + 34+ 20 + 18, yht. 104 PP
5.08 Pysäköinti 78 AP 
5.09 Liikuntaesteisten pysäköinti 2 AP
5.10 Kanoottien ja trailereiden säilytys
5.11 Kajakkien kuivaus ja laskupaikka
5.12 Varastot
5.13 Huolto
5.14 Pyöräily-yhteys

Rannan toimintojen mahdollinen kehityssuunta
5.15 Asemakaavassa puistoalueeksi merkitty tontti

Selostus
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SAAVUTETTAVUUS JA HUOLTOREITIT RAUHAN JA RAKKAUDEN PAIKAT

pelastusajo, veneenlasku

pysäköinti, 78 AP + 2 le-AP

polkupyöräpaikat, 104 PP Rauhan ja rakkauden toiminnot sijoittuvat niemen kärkeen ja idän puoleiselle rannalle sekä metsikkön lomaan. Järvikylpylä 
tarjoaa paikan rentoutumiselle. Saunamaailman monitoimisalia hyöhyntää ympärivuotinen joogastudio. Rakennuksen vieressä 
oleva portaikko on miellyttävä paikka ihailla edessä avautuvaa järvimaisemaa ja siitä voi halutessaan pulahtaa uimaankin. 
Metsikön siimeksestä löytyviin puumajoihin voi kömpiä rauhoittumaan tai kuhertelemaan. Metsiköstä onnekkaat voivat löytää 
myös kesän satoa marjojen muodossa.  Idän puoleisella rannalla oleva, osittain metsikön suojiin kätkeytyvä nurmialue on 
varattu joogalle ja jumpalle. Nurmialueen viereen on pystytetty kehikkoja, joihin voi kiinnittää keinun tai riippumaton. Läheinen 
grillikota tarjoaa oleskelupaikan säällä kuin säällä. Grillausvuoroa odotellessa voi pysähtyä pelaamaan kierroksen shakkia tai 
tammea kiinteillä pelipöydillä. Riippumatot ja pelitarvikkeet voi hakea Saunamaailman vuokrauspisteestä. Laituriin kiinnitettyjä 
soutuveneitä voi vuokrata suoraan mobiiliaplikaation kautta.  

pelastusajo, vaihtoehtoinen veneenlasku

kävelyn pääreitti, pelastusajo

huoltoyhteys, kajakkien jättö

kajakkien laskupaikka

8,5 m

kääntöpaikka, säde 8,5 m kajakkien ja trailereiden jättöpaikka
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AKTIIVISET PAIKAT MUSIIKIN JA RANTATAPAHTUMIEN PAIKAT

Kangasalan rannalla on mahdollista järjestää eri kokoluokkien tapahtumia. Ranta tarjoaa paikan isommillekin tapahtumille, 
kuten joogatapahtumille, konserteille ja festivaaleille. Saunamaailman edessä oleva stage palvelee kesäisin tanssi- ja 
capoeirakursseja. Siellä voi järjestää myös pieniä ohjelmanumeroita saunamaailman katon tarjotessa pienen katsomon 
näytöksien seuraamista ja auringonottoa varten. Laiturit toimivat esimerkiksi melontapoolon ja melontakisojen katsomoina. 
Saunalautta katolle rakennettuine katsomoineen ankkuroituu tapahtumien viereen lisäkatsomoksi.

Kangasalan ranta on toiminnallisesti hyvin monipuolinen paikka. Reitistö ohjaa aktiviteetteja etsivän ensimmäiseksi rannan 
länsipuolelle, jolloin rannan itäpuoli jää kokonaan rauhallisten toimintojen käyttöön. Uusittu ja monipuolinen leikkipuisto sitä 
ympäröivine kiipeilyratoineen houkuttelee lapsia leikkimään kauempaakin. Rannan läheisyydessä voi pelata rantalentopalloa 
sekä kokeilla tennistä ja squashia yhdistävää padelia. Vedessä voi uinnin ja uintihyppyjen lisäksi harrastaa sup-lautailua, 
melontaa ja melontapooloa. Hyppylaiturille on lisätty toinen hyppytorni ja sen viereen hauska trampoliinilaituri. Niemen kärjessä 
on melua aiheuttavan vesiurheilun, kuten vesiskoottereiden lähtöpaikka. Talvisin sieltä löytyvät aurattu luistelualue, napakelkka 
ja retkiluistelun lähtöpaikka. 
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RAKENNUKSET TALVITOIMINNOT

Saunamaailma ja järvikylpylä palvelevat Kangasalan rannan käyttäjiä ympäri vuoden. Saunasta voi pulahtaa järvessä olevaan 
avantoon tai jatkaa lämmittelyä kuumassa altaassa. Myös järvikylpylän isoa allasta lämmitetään talvisin. Avanto on käytettävissä 
myös maksutta. Järvikylpylän ympärillä on luistelualue, napakelkka sekä retkiluistelun lähtöpaikka. Retkiluistelurata kiertää 
lähisaarien ympäri. Esimerkiksi Rikukiville voisi ajatella rakennettavan pientä grillipaikkaa. Rannalta voi myös lähteä hiihtämään 
tai tekemään kävelyretkiä järven jäällä. Grillikodat lämpeävät myös talvisin käytön mukaan. 

Kangasalan rannalle tulee useampi uudisrakennus, joista osa toteutetaan puolilämpiminä rakenteina. Rannan käyttäjät voivat 
käydä sekä Saunamaailmassa että saapumisalueen läheisyydessä olevassa uusitussa Melojien tukikohdassa (ent. Vesaniemen 
sauna) vaihtamassa vaatteet. Melojien tukikohdasta löytyvät myös kaikkien käytössä olevat wc-tilat. Saunamaailmaan sijoittuvat 
uimarannalla kävijöiden vapaassa käytössä olevat pukuhuoneet, jotka yhdistyvät maksullisiin järvikylpylän palveluihin, kuten 
saunaan ja kuntosaliin. Saunamaailmasta löytyy myös ravintola, monitoimisali sekä tilaa liiketoiminnalle. Saunamaailma ja sen 
yhteydessä olevat rakennukset ovat ympärivuotisessa käytössä. Kelluvat hotellihuoneet sijoitetaan talven ajaksi hiekkarannalle, 
missä ne muodostavat pienen hotellikylän. 
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KAUPALLISTEN TOIMINTOJEN MAHDOLLISUUDET PUUSTO JA PINNOITTEET

olemassa oleva puu

poistettava puu

istutettava puu

vaalea kivituhka

siroitepinta tms.

asvaltti

nurmikko

metsikön aluskasvillisuus, 
marjapensaiden istutusalue

hiekkaKaupallisten toimintojen ydin sijoittuu Saunamaailmaan ja sen välittömässä läheisyydessä oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin. 
Yhden operaattorin pyörittämät keskitetyt palvelut mahdollistavat ympärivuotisen toiminnan ja selkeän kohdennetun viestin.
Kaupallisten palveluiden tarjoaja sekä tarjoajan mahdolliset kumppanit voivat tuottaa palveluita tukemaan alueella olevia 
toimintoja vuokraamalla pelivälineitä ja operoimalla kenttien varausta sekä saunojen, kajakkien ja soutuveneiden vuokrausta. 
Kangasalan Rannalla voidaan operaattorin kautta järjestää myös opastettuja kursseja, ohjattua joogaa, polttarit, lapsille 
suunnattua toimintaa jne.

marjapensas/ omenapuu

nurmikivi

betoni tms.




