
Kaavoituskatsaus 2021
Tässä Kangasalan kaupungin virallisessa kaavoituskatsauksessa esitellään vuoden 2021 ai-
kana eteneviä ja käynnistyviä keskeisiä kaavatöitä. Vuosi käynnistyy kaavoituksessa moni-
puolisin hankkein sekä tiivistyvässä taajamassa että mahdollisuuksien maaseudulla. Yleis-
kaavoituksessa erityisen ajankohtaisia suuntia ovat Kuhmalahti ja Saarenmaa, joissa on 
valmistumassa suuria osayleiskaavoja. Asemakaavoituksessa katse suuntautuu erityisesti 
keskustan kehittämiseen. Kaupunkirakennetta täydennetään asemakaavoilla maltillisesti, 
samalla tukien lähipalveluiden saavuttavuutta ja elinympäristön laatua. Kaavahankkeita 
on käynnissä eri puolilla taajamaa. Esiteltävien hankkeiden ohella käynnissä on lukuisia 
pienempiä asemakaavamuutoksia kuten tontinjakoja, joissa vanhoja suuria omakotitont-
teja jaetaan useammaksi pienemmäksi tontiksi sekä pienialaisia ranta-asemakaavoja.

Varsinaisen kaavoitustyön ohella kaavoitusyksikkö työstää muitakin maankäyttöön ja kau-
punkikuvaan liittyviä asioita kuten rakennustapaohjeita ja erilaisia pieniä sekä suurempia 
kehittämissuunnitelmia ympäri kaupunkia. Tarkoituksena on tänäkin vuonna järjestää eri-
laisia nettikyselyitä. Kangasalan ohella kaavoitus osallistuu myös seudun yhteisiin hankkei-
siin, joita onkin tänä vuonna käynnissä useita.

Kaavoituksella säädellään alueiden-
käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadit-
taessa suunnitellaan, miten esimerkiksi 
asuminen, työpaikat, virkistysalueet ja 
liikenneyhteydet sijoitetaan. 

Kaavoitus jakautuu eri tasoihin; yleispiir-
teisempi yleiskaavoitus ohjaa yksityis-
kohtaisempaa asemakaavoitusta. 
Kaavaprosessien kulku on määrätty 
maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kaavan laatimiseen voi osallistua mo-
nessa vaiheessa. Merkittävistä kaavoista 
tehdään alussa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma. Valmisteluvaiheessa voi-
daan kaavan koosta riippuen esimerkik-
si kuulla suoraan naapureita tai viedä 
kaavaluonnos julkisesti palautteenan-
toa varten nähtäville. Ehdotusvaiheessa 
kaikki kaavat asetetaan kaavaehdotuk-
sena julkisesti palautteen antoa varten 
nähtäville. Ehdotusvaiheen jälkeen 
kaava hyväksytään sen merkittävyydes-
tä riippuen joko elinympäristölautakun-
nassa tai valtuustossa. Hyväksymispää-
töksistä on mahdollisuus tehdä valitus. 
Kaavoituksen aikana voidaan näiden 
kuulemisten lisäksi järjestää erilaisia ylei-
sötilaisuuksia ja kyselyitä.

Kaavoituksesta ja kaavojen etenemises-
tä löytyy lisätietoa kaupungin nettisivuil-
ta:

www. kangasala.fi/
asuminen-ja-ymparisto/
kaupunkisuunnittelu

Tampereen kaupunkiseudun suunnittelua 2021

Seututoimiston työskentelyä ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitel-
ma sekä kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen 
MAL-sopimus.

Seudun asuntopoliittinen ohjelma valmistuu kevään 2021 aikana. Oh-
jelmaan kirjataan kaupunkiseudun yhteiset tavoitteet mm. väestön 
kasvusta, kasvun kohdentamisesta, asumisen laadusta, asuinalueiden 
eriytymisen ehkäisemisestä, kohtuuhin-taisen asuntotuotannon määrästä 
ja kohdentumisesta sekä asunnottomuuden vähentämisestä. Tavoittei-
ta edistetään myös MAL4-sopimuksessa sovituin keinoin. Maankäytön 
suunnittelun ja elinkeinokehittämisen yhteissuunnittelua jatketaan Rajaton 
Seutu -työskentelyllä seudullisesti merkittävien elinkeinovyöhykkeiden vah-
vistamiseksi. Keskustojen kehittämisteemaa jatketaan pääosin liikenteen 
näkökulmasta.  Rakennesuunnitelman päivittämisen tarvetta ja ohjel-
mointia arvioidaan mm. tilannekuvan käsittelyllä kuntayhtymän päätök-
sentekorakenteissa. Keväällä 2021 valmistuu kävelyn ja pyöräliikenteen 
kehittämisohjelma 2.0. Vuoden loppuun mennessä laaditaan seudullisen 
lähijunaliikenteen tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle.

Vuoden 2021 aikana kuntayhtymässä käynnistyy ennakointityö, joka tu-
kee erilaisin skenaarioin ja tietoaineistoin kestävän yhdyskuntarakenteen 
suunnittelua. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tiekarttatyötä tuetaan ja 
tiekarttojen toimenpiteitä konkretisoi-daan rakenteelle, energiatehokkuu-
delle ja liikenteelle.

www.tampereenseutu.fi

Pirkanmaan maakunnan suunnittelua 2021

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 
2040, joka kuvaa rakentamisen ja ympäristön kehittämisen 
suunnat maakunnassa tuleville vuosikymmenille. Pirkanmaan 
maakuntakaavan 2040 tärkeimmät tavoitteet ovat maakun-
nan kilpailukyvyn vahvistaminen, sosiaalisesti ja ympäristön 
kannalta kestävä yhdyskuntarakenne sekä luonnonvarojen 
kestävä käyttö ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuus.

Pirkanmaan liitto laatii uuden maakuntaohjelman ja varau-
tuu käynnistämään vaihekaavoituksen vuonna 2021. Näiden 
keskeisten strategisten asiakirjojen tueksi tullaan laatimaan 
päivitetty Pirkanmaan väestösuunnite sekä uudistamaan 
Pirkanmaan energiastrategia. Tuulienergian potentiaalista 
tehdään uusia maakunnallisia selvityksiä, sillä teknologia on 
edellisten selvitysten jälkeen edennyt huomattavasti enna-
koitua nopeammin. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään 
luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, kun Suomen 
ensimmäinen alueellinen biodiversiteettiohjelma laaditaan 
Pirkanmaalle.

Edellä mainittujen lisäksi Pirkanmaan liitto osallistuu ja toteut-
taa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erilaisia maankäytön, 
liikenteen ja ympäristön suunnittelu-, selvitys- ja kehittämis-
hankkeita.

www.pirkanmaa.fi/maankaytto-liikenne

Yleiskaavoitus 2021
32. Kuhmalahden rantaosayleiskaava ja Pohjan ja Kuh-
malahden kyläyleiskaavat.
Yhdyskuntarakenteen kehityksen ohjaaminen, palveluky-
lien tukeminen. Kaavaehdotusta työstetään.
Kaavat valmistuvat

36. Saarenmaan osayleiskaava
Varautuminen pitkällä tähtäimellä uuteen kaupungi-
nosaan ja seudulliseen kakkoskehään.
Kaava valmistuu

35. Vääksyn osayleiskaava
Hevosläheistä asumista arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, matkailun kehit-
tämistä. Kaavaehdotus valmistuu

11. Maaseutualueiden osayleiskaava
Yhdyskuntarakenteen kehityksen ohjaaminen, palvelukylien tukeminen. 
kaavaehdotus valmistuu

29. Sahalahden rantaosayleiskaava
Yhdyskuntarakenteen kehityksen ohjaaminen, palvelukylien tukeminen. 
Kaavaehdotusta alustetaan selvityksiä tekemällä. Arvioitu kaavan valmistu-
misajankohta 2022-23 taite.

26. Ruutanan osayleiskaava
Kaavassa tarkastellaan Ruutanan alueen laajentamisen vaihtoehtoja ja 
selvitetään alueen luontoarvot ja virkistystarpeet. Osayleiskaava-aluetta 
laajennetaan Tursolan suuntaan ennen sen käsittelyn jatkamista. 
Tavoitteita koostetaan kaavatyön jatkamista varten. 
Ruutanalaisille järjestetään asukaskysely.

Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet

Maakuntakaava

Yleiskaava
(osayleiskaava)

Asemakaava
(ranta-asemakaava)

Valtioneuvosto

Maakuntaliitto

Kaupunki

Kaupunki

Arvio asuintonttien riittävyydestä
Tonttivarannolla tarkoitetaan rakentamiskel-
poisia asemakaavatontteja, joilla infrastruktuuri 
on valmiina.
Kaupungilla on 97 omakoti- ja pientalotonttia 
ja yksityisillä 412 tonttia. Kaupungin tontteja on 
eniten valmiina Vatialassa, Ruutanassa, Riussa 
ja Kuhmalahdella. Eniten yksityisiä tontteja on 
Ruutanassa (118 kpl), Keskustan alueella (78 
kpl), Vatialassa (51 kpl) ja Sahalahdella (40).

Rivitalotontteja kaupungilla on tällä hetkel-
lä tarjolla kolme Riussa ja yksi Sahalahdella 
sekä Ruutanassa. Yksityisiä rivitalotontteja on 
yhteensä 18. Eniten yksityisiä rivitalotontteja 
on Sahalahdella.
Kerrostalotontteja kaupungilla on 11 ja ne si-
joittuvat Ilkkoon, Rikuun, Vatialaan, Asemalle, 
Keskustaan ja Lentolaan. Yksityisiä tontteja on 
29. Suurin osa yksityisistä kerrostalotonteista 
sijoittuu Keskustaan ja Rikuun.

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

Tähän tonttivarantolaskelmaan ei kuulu 
Lamminrahkan uudisalueen tontteja, joissa 
katujen ja kunnallistekniikan toteutus on par-
haillaan käynnissä.

Kangasalla rakentumistavoitteena on noin 
210 asuntoa vuosittain. Näistä noin kolmas-
osa on kerrostaloasuntoja, neljäsosa rivita-
loasuntoja ja loput omakotirakentamista.

Valmistuvia asemakaavoja 2021: 
1. Satulankaari-Lahdentie 862 kaavaluonnos 15.12.2020
 Asuin- ja työpaikkatontteja, virkistysaluetta, melunsuojausta, maankäyttösopimus
2. Ilkontie 875 OAS tammikuu 2021
 Ilkon kurssikeskuksen alueen muutos pääosin asumiskäyttöön 
 teemoja: rannan läheisyys, kulttuuriympäristö, maankäyttösopimus
3. Pitkäjärven asemakaava 850 kaavaehdotus 29.4.2020
 Pientaloja ja rivitaloja, virkistysaluetta
 teemoja: rannan läheisyys, luontoarvot, liikkumisverkosto
4. Pälvitie 821 kaavaluonnos 11.12.2018
 Liikennejärjestelyitä ja pieniä rakennusoikeuden muutoksia
5. Ellintie 820 kaavaehdotus 22.1.2019
 Kaupan toimintojen laajeneminen, kulkuyhteydet
6. Myllystenpohjantie 846 kaavaluonnos 21.8.2018
 Asumista, liiketilaa, toimitilaa, aukiotilaa
7. Huutijärven ammattiopisto 816 kaavaehdotus 16.6.2020
 Korttelin uudistaminen ja käyttötarkoituksen muutos
 teemoja: liikenneratkaisut, melu, maankäyttösopimus
8. Rekiäläntie, 863 OAS 19.5.2020
 Rakentamattoman asuinkorttelin kaavamuutos
 Teemoja: Pikkolan täydentäminen, maankäyttösopimus
 

Työstettäviä ja käynnistyviä
asemakaavoja 2021: 
9. Harjusola Kunnantie 843 OAS 14.5.2019
 Asumista, liiketilaa
10. Hallintokeskus 852
 Kehittämismahdollisuuksien selvittäminen
11. Vatialantien jatke 842 OAS 14.5.2019
 Teollisuustontteja, asumista
12. Ruutanantie 822 Luonnos 11.12.2019
 Tiivistäminen, liikennekysymykset
13. Saarenmaan työpaikka-alue
 Teollisuustontteja
14. Saarenmaan Kuuselantie
 Asuminen, infrastruktuuri
15. Kortekumpu 811 Luonnos 12.6.2018
 Pientaloasumista
16. Lamminrahkan VT12 varsi
 Kortteleiden uudelleen järjestely ja
 kaupallisten palveluiden lisääminen
17. Lamminrahkan pohjoisosa
 Pientalot, lähipalvelut, virkistys
18. Herttuala 713 Luonnos 12.6.2018
 Pientaloasumista
19. Lentolan Vällintien liikekäytävä
 Tarkistuksia toimintoihin
20. Suinulan pientaloalueet
 Rajaus kartalla määritellään tarkemmin kaavatyössä
 Pientalovaltaisen täydentämisen mahdollisuuksia  
 tutkitaan lisäksi Vatialassa ja Liuksialassa


