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2. Tiivistelmä 
 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 

 

Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on 

yhdyskuntarakenteen tiivistäminen.   

 

Korttelissa käyttötarkoitus muutetaan AK asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja kerrosluku 

muutetaan VI. Kaavalla muutetaan teollisuustontti asuinkerrostalojen tontiksi. 

Asuinrakennukselle on osoitettu rakennusoikeutta 3300 k-m2. 

 

Maankäytön tehostamisella on myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja 

palvelutarjontaan. Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen 

olemassa olevaan ympäristöön sopivaksi niin, että kielteisiltä vaikutuksilta voidaan välttyä. 

2.2. Asemakaavan toteuttaminen 

 

Toteutusvastuu on maanomistajalla. Asemakaava on mahdollista toteuttaa kaavan saatua 

lainvoiman. 

 

Kaavan toteuttaminen edellyttää katualueen muokkaamista Veturitiellä ja Valoputkentiellä 

sekä vesihuollon verkon saneerausta, johon Kangasalan vesi liikelaitos on varautunut. 

3. Lähtökohdat 
 

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

Alueen yleiskuvaus 

 

Vatiala on Kangasalan voimakkaasti kasvava läntinen aluekeskus. Asemakaava-alue 

sijaitsee Kangasalantien varrella noin kilometrin päässä Vatialan keskustasta ja Lento- 

lan liikeakueesta. Kangasalantien varren pienet työpaikka-alueet ovat viime aikoina 

muuttuneet asuinkäyttöön. 
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Ilmakuva lähialueesta 

 

 

Luonnonympäristö 

 

Ympäristö on vanhaa soranottoaluetta. Länsipuolella Veturitien toisella puolen on 

asuinkortteli, joka on lähdössä toteutumaan. Itäpuolella on työpaikkatontteja sekä 

Vatialan hautausmaa. Hautausmaan alueella on vanhaa metsää, joka toimii ekologisena 

yhteytenä mm. liito-oraville. Kangasalantien varressa on puustoa, mahdollisesti 

säästämisen arvoisia maisemapuita. 

 

 

Rakennettu ympäristö 

 

Alueen läheisyyteen Veturitien ja Valoputkentien varteen on syntynyt pienimuotoista 

teollisuutta 1970-luvulta lähtien. Ylä- ja alakoulut ja päiväkoti sijaitsevat noin 1 km 

etäisyydellä Vatialan keskuksessa, samoin kaupalliset lähipalvelut. Lisää kaupan palveluita 

on Lentolan alueella. Tontin läheisyydessä kulkee kävely- ja pyöräily-yhteys, joka on 

Kangasalan ja Tampereen välisen laatukäytävän vaihtoehtoinen linjaus. Reitti on 

koululaisten käytössä. 

 

Maanomistus 

 

Alue on yksityisessä omistuksessa.  

 

  
Kaupungin maaomaisuus oranssilla värillä. 

 

 

3.2.  Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

Vuonna 2014 hyväksytyssä Vatialan osayleiskaavassa alue on osoitettu pitkällä tähtäimellä 

asuinkäyttöön. Lisäksi risteysalueen ympäristöä on tavoite kehittää kaupunkikuvallisesti. 

 

asemakaavamuutos 
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Ote Vatialan osayleiskaavasta (2014).  

 

 

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1998 (Rakennuskaava nro 365), jossa tontti 

on merkitty ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi 

merkinnällä TY-4. 
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Ote asemakaavayhdistelmästä 11/2020. 

 

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 
 

 

Asemakaavan suunnittelun tarve 

 

Yleiskaavan tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja Vatialan asukasmäärän 

lisääminen, jotta kaupalliset palvelut voidaan pitää yllä. Joukkoliikenteen laatukäytävän 

varteen pyritään osoittamaan tehokasta asuinrakentamista. 

 

 

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 

Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. 
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Osallistuminen ja yhteistyö 

  

 

Osalliset 

   

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

 

• tontin omistajat ja haltijat 

• naapurikiinteistöjen omistajat ja asukkaat  

• Kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta ja infran rakentaminen 

• Kangasalan Vesi- liikelaitos 

• Elisa Oyj, Elenia Oy 

• Pirkanmaan ely-keskus 

 

Vireille tulo 

 

Vireille tulosta ilmoitetaan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä. 

 

 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 

• Elinympäristölautakunta: asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville ja pyydetään 

lausunnot, mahdollisuus mielipiteen antoon 

• Elinympäristölautakunta: asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville ja pyydetään 

lausunnot, mahdollisuus muistutuksen antoon 

• Elinympäristölautakunta -> kaupunginhallitus -> valtuusto: asemakaavamuutos 

hyväksytään, mahdollisuus valitukseen 

 

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2020. Saatu palaute: 

 

Kangasalan vesi liikelaitos, 5.10.2020 

Asemakaavamuutoksen kohteena oleva alue kuuluu Kangasalan Veden 

vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueisiin. 

Kangasalan Vesi osoittaa asemakaavan muutosalueelle liittymispaikan vesijohtoon ja 

liittymispaikan jätevesiviemäriin. 

Kangasalan Vedellä ei ole hulevesiviemäröinnin toiminta-aluetta asemakaavan 

muutosalueella 

Asemakaavamuutos edellyttää vesijohtoverkoston osan saneerausta 

 

Kangasalan Lämpö Oy, 22.10.2020 

Kangasalan Lämpö Oy:llä ei ole huomautettavaa asemakaavan valmisteluaineistosta. 

Tuleva rakennuskanta on liitettävissä kaukolämpöjärjestelmään. 

 

Pirkanmaan ELY-keskus, 30.10.2020 

Asemakaavalla supistetaan Kangasalantien, maantien 339 aluetta kaavamuutosalueen 

tontin kohdalla vastamaan nykyistä tiealueen kiinteistörajaa. Kangasalantien alue tulee 

rajata mukaan asemakaavaan katualueena koko korttelin 1354 sekä Veturitien ja Ilkontien 

liittymäalueen kohdalta siten, että Kangasalantielle muodostuu yhtenäinen katuosuus 

likimäärin lännestä tien pohjoispuolisen korttelin 1361 rajalta Vatialan hautausmaan 
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 keskivaiheilla olevalle Ilkonmäen alikulkukäytävälle asti. Kangasalantien katualue 

voidaan tarvittaessa osoittaa koko korttelin 1354 kohdalla tiealueen kiinteistörajan 

mukaisena, jos Kangasalan kaupungilla ei ole tarvetta laajemmalle katualueelle. 

Kangasalantiehen liittyvissä katuliittymissä (Veturitie ja Ilkontie) tulee kuitenkin varautua 

riittäviin näkemäalueisiin varaamalla näkemäalueet joko katualueille tai tonteille. Maantie, 

joka on osoitettu asemakaavassa kaduksi, muuttuu kaduksi kunnan tekemällä 

kadunpitopäätöksellä (MRL 86 a §). Kadunpitopäätökset tulee tehdä 

tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ottaen huomioon kunnossapidon vaatimukset ja 

maankäytön sekä tie- ja katuverkon toteutuminen. 

 

Kaavaa varten ei ole laadittu erillistä asemakaavatasoista meluselvitystä, joten 

lausuntopyyntöaineisto perusteella ei ole mahdollista arvioida, onko kaavaratkaisu 

toteutettavissa melun ohjearvot huomioon ottaen. Meluselvityksen laatiminen on 

kaavoituskohteessa keskeistä, kun otetaan huomioon Kangasalantien liikennemärät 

suunnittelualueen kohdalla. Liikennemäärä ylittää 9100 ajon/vrk ja rakennusten julkisivuille 

ja oleskelualueille tulee mitä ilmeisimmin kohdistumaan kovaa melua. Kaavan 

jatkosuunnittelussa tulee laatia asemakaavatasoinen meluselvitys. Selvityksen pohjalta 

melutasoa on suunnittelun keinoin pyrittävä rajoittamaan niin, että asukkaille muodostuu 

terveellinen, viihtyisä ja turvallinen ympäristö. Kaavaan on tarpeen sisällyttää melun 

hallinnan kannalta tarpeelliset merkinnät ja määräykset sekä riittävän yksityiskohtainen 

toteuttamisen ohjaus, niiltä osin kuin melunhallinta perustuu rakennusmassojen ja 

meluntorjuntarakenteiden sijoitteluun. Melun ohella kaavan vaikutusten arvioinnissa on 

tarpeen käsitellä myös ilmanlaatukysymykset ja yleiseen asumisviihtyvyyteen vaikuttavat 

tekijät. Em. seikkojen ohella toimintojen sijoittelua jatkossa arvioitaessa tulee ottaa 

huomioon myös varjostustekijät. Esimerkiksi leikkiin ja oleskeluun varatun alueen 

sijoittamista Kangasalantien varteen siten, että alue rajataan suojamuurein tulee vielä 

arvioida jatkosuunnittelussa. 

 

Jatkosuunnittelussa on tärkeää varmistaa, etteivät asunnot avaudu pelkästään meluisan 

julkisivun puolelle. Julkisivun keskiäänitason ylittäessä 60 dB ei parvekkeita tule sijoittaa 

tällaiselle julkisivulle lainkaan. Julkisivuun kohdistuvan päivämelutason ollessa 55-60 dB(A), 

tulee huoneiston avautua myös talon sellaiselle julkisivulle, jossa piha-alueen (VNp:n 

993/1992) mukaiset melun ohjearvot täyttyvät (Vnp perustelumuistio, LIME). 

Vaihtoehtoisesti asuinhuoneistoille tulee viihtyisyyden ja terveellisyyden takaamiseksi voida 

varmuudella järjestää parveke, ikkuna tai ovi tms. siten, että melutaso näiden kohdalla on 

päivällä alle 55 dB(A) ja yöllä alle 45 dB(A) mahdollisen parvekelasituksen ollessa osittain 

auki. Kaava pyydetään toimittamaan ehdotusvaiheessa ELY-keskukseen siten, että 

varataan mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

 

Luonnoksesta saadun palautteen johdosta tehdyt muutokset kaava-aineistoon 

 

Kaavasta on tehty meluselvitys. Kaava-alueen rajausta on tarkasteltu katujen suhteen 

lähemmin. Kangasalan Veden kanssa on selvitetty, että saneeraus tehdään siten, että 

tontille pääsee rakentamaan kaavan valmistuttua. 

 

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2021. Saatu palaute: 

 

Pirkanmaan ELY-keskus 12.3.2021 

 

Pirkanmaan ELY-keskus toistaa luonnosvaiheessa esittämänsä kannanoton ja katsoo 

edelleen, että Kangasalantien alue tulee rajata mukaan asemakaavaan katualueena koko 

korttelin 1354 sekä Veturitien ja Ilkontien liittymäalueen kohdalta siten, että Kangasalantielle 

muodostuu yhtenäinen katuosuus likimäärin lännestä tien pohjoispuolisen korttelin 1361 
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rajalta Vatialan hautausmaan keskivaiheilla olevalle Ilkonmäen alikulkukäytävälle asti. 

Kaavaselostuksen mukaan ehdotusvaiheessa on laadittu meluselvitys. 

 

Selvitystä ei ole kuitenkaan liitetty kaava-asiakirjoihin tai muutoin saataville, eikä 

melunhallintaa ole käsitelty kaavan vaikutusten arvioinnissa lainkaan. Myös muilta osin 

kaavan vaikutusten arviointi on varsin suppea ja edellyttää täydentämistä. Meluvaikutusten 

riittävän arvioinnin osalta ELY- keskus viittaa (30.10.2021) luonnosvaiheessa antamaansa 

kommenttiin. 

 

Kaavanlaatijan vastine: 

Meluselvitys on toimitettu ELY-keskukselle. Kaavan vaikutusten arviointia on täydennetty. 

 

Yksityishenkilö, naapurikiinteistön omistaja 18.2.2021 

 

Omistan muutoksen haun kohteena olevan kaava-alueen naapuritontin osoitteessa 

Valoputkentie 4. Kaavamuutokseen suhtaudun myönteisesti. Esitän kuitenkin, että kaavan 

muutoksen jälkeen sille (entinen omakotitontti) tontille rakentuvan uudisrakennuksen ja 

minun teollisuustonttini rajalle uudisrakentaja rakentaa raja-aidan. Aidalla turvataan muun 

muassa asukkaiden kuten lasten ja vanhusten tahaton kulkeminen teollisuustontin puolelle ja 

näin estetään mahdolliset vaaratilanteet. 

 

Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavamääräyksiin on täydennetty tarve aidalle. 

 

Viranomaisyhteistyö 

 

Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia 

viranomaisneuvottelu olisi tarpeen. 

 

 

 

4.1. Asemakaavan tavoitteet 

 

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

 

Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä keskeisellä korttelialueella ja 

osayleiskaavan mukaisesti muuttaa käyttötarkoitusta. 

 

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

 

       Vaihtoehtoina on kaavan laatiminen maanomistajien aloitteen mukaisesti tai jättää alue 

       nykyiselleen eli ns. 0-vaihtoehto. 

 

 

5. Asemakaavan kuvaus 

5.1. Kaavan rakenne 

 

Mitoitus 

 

Kaava mitoitetaan n. 40 asunnolle. 
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5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen  

 

Rakentamisella täydennetään Veturitien-Ilkontien liittymän ympäristöä tehokkaalla raken- 

tamisella, joka merkitsee solmukohtaa. 

 

Kaavamääräyksin vaalitaan Kangasalantien varren puustoa valikoiden. 

 

5.3. Aluevaraukset 

 

Korttelialueet 

 

Alue osoitetaan asuinkorttelialueeksi, jonka rakennusoikeus on 3300 kerroneliömetriä. 

Tontilta osoitetaan alueet oleskelua ja paikoitusta varten. Julkisivujen ja pihojen suun- 

nittelua ohjataan määräyksin.  

 

 

   

5.4. Kaavan  vaikutukset 

 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 

Täydennysrakentaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta ja tukee julkista liikennettä. 

Ympäristökuva jäsentyy, kun alue tulee rakennettuksi. Kaavamuutos käynnistää 

osayleiskaavan mukaisen vaiheen, jossa askel kerrallaan työpaikka-alue muuttuu 

asuinkäyttöön. 

 

Vaikutukset liikenteeseen 

 

Liikennemäärät tontilla kasvavat. Liittymä siirretään nykyiseltä sijainnilta 

liikenneturvallisuuden kannalta paremmalle sijainnille Valoputkentien varteen. Mahdollista 

tulevaa viereisen tontin muuttumista asuinkäyttöön on pohjustettu pysäköintialueen 

jäsennyksillä, jossa jää mahdollisuus avata kävelyreittejä tonttien välillä. 

 

Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön 

Muutos tontilla tulee olemaan suuri, kun puustoinen kukkula poistuu ja tilalle tulee 

Kangasalantien mittakaavassa korkea kerrostalo. Muutoksen pehmentämiseksi kaavassa 

on edellytetty vaalimaan Kangasalantien ja Veturitien varren puustoa valikoiden. 

Oleskelualueen aita tulee olemaan näkyvä elementti silmän korkeudella, siihen on 

kaavassa määrätty korkealuokkaisia materiaaleja ja/tai taidetta. Myös rakennuksen 

materiaalivalintoihin on otettu kantaa, tunnistaen sen, että rakennus näkyy jossain määrin 

myös kaukomaisemassa. Mittakaava soveltuu kuitenkin paikkaan ja toteuttaa 

osayleiskaavan tavoitetta tehokkaasta asuinrakentamisesta. Hulevesien aiheuttamia 

ongelmia vähennetään tonttikohtaisella imeytyksellä. 

 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

 

Valmiiseen ympäristöön lähelle palveluita ja joukkoliikennettä muodostuvan     

rakennuspaikan asukkaiden päivittäinen elinpiiri kytkeytyy hyvin kaupunkirakenteeseen. 

Kangasalantien vastapäätä oleva Pitkäjärven alue on niin ikään kehittymässsä ja tarjoaa 

alueelle erityisesti virkistysmahdollisuuksia. Meluvaikutuksista on osoitettu kaavamääräys 

joka perustuu kaavan yhteydessä laadittuun meluselvitykseen. 

 

Otteita meluselvityksestä koskien nykytilannetta: 
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Otteita meluselvityksestä koskien ennustetilannetta: 
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Julkisivulla, jossa melutaso on 56 dB voidaan pienellä rakennuksen muotoilulla saavuttaa 

riittävä melutaso 

 

Taloudelliset vaikutukset 

 

Hankkeella on myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia. 

Täydennysrakentamisen myötä tuleva väestönkasvu tukee Vatialan lähipalveluita. 
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Ilmastovaikutukset 

Hankkeessa tuodaan asuinrakentamista joukkoliikenteen laatukäytävän ja laadukkaan 

pyöräväylän välittömään yhteyteen, alueelle, jossa on hyvät virkistysmahdollisuudet. 

 

 

6. Asemakaavan toteutus 
 

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

 

 

 
Kuva: havainnekuva 

 

 
Kuva: Uudisrakennuksen hahmo Kangasalantien suunnalta. 
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Asemakaavan määräyksien lisäksi toteutuksessa tulee huomioida Maankäyttö- ja 

rakennuslain, -asetuksen ja muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien 

säännösten ja määräysten lisäksi Kangasalan kaupungin rakennusjärjestys.  

 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

 

Rakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan tultua lainvoimaiseksi. Katualueista 

vastaa Kangasalan kaupunki. Kangasalan Vesi liikelaitos järjestää tarvittavan vesijohdon 

saneerauksen. 

6.3. Toteutuksen seuranta 

 

Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan. 

 

 

KANGASALA 20.4.2021 
 

 

Kaupunginarkkitehti    Mari Seppä 


