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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2021 

Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 883, Vatiala, Kulkustie 

  

Suunnittelualueen alustava rajaus opaskartalla punaisella.  

 

Suunnittelualue käsittää pääosin yksityisomisteisen alueen Kulkustien pohjoisosassa, 

Kangasalan Vatialan kaupunginosassa. Alueen etäisyys Tampereen kunnanrajaan on 

reilut 200 metriä.  Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa kaupungin lähivirkistysalueeseen,  

idässä suunniteltuun katualueeseen, lännessä ja etelässä yksityisomisteisiin kiinteistöihin.  
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Aloite/hakija 

Aloite asemakaavan laatimiseksi tuli yksityisiltä maanomistajilta.   

 

Päätavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa pientaloalueen laajentaminen Kulkustien 

pohjoisosassa.  Alueelle tavoitellaan pientalotontteja, katu- ja viheraluetta sekä kävely- ja 

pyöräilyreittiä. Suunnittelua ohjaa lainvoimainen Vatialan osayleiskaava. Asemakaava 

tukee kaupungin pyrkimystä lisätä asutusta joukkoliikenteen ja palvelujen läheisyyteen.  
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Lähtötiedot 

Maanomistus 

 

Kaupungin maanomistus oranssilla ja violetilla pohjalla. Suunnittelualueen alustava rajaus 

punaisella.  

 

Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja idän puolella siihen sisältyy kaupungin 

omistamaa aluetta. Kaavan laatimiseen liittyy maankäyttösopimus. 
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Maakuntakaava 

 

Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 (2017) ja suunnittelualueen likimääräinen sijainti.  

 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssa (hyväksytty  27.3.2017) suunnittelualue on 

taajamatoimintojen (kartalla ruskealla) ja tiiviin joukkoliikennevyöhykkeen (kartalla 

ruutukuvioitua) aluetta Kangasalan länsirajan läheisyydessä. Alue kuuluu kasvutaajamien 

kehittämisvyöhykkeeseen. 

 

 

 

 

Suunnittelualueen 

likimääräinen sijainti 
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Yleiskaavatilanne 

 

Ote Vatialan osayleiskaavasta ja suunnittelualueen alustava rajaus punaisella.  

 

Vatialan osayleiskaavassa (hyväksytty 8.12.2014) suunnittelualueella on seuraavia 

käyttötarkoitusmerkintöjä:  

A3, matalan tehokkuuden asuntoalue - Merkinnällä osoitetaan asumiskäyttöön varattavat 

alueet, joiden asukastiheys on noin 20-40 asukasta/ha. Alue varataan pääasiassa tiivistä ja 

matalaa pientalorakentamista varten. Täydennysrakentamisen tulee soveltua 

mittakaavaltaan ympäristöön. Merkinnällä ei eroteta erikseen uusia, nykyisiä tai 

merkittävästi tiivistyviä alueita.  

A2, keskitehokas asuntoalue - Merkinnällä osoitetaan asumiskäyttöön varattavat alueet, 

joiden asukastiheys on noin 40-50 asukasta/ha. Alueen talotyyppijakauma sekä toiminnot 

ovat monimuotoisia ja sekoittuneita. Uuden asuntorakentamisen tapa on sekoittunutta: 

pienkerros- ja rivitaloja tai yhteenkytkettyjä pientaloja sekä edellä mainittujen yhdistelmiä. 

Alueelta on hyvät reitit joukkoliikenteen pysäkeille ja alueella on tavoitteena 

joukkoliikenteen toimintaedellytysten kannalta riittävän asukastiheyden saavuttaminen. 

Täydennysrakentamisen tulee soveltua mittakaavaltaan ympäristöön. Lähiympäristön 

Suunnittelualueen 

alustava rajaus 
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laatuun tulee kiinnittää huomiota tarkemmassa suunnittelussa. Merkinnällä ei eroteta 

erikseen uusia, nykyisiä tai merkittävästi tiivistyviä alueita. 

VL, lähivirkistysalue - Merkinnällä osoitetaan rakennettujen alueiden välittömässä 

läheisyydessä sijaitsevat alueet, jotka on tarkoitettu päivittäiseen ulkoiluun, virkistykseen, 

leikkiin ja luonnon kokemiseen. Alueilla sallitaan yleistä virkistystoimintaa palveleva 

vähäinen rakentaminen.   

Viheryhteystarve (vihreä katkoviiva) - Viheryhteystarve kuvastaa merkittävimpiä 

luonnonarvoalueita yhdistäviä ekologisia käytäviä, joilla tulee säilyttää liito-oravan 

tarvitsemia kulkuyhteyksiä. Alueen puistoilla ja pihapiireillä on merkitystä ekologisina 

käytävinä. Puustoisuutta suositellaan ylläpidettäväksi alueella. Rakentamistoimenpiteillä ei 

saa vaikeuttaa yhtäjaksoisen viheryhteyden toteuttamismahdollisuuksia. 

Kävelyn ja pyöräilyn aluereitti (musta palloviiva) - Reitit voivat kulkea joko erillisiä kävely- tai 

pyöräteitä tai asuntokatuja pitkin.   

 

Asemakaavatilanne 

 

Ote asemakaavayhdistelmästä (9/2021) suunnittelualueen läheisyydestä. 
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Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta aluetta, mutta sen itäosassa on 

voimassa Lemetyn asemakaava ja asemakaavan muutos (mannakorventie), kaava nro 

627 (hyväksytty 8.6.2020). Suunnittelualueen itäosiin kohdistuvat asemakaavassa merkinnät 

VL, lähivirkistysalue sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.   

 

Tehdyt selvitykset ja selvitystarpeet 

Valmistelussa hyödynnetään Vatialan osayleiskaavatyöhön ja asemakaavaan 627 

liittyneitä selvityksiä, sekä keväällä 2021 Kangasalan kaupungin ympäristösuunnittelija Katri 

Tolosen tekemää liito-oravatarkistusta. Hulevesivaikutusten ja rakennettavuuden 

selvitystarve arvioidaan kaavan laadinnan yhteydessä.  

 

 

 

Ilmakuva ja ja suunnittelualueen alustava rajaus punaisella. 
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Nykytilanne ja rakennuskanta 

Suunnittelualueella sijaitsee yksi omakotitalo pihapiireineen sekä metsää, josta osa kasvaa 

entisellä peltomaalla. Suunnittelualue kuuluu Nattarin aluekeskuksen ja rakentumassa 

olevan Lamminrahkan kaupunginosan vaikutuspiiriin. Lähiympäristö on 

omakotitalovaltaista asutusta. Alueen pohjois- ja itäpuolella on vähäinen metsäalue, joka 

on suosittua ulkoilumaastoa. Lahdentie kulkee alueen pohjoispuolitse, jonka varrella 

sijaitsevat lähimmät bussipysäkit.  

 

Tavoitteet 

Asemakaavalla tavoitellaan perheille sopivien pientalojen rakentumista olemassa oleviin 

palveluihin tukeutuvalla ja joukkoliikenteellä saavutettavalla alueella. Samalla tavoitteena 

on laajentaa yleistä lähivirkistysaluetta, jatkaa Kulkustien katualuetta ja osoittaa pyöräily- 

ja kävelyreitti Kulkustieltä itään. Muutettavan asemakaavan alueella tavoitteena on 

säilyttää viheralue ja arvioida tarve kävely- ja pyöräilyreittilinjauksen muutokselle. 

Suunnittelussa huomioidaan mittakaava, ympäristön erityispiirteet sekä keskeiset näkymät.  

 

Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen olemassa olevaan 

ympäristöön sopivaksi siten, että alueen ominaispiirteet säilyvät ja kielteisiltä vaikutuksilta 

voidaan välttyä.  

 

Vaikutusten arviointi 

Kaavan laadinnan aikana arvioidaan vaikutuksia: 

 

- Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

- maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

- kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

- alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 

liikenteeseen; 

- kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 
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- elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

 

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Osalliset 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

• Kaava-alueen omistajat ja haltijat 

• naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat 

• Kangasalan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta ja rakentamisen 

palvelualue 

• verkostojen haltijat (Kangasalan Vesi -liikelaitos, Tampereen sähköverkko Oy, 

Kangasalan Lämpö Oyj) 

• Pirkanmaan pelastuslaitos 

• ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomainen 

• Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), 

• Tampereen kaupunki 

• Vatialan kyläyhdistys ry 

• muut ilmoituksensa mukaan. 

 

Tiedottaminen  

Kaavan vireille tulosta, nähtävillä pidosta sekä voimaan tulosta tiedotetaan kuulutuksilla 

kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, osoitteessa: www.kangasala.fi/kategoria/kuulutus. 

Lisäksi kaavan vireille tulosta ja nähtävillä pitämisestä kuulutetaan paikallislehdessä. 

Maanomistajia ja lähinaapureita tiedotetaan postitse kaava-aineistojen nähtävillä 

pidosta. 

 

Nähtävillä olevaan kaava-aineistoon voi tutustua Kangasalan teknisen keskuksen 

asiakaspalvelupisteessä, osoitteessa Urheilutie 13, tai kaavoituksen verkkosivuilla, 

osoitteessa: www.kangasala.fi/asuminen-ja-

http://www.kangasala.fi/kategoria/kuulutus
http://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-asemakaavoja
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ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-

asemakaavoja.  

 

Päätöksenteko ja alustava aikataulu 

Valmisteluvaihe, syksy 2021 - talvi 2022: 

• Valmisteluaineiston laadinta. 

• Valmisteluaineiston käsittely elinympäristölautakunnassa, joka päättää nähtäville 

asettamisesta. 

• Valmisteluaineistosta on mahdollisuus esittää mielipiteitä. 

 

Ehdotusvaihe, kesä 2022: 

• Asemakaavaehdotuksen valmistelu.  

• Asemakaavamuutosehdotuksen käsittely elinympäristölautakunnassa, joka 

päättää nähtäville asettamisesta.  

• Ehdotuksesta on mahdollisuus jättää muistutuksia. 

 

Hyväksymisvaihe, syksy 2022: 

• Asemakaavaehdotuksen viimeistely.  

• Kaava hyväksytään valtuuston päätöksellä. 

• Päätöksestä on mahdollisuus jättää valitus hallinto-oikeuteen.  

 

Asemakaavan laatija ja yhteystiedot 

Kaavan laatija:  

Kangasalan kaupungin tekninen keskus / Kaavoitus  

Urheilutie 13 (PL 50), 36200 Kangasala 

 

 

 

Kaavan suunnittelua hoitaa: 
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kaavasuunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen;  

ruut.rabinowitsch-jokinen(at)kangasala.fi, puh. 044 486 0413 

 

Lisätietoja kaavoituksen aikataulusta antaa: 

toimistosihteeri Maija Lilja; 

maija.lilja(at)kangasala.fi, puh. 040 133 6631 

 

Mielipiteiden, muistutusten ja lausuntojen toimitus elinympäristölautakunnalle:   

Kangasalan kaupunki/Elinympäristölautakunta, PL 50, 36201 Kangasala; 

kaavoitus(at)kangasala.fi; tai teknisen keskuksen asiakaspalvelupiste, Urheilutie 13. 

 


