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OHEISMATERIAALI 
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Viitesuunnitelma, AOR Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy 2019 

 

 

 

Kuva: viitesuunnitelman havainnemateriaalia 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Ellintien, Myllystenpohjantien ja torin ympäristöön muodostuvan alueen suunnittelu on 

käynnistetty v. 2015 järjestetyn Uusi Kangasala -työpajan yhteydessä. Tavoitteena on 

ollut alueen maankäytön kehittäminen ja monipuolistaminen. Valmistelua tehtiin yh-

teistyössä maanomistajien kanssa vuosina 2015–2016. 

 

Asemakaavan muutosluonnos tuli elinvoimalautakunnan käsittelyyn elokuussa 2018. 

Saadun palautteen ja hankkeiden eritahtisen etenemisen vuoksi kaavaluonnos jaettiin 

edistettäväksi kahtena erillisenä kaavaehdotuksena, joista Ellintien kaupan alueen 
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puoli oli ehdotuksena nähtävillä vuonna 2019 (kaav nro 820). Myllystenpohjan aluetta, 

jota tämä kaavaselostus koskee, on edistetty kaavana nro 846. 

 

Vuonna 2019 valmistui viitesuunnitelma koskien Myllystenpohjan timanttikorttelia. Kort-

teliin sijoittuisi asumista, liiketilaa ja kaupungin virastotiloja hybridihankkeena. 

 

 
 

Ellintien kaavan 820 yhteydessä on laadittu hulevesiselvitys ja natura-tarveharkinta 

sekä kulkuväylien aluevaraustarkasteluita, joita voidaan hyödyntää myös Myllysten-

pohjantien kaavassa 846. 

 

Keväällä 2021 laadittiin meluselvitys asemakaavan tueksi. Asemakaavaehdotus ase-

tettiin nähtäville ja siitä pyydettiin lausunnot kesällä 2021.  

 

Syksyllä 2021 pidettiin viranomaisneuvottelu, tarkennettiin meluselvitystä ja suunni-

telma alueen hulevesien hallinnasta valmistui. Asemakaavaehdotukseen ja selostuk-

seen tehtiin tarkennuksia ja täydennyksiä saadun palautteen ja Tampereentien alikul-

kukäytävän alustavien suunnitelmien pohjalta.  

 

Asemakaavamuutos viedään hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2021. 

 

2.2 Asemakaava 
 

Asemakaavalla mahdollistetaan ydinkeskustassa Myllystenpohjantien ja Tampereen-

tien risteyksessä olevan korttelin uudistuminen. Alueella sijaitseva Myllystenpohjan liike-

kortteli puretaan ja korvataan uudella hybridikorttelilla, johon on mahdollista toteut-

taa asumista, liikehuoneistoja ja toimistotilaa. Samalla toteutetaan julkista kävelykes-

kustaa muodostamalla Torin ja Uimahallin välille kävelyn ja pyöräilyn reitti, jota on 

mahdollista jatkaa Tampereentien ali kaupan kiinteistölle. Alikulku mahdollistaa käve-

lykaupungin yhtenäisyyden. 

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Toteutusvastuu on kiinteistönomistajan. Uudisrakentaminen on mahdollista käynnistää 

kaavan saatua lainvoiman. Toteutus edellyttää maanalaisten johtojen siirtoja. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

Alue on osa kaupungin ydinkeskustaa. Tampereentien ja Myllystenpohjantien kul-

massa sijaitsee Myllystenpohjan liikerakennus, joka on rakennettu 1970-luvulla. 

 

Tampereentie on Kangasalan keskustan tärkein sisääntuloväylä Valtatien suunnasta. 

Tampereentien ympäristö on kehittynyt nopeasti, ja se tulee toteutumassa olevien 

suunnitelmien mukaisesti muuttumaan edelleen kaupunkimaisemmaksi. 

 

Kaava-alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan Kangasalan kirkonkylän kulttuurimai-

seman ja kansainvälisesti arvokkaan Kirkkojärven lintuveden välissä. Kaavan vaikutus-

piirissä sijaitsee myös Liuksialan-Tiihalan maakunnallisesti arvokas maisema-alue. 

 

Kuva alla: Keskustaa luoteesta, kaavamuutosalue Finnentien ja valtatien välissä. 
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Luonnonympäristö 
Alueella ei ole alkuperäistä tai alkuperäisen kaltaista luontoa tai merkittäviä tiedossa 

olevia kaupunkiluonnon arvoja. Läheinen Kirkkojärvi on arvokas lintuvesi, joka kuuluu 

Natura 2000-verkostoon. 

 

Keskustan pohjoispuolitse kulkee harjujono, joka on keskustan viherselkäranka. Sen ja 

Kirkkojärven välinen, eliölajien liikkuvuutta palveleva viheryhteys on tällä hetkellä kat-

kaistu suunnittelualueen kohdalta. 

 

 
Kirkkojärven Natura-alueen rajaus. 

 

Rakennettu ympäristö 
Alue sijoittuu ydinkeskustan eteläreunaan. Kävelyetäisyydellä sijaitsevat tärkeimmät 

julkiset ja kaupalliset palvelut ja julkisen liikenteen yhteydet.  

 

Kangasalan keskustassa suunnittelualueen vieressä sijaitseva 1760-luvulla luonnonki-

vestä rakennettu kirkko on ensimmäisiä Tukholman yli-intendentinviraston suunnitel-

mien mukaan rakennettuja länsitornillisia ristikirkkoja. Jyrkkä, päädyistä aumattu katto 

on katettu paanuin. Kirkkoa on korjattu 1890-luvulla Josef Stenbäckin ja 1980-luvulla 

Seppo Rihlaman suunnitelmin. Puistomaista kirkkomaata rajaa kiviaita. Kirkko ympäris-

töineen on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 

 

Tampereentie on keskustan pääsisääntuloväylä, jonka varsi on nopeasti kehittynyt 

kaupunkimaiseksi. Sen varteen sijoittuu 2000-luvun alussa rakennettu uimahalli ja 1950-

luvun alussa tehty KOP:n liikerakennus, joka paikallisesti arvokas rakennuskulttuuri-

kohde. Torin kohdalla on uudistumassa uusi kerrostalokortteli ja suunnitteilla on torin 

uudistaminen sekä kauppahallirakennus. 

 

Kaavamuutosalueen 846 kortteliin on uimahallin ja sen laajennuksen lisäksi rakentunut 

viime vuosina kymmenkerroksinen hotellirakennus sekä Kangasalan vuoden rakennus-

hankkeena 2020 palkittu pysäköintitalo. Muita rakennuksia on keltatilipintainen 

Suunnittelualue 
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vuokratalo 1990-luvulta sekä Myllystenpohjan liikekortteli 1970-luvulta. Keskustan 

osayleiskaavan rakennetun ympäristön selvityksessä alueelta ei löytynyt erityisiä raken-

netun ympäristön arvoja. 

 

Kuvat alla: Myllystenpohjan liikerakennus. Tiilillaattapintainen elementtirakenteinen lii-

kerakennus on ajalleen tyypillistä rakentamista. Rakennus sijoittuu keskeisesti tontille, 

ympärille jää pysäköintialueita ja viherkaistoja. Julkisivut muodostuvat tiilipintaisista be-

tonielementeistä. Rakennuksen ominaispiirteitä ovat valtion virastotalolla toisella puo-

lella keskustaa toistuva läpikuljettavuus sekä säleikköjaksot. Kohde ei nouse keskustan 

osayleiskaavan inventoinnissa esille arvorakennuksena. Rakennus edustaa aikansa ta-

vanomaista liikerakentamista. 

 

   
 

 

Kaavamuutosalueella oleva keltatiilinen vuokratalo on Kaupungin kiinteistöyhtiö Talo-

herttuan omistuksessa. Asuinrakennus on niin ikään aikansa tavanomainen edustaja. 

 

Kuvat alla: keltatiilinen asuinrakennus ja Myllystenpohjantien miljöötä mäntyineen 
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Uudisrakentamista: pysäköintitalo ja hotelli-asuinrakennus: 

 

 
 

Pysäköintitalon seinässä olevaa taidetta: 

 

 
 

 

Alueeseen vaikuttaa vilkasliikenteinen valtatie, jonka meluvaikutukset ulottuvat suun-

nittelualueelle. Aluetta sivuaa vilkasliikenteinen valtatien 12, jonka melualue ulottuu 

suunnittelualueelle. 
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Kuva: Ote VT 12 parantamishankkeen meluselvityksestä, päivämelutasot vuonna 2040 

huomioiden esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet. Suunnittelualueen jaksolle ei ole osoi-

tettu melukaidetta.  

 

Maanomistus 
 

Maanomistus on koko kaavamuutosalueella kaupungin. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 (2019) 

 

Pirkanmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alu-

eeksi merkinnällä C. Keskustatoimintojen alueen suunnittelussa on otettava huomioon 

yhdyskuntarakenteen eheys, kaupunkikuvan omaleimaisuus, asuinympäristön laatu ja 

monipuolisuus, yhteydet seudullisille virkistysalueille, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräi-

lyn toimintaedellytykset sekä liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen 

kehittäminen. Alueen suunnittelussa on turvattava kulttuuriympäristöjen arvojen säily-

minen. 

 

Keskustatoimintojen alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskau-

pan suuryksiköitä, jotka on suunniteltava keskustaympäristöön soveltuviksi. Kangasalan 

keskustatoimintojen alueella vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosalan enimmäismitoi-

tus on 55 000 k-m².  
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Kangasalan keskustatoimintojen alueelle on toteutunut vähittäiskaupalle soveltuva 

kerrosala lokakuussa 2021 noin 14 000 k-m2. Keskusta-alueella toimii kaksi yli 2000 k-m2  

kaupan suuryksikköä.  

 

Asemakaava-alueen pohjoispuoliselle torialueelle odotetaan toteutuvan voimassa 

olevan asemakaavan mukaisesti 1900 k-m2 suuruinen kauppahalli ja torin laidalle 

asuinrakennukseen 530 kerrosneliömetriä myymälätilaa. 

 

Kangasalan keskusta on maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

(RK). Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee 

turvata ja edistää alueen kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä ja 

edelleen kehittämistä. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön 

ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. 

 

Valtatien varsi on esitetty merkittävästi parannettavana moottoriväylänä (punainen ja 

musta viiva). em11-erityismääräys täsmentää valtatien parantamisjaksolla huomioita-

vaksi Kirkkojärven Natura-alueen. 

 

Suunnittelualueen pohjoisosa kuuluu tärkeään pohjavesialueeseen (sininen pistekatko-

viiva). Tämä tulee huomioida tarkemmassa suunnittelussa. 
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Kangasalan strateginen yleiskaava (2017) 

 

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa keskusta on merkitty seuraavalla kaavamää-

räyksellä: 
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Keskustan osayleiskaava (2010) 

 

Oikeusvaikutteisessa Keskustan osayleiskaavassa vuodelta 2010 kaava-alueelle on 

osoitettu keskustatoimintoja (C). Alueen poikki on varattu itä-länsisuuntainen kävely- ja 

pyöräily-yhteys uusine alikulkuineen. 

 

 
Keskustan osayleiskaava 2010. 
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Ote kaavayhdistelmäkartasta 

 

Kaavamuutosalueella Tampereentien itäpuolella on voimassa v. 1997 laadittu asema-

kaava, jossa kortteliin 13 on osoitettu kaksikerroksinen liikerakennus ja V-kerroksinen 

asuinkerrostalo. Uimahallin, hotellin ja pysäköintitalon kaava on vuodelta 2017. 

 

Tampereentien länsipuolella on 1970-luvun asemakaavassa puistokaistale sekä erilai-

sia työpaikkatontteja. Alueelle on käynnissä rinnakkainen kaavamuutos (Ellintien ase-

makaava, nro 820). 

 

Muut suunnittelumateriaalit: 

  

Syksyllä 2015 järjestettiin Uusi Kangasala -työpaja, jossa kartoitettiin eräiden keskustan 

avainkohteiden ja -kortteleiden kehittämismahdollisuuksia yhdessä kuntalaisten 

kanssa. Ellintien ja uimahallin korttelin suunnittelua on jatkettu työpajan jälkeen. 

 

Myllystenpohjan korttelin suunnitelma-aineistoa Uusi Kangasala -työpajan tuloksista 

(Aarti Ollila Ristola arkkitehdit Oy) 
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Suunnitelmien pohjalta laadittiin viitesuunnitelma, joka valmistui vuonna 2019. Viite-

suunnitelman pohjalta on laadittu kortteliin suunnitellun monitoimintaisen hybridiraken-

nuksen tarveselvitystä. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Asemakaavan muutoksen tarve juontuu maankäytölle asetetuista tavoitteista ja kes-

kustaa kehittävistä hankkeista. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Myllystenpohjan kaavoitus on käynnistetty osana laajempaa asemakaavatyötä (Ellin-

tien asemakaavamuutos 820). Kaavoituksen aikana osin yksityisessä omistuksessa ol-

leet kiinteistön osat ovat siirtyneet kaupungin omistukseen. Myllystenpohjantien ase-

makaava 846 on esiintynyt omana kaavahankkeenaan kaavoituskatsauksesta 2019 

lähtien. 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
Osalliset 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

• Maanomistajat 

• Keskustan asukkaat ja työntekijät 

• Alueen toiminnanharjoittajat  

• Kunnan hallintokunnat (ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentaminen)  

• Palo- ja pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto 

• Elisa, Elenia, Kangasalan Vesi -liikelaitos, Kangasalan Lämpö Oy 

• Viranomaiset (Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkan-

maan liitto) 

 

Vireille tulo 
Vireille tulosta on ilmoitettu Ellintien asemakaavan 820 valmisteluvaiheen kuulemisen 

yhteydessä ja sittemmin omana kaavanaan 846 kaavoituskatsauksessa 2019. 

 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

Yleisölle avoin Uusi Kangasala -työpaja järjestettiin Kangasala-talossa syksyllä 2015. 

 

Asemakaavan valmisteluaineisto laajemmalta Ellintien ja Myllystenpohjantien alueelta 

oli nähtävillä 17.9.–16.10.2018. 
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Siitä saatiin seuraavaa palautetta: 
 

Kangasalan Lämpö Oy 7.11.2018 

 

Kaava-alueen läpi menee Kangasalan Lämpö Oy:n kaukolämpö- ja maakaasuputket 

(karttaliite).  Ehdotettu kaavamuutos aiheuttaa kaukolämpö- ja maakaasuputkien 

merkittävät siirrot. Putkistojen riittävä etäisyys kiinteisiin rakenteisiin on turvattava kaa-

vassa johtoa varten varatulla alueella, että tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteen 

voidaan suorittaa. 

 

Tampereentien itäpuoleisen korttelin 13 keskellä menee maakaasun runkoputki, mikä 

on kesällä 2018 siirretty liitekartan mukaiselle paikalle pp-alueelle Kirkkojärventiltä Ke-

säpäivänraitin kautta Tampereentien alikululle. Alikulun rakentaminen aiheuttaa maa-

kaasuputken siirron. Alikulun eteläpuolella on olemassa oleva uimahallille johtava kau-

kolämpöputki. Putkessa on tehty varaus korttelin 13a liittämiseksi kaukolämpöverkos-

toon. Alikulun rakentaminen saattaa aiheuttaa kaukolämpöputken siirron. Alikulun tar-

kempi sijoittuminen, rakenne ja kevytväylän pintatasaus sekä putkistojen keskinäinen 

sijainti tulee selvittää kaavaprosessin aikana. 

 

Tampereentien länsipuolella korttelin 346 eteläinen rakennusmassa aiheuttaa kauko-

lämpö- ja maakaasuputken siirron. Korttelin keskelle rakennusmassojen väliin on suun-

niteltu pp-katu. Jos tarkoituksena on osoittaa kyseiselle väylälle reitti kaukolämpöput-

kelle, on kaavaan merkittävä johtoa varten varattu alueen osa. Reitti on tehtävä niin 

leveäksi, että maanalaiset putkistot on tarvittaessa huolettavissa auki kaivamalla. 

Reitti ei voi olla katettu. 

 

Kaava-alueella on runsaasti erilaisia teknisiä verkostoja. Niiden keskinäiset sijoitukset 

tulee sovittaa yhteen osana kaavaprosessia. 

 

Kaikkien maanalaisten putkirakenteiden osalta tulee huomioida, että niiden päälle ei 

saa rakentaa ja että liikennejärjestelyjen muuttuessa tulee varmistaa ko. putkirakentei-

den riittävä mekaaninen suojaus raskaan liikenteen aiheuttamia kuormia suojaa-

maan. Putkien mahdolliset siirrot tai suojaus tulee tehdä alueen toteuttajan tai raken-

tajan kustannuksella.  

 

Alueen tuleva rakennuskanta on pääsääntöisesti liitettävissä kaukolämpöjärjestel-

mään. 
 

Pirkanmaan ELY-keskus 29.10.2018 

  

Valtatielle 12 tehdyn yleissuunnitelman mukaan valtatie 12 parannetaan nelikais-

taiseksi Alasjärven eritasoliittymän ja Huutijärven eritasoliittymän välillä. Yleissuunnitel-

massa esitetään Kangasalan keskustan eritasoliittymään muutoksia siten, että Kangas-

alan keskustan puoleisilta rampeilta vapautuisi tilaa maankäytölle. Yleissuunnitelman 

mukaisen tien parantamisen aikataulu ei ole tiedossa, joten eritasoliittymä tulee säily-

mään nykyisellään pitkään. Jos Kangasalan kaupungilla on tavoitteena asemakaa-

van mukaisen maankäytön kehittäminen koko laajuudessaan ennen valtatien 12 ke-

hittämishankkeen toteuttamista, on eritasoliittymän parantamisvastuu Kangasalan 

kaupungilla tai alueen maankäytön kehittäjillä. Eritasoliittymän luoteisella ramp-

pialueella R4 on varaudutta liitteessä esitettyyn punaisella katkoviivalla esitettyyn lii-

kennealueeseen (LT). Kortteliin tulee osoittaa maantien suoja-aluetta ”su” valtatien 

linja-osuudella 30 metriä mitattuna tulevan lähimmän ajoradan keskilinjasta ja ram-

pilla 20 metriä keskilinjasta mitattuna. Su-merkinnän selitys lisämääräyksineen on 

”Maantien suoja-alueeksi varattu alueen osa. Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, ra-

kennelmia eikä mainoksia. Alueelle saa sijoittaa suoja-aitoja ja –valleja. Alueella ei saa 

muuttaa maanpinnan muotoa eikä tehdä ojitusta tai muuta kaivutyötä siten, että 

muutoksesta voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.” 
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Periaatteessa asemakaava voidaan tehdä siten, että em. ramppimuutoksen myötä 

vapautuva alue voidaan osoittaa kaavassa tonttialueena, mutta kaavassa tulee 

osoittaa rampeilta vapatuvalle alueelle ”rasitemerkintä”, jonka alue on varattu maan-

tien alueeksi niin kauan, kun ramppimuutokset on toteutettu. Alueen merkintä voisi 

olla ”lt”, jonka selitys on ”Alue on varattu maantiealueeksi niin kauan, kun valtatien 12 

Kangasalan eritasoliittymän muutokset on toteutettu. Asemakaavan toteuttaminen ei 

saa vahingoittaa valtatien rakenteita eikä aiheuttaa vaaraa liikenteelle”. Korttelin 346 

tontin 2 ja valtatien 12 välinen raja voidaan kuitenkin osoittaa voimassa olevan ase-

makaavan mukaisena osittain jo nykyiselle tiealueelle. Tiealue tulee liittää tonttiin 2 ra-

kennuspaikan lunastustoimituksessa. Korttelin rakennusoikeuden määrä sekä raken-

nusalat on sovitettava siten, että alueen rakentaminen piha- ja pysäköintialueineen 

sekä kuivatus- ja muine rakenteineen voidaan toteuttaa eritasoliittymän nykytilan-

teessa. Koska edellä esitetty suoja-alue –merkintä sijoittuu osittain päällekkäin esitetyn 

lt- merkinnän kanssa, voidaan merkintöjä ja niiden määräyksiä yhdistää tarkemman 

tarkastelun perusteella. Allekirjoittanut antaa tarvittaessa apua merkintöjen suunnitte-

lussa.  

  

Maantie 3400, Tampereentie tulee osoittaa asemaakaavassa katuna, jolle on osoitet-

tava liittymäkielto kaava-alueen kohdalle. Katumerkinnän ulottuminen jo olemassa 

olevaan Tampereentien katualueeseen tulee varmistaa kaavan jatkotyössä. Maantie 

3400 muuttuu kaduksi ramppiliittymän ja nykyisen kiertoliittymän välillä, kun ramppitoi-

menpiteet on toteutettu. Tampereentien liittymä valtatiellä 12 on osoitettava liitty-

mänuoli -merkinnällä, joka tulee rajata mukaan asemakaava-alueeseen. Tampereen-

tien alittavan kevyen liikenteen yhteyden ja risteyssillan toteuttamisvastuu on Kangas-

alan kaupungilla. ELY-keskus katsoo, että Liisantien jatkeeksi valtatiealueelle johtava 

”jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu” tulee poistaa ja alue tulisi osoittaa voi-

massa olevan joko voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tontin osaksi tai suojavi-

heralueeksi.    

  

Kortteliin ei saa sijoittaa valtatien 12 suunnasta luettavia vaihtuvanäyttöisiä, jaksottai-

sesti syttyviä ja sammuvia valomainoksia. ELY-keskus esittää näiden mainoslaitteiden 

kieltämistä asemakaavamääräyksellä. Myöskään alueen ulko- ja julkisivuvalaistus sekä 

alueen sisäinen liikenne ei saa aiheuttaa häikäisyä valtatien liikenteelle. Pirkanmaan 

ELY-keskus korostaa, että etenkin erillisten mainoslaitteiden rakentaminen edellyttää 

kaupungin myöntämää lupaa, josta on kuultava alueen tienpidosta vastaavaa ELY-

keskusta. Alueen kuivatus tulisi lähtökohtaisesti hoitaa viivyttämällä alueella syntyviä 
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hulevesiä alueelle muodostettavilla viivytysaltailla. Jos viivytetyt hulevedet ohjataan 

maanteiden kuivatusjärjestelmiin, edellyttää se alueen / tontin haltijan ja tienpidosta 

vastaavan ELY-keskuksen välistä sopimusta. Varsinaisen luvan tonttien hulevesien kä-

sittelystä ja johtamisesta antaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. 

  

Alueidenkäytön näkökulmasta ELY-keskus viittaa 16.8.2018 työpalaverissa annettuihin 

kommentteihin. Pirkanmaan ELY-keskus varaa vielä mahdollisuuden lausua asema-

kaavasta ehdotusvaiheessa. 
  

 Pirkanmaan liitto 16.10.2018 

 

Pirkanmaan liiton näkemyksen mukaan asemakaavanmuutoksen laadinnan tavoit-

teenasettelu ja esitetyt ratkaisut ovat Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tavoitteiden 

mukaisia. Asemakaavamuutoksella tiivistetään keskustan maankäyttöä sekä tuetaan 

keskustan kävelyalueen kehittämistä. 

 

Asemakaavaselostuksessa esitetyn taulukon mukaisesti Ellintien varteen sijoittuvan KM- 

ja KL-alueiden yhteenlaskettu kerrosala on 12500 k-m2. Suunnittelussa tulee ottaa huo-

mioon, että suuryksikön voivat muodostaa myös useasta myymälästä koostuva vähit-

täiskaupan keskittymä, joka vaikutuksiltaan on verrattavissa merkitykseltään seudulli-

seen vähittäiskaupan suuryksikköön. Kaavaselostuksessa olisi myös hyvä todeta Kan-

gasalan keskusta-alueen kaupan suuryksköiden toteutumisen kokonaistilanne, joka 

selventäisi ja helpottaisi kaupan kysymyksiin liittyvää arviointia. 

 

Asemakaavamuutoksen vaikutusten arvioinnissa on todettu alueen rakentamisella 

olevan vaikutuksia kulttuuriympäristöön, ja kielteisiä vaikutuksia pyritään välttämään 

laadukkaaseen suunnitteluun tähtäävää ohjeistuksella. Uudisrakentamiselta edellyte-

tään kaavamääräyspalstan rakentamisohjeistuksissa korkealaatuista arkkitehtuuria. 

Pirkanmaan liitto katsoo, että laadukkaiden suunnitteluratkaisujen toteutuminen maa-

kunnallisesti merkittävän Kangasalan kirkon ympäristössä on tärkeää niin suurmaise-

man osana kuin lähikaupunkiympäristönkin näkökulmasta. 

 

Lisäksi Pirkanmaan liitto toteaa, että pohjavesialueen rajaus tulee ottaa huomioon 

asemakaavamuutoksen laadinnassa. 

 

Pirkanmaan liitto katsoo, että asemakaavan suunnittelua voidaan viedä eteenpäin 

ottaen huomioon edellä esitetty ohjeistus. 

 

Ympäristöterveysvalvonta 31.8.2018 

 

Tampereen kaupungin ympäristöterveysvalvonnalla ei ole huomautettavaa Ellintien 

asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta.  

Liikennejärjestelyissä on kuitenkin huomioitava, ettei asuntoihin saa aiheutua STM:n 

asetuksen 545/2015 tarkoittamaa olosuhdetta, joka voi aiheuttaa asunnossa terveys-

haittaa (asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulko-

puolisen asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista soveltamisohjeineen). 

 

Kangasalan seurakunta 9.10.2018 

 

Asemakaavan muutosehdotus sijoittuu Kangasalan kaupungin keskusta-alueelle ra-

jautuen Kangasalan seurakunnan omistamaan valtakunnallisesti merkittävään raken-

nettuun kulttuuriympäristöön, kirkkoon ja siihen liittyviin hautausmaihin. Kulttuuriympä-

ristön ja kirjon toimintojen näkökulmasta Kangasalan kirkkoneuvosto suhtautuu kehittä-

miseen myönteisesti, mutta edellyttää kaupungin kiinnittävän huomiota kaavoituk-

sessa ja sen toteutuksessa seuraaviin asioihin: 
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1. Tulee avata kulkuyhteys hautajaissaattueille Kangasalan kirkon eteläportista 

Finnentien varrelta läntiselle hautausmaalle Kirkkojärventielle (alikulku). Reitin 

on sovelluttava ruumisautolle ja jalan liikkuvalle saattoväelle 

2. Näkymä kirkon suuntaan Tampereentieltä tulee säilyttää riittävän avarana vä-

hittäiskaupan suuryksikön ja Tampereentien väliin istutettavalla pohjois-ete-

läsuuntaisella viheryhteydellä 

3. Vähittäiskaupan suuryksikön rakennustapaohjeissa tulisi ottaa huomioon raken-

nuksen Finnentien puoleisen julkisivun rajautuminen kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaaseen kirkkoympäristöön. Myös rakennuksen kerroskorkeudessa olisi huomioi-

tava Kirkkojärven ja Kirkkoharjun välinen maisemallinen yhteys. 

 

Kotikatutiimi 25.9.2018 

Keskon kanssa on laadittu yhteistoimintasopimus. Liito-oravareitti tulee osoittaa Tam-

pereentien länsireunaan etelä-pohjoissuunnassa. Pohjavesimerkinnät kortteleissa tulee 

tarkistaa.  

 

Valtatien ramppialue muuttuu. Valtatien 12 yleissuunnitelmassa aluetta on myös esi-

tetty pienennettäväksi. Onko asemakaava yleissuunnitelman mukainen?  

Valtatien alitse on esitetty jalankulun ja pyöräilyn reitti. Reitin korkeusasemat, kaltevuu-

det ja luiskat tulee tutkia, jotta voidaan varmistua tilan riittävyydestä. Lähellä kulkee 

kaukolämpöputki ja iso sadevesien purkuputki.  

 

Uuden pysäköintialueen kautta pitäisi osoittaa ajoneuvoyhteys, jotta Ellintielle ei tar-

vitse kiertää Liisantien kautta. Toisaalta ratkaisu huonontaa pysäköintialueelta kaup-

paan kulkevien kävelijöiden turvallisuutta. Voisiko Liisantietä siirtää Uotilan pajan itä-

puolelle ja siitä olisi kulku pysäköintialueelle? Pysäköintipaikalle tulisi olla kaksi liittymää 

Finnentieltä, ettei liikenne sumppuunnu yhteen kohtaan kaupan nurkalle. Ellintien liike-

tiloilla voisi olla yhteinen pysäköintialue. Finnentien ja Liisantien risteys näyttää ah-

taalta.  

 

AL-tontin luoteisnurkassa on liian vähän tilaa jalkakäytävälle. AL-tontti muokkautuu 

vielä, autopaikkojen maanalainen mahdollisuus tutkitaan, kulku maanalle ratkaise-

matta.  

 

Pelastuslaitos 29.10.2018 

 

Ei huomautettavaa. 

 

Kiinteistö Oy Livonia, Ellintien 4-6, 15.10.2018 

 

Tällä hetkellä tontilla sijaitsee kiinteistöt, joita on pidetty hyvässä kunnossa ja niissä si-

jaitsee asuntoja, liiketiloja ja työtiloja. 

 

Aikaisemmin keskustellessani kunnan kanssa alueesta ja tilaisuudessa, jossa keskustel-

tiin Ellintien alueesta, tontti oli merkitty asuin- ja liikerakentamiseen. Kerroksiksi oli mer-

kitty IV, mutta ei maanalaista kerrosta. Esitin silloin kerroksiksi VI kerrosta. Asiaan luvat-

tiin palata ja jatkaa keskusteluja, joita ei koskaan tämän asian suhteen valitettavasti 

tullut. 

 

Rakennuksissa olevat asunnot ovat tällä hetkellä kysyttyjä sijainnin ja oman rauhan 

vuoksi ja joista on tarjottu jo aika huomattavaa ostotarjoussummaa huoneistojen omis-

tajille. 

 

Vaatimus: liiketiloja, toimistotiloja, työtiloja, asuintiloja, kerroksia vähintään VI, joista yksi 

maan alla. 
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Ellintie 4-6 alue merkitään siten, että tontille voi rakentaa V–VI-kerroksisen rakennuk-

sen, jossa alin kerros sijaitsee maan alla. Rakennus olisi liike-, Toimisto-, työtila- ja asuin-

käyttöön merkitty. Ei siis missään nimessä vain liikekäyttöön tarkoitettua tilaa. 

 

Rakennuksissa voisi olla esimerkiksi työtilan osalta pienkonekorjaajia kuten tv-korjausta, 

puhelinkorjausta, vaatteiden korjausta ja taidetiloja. Siinä voisi olla liike- ja toimistoti-

loja. 

 

Rakennuksen ylimmät kerrokset olisivat asuinkerroksia ja Lahdentien puoleisella sivus-

talla myös liike- ja toimistohuoneistoja. Koska silloin keskusteltiin Lahdentien melusta, 

joka ei kyllä tällä hetkellä kuulu ollenkaan rakennusten tiloihin. 

 

Tällaisena Ellintie 4-6 palvelisi parhaimmin alueen kokonaisuutta, ja jos asuinhuoneistot 

olisivat sellaisia, että niin on mahdollista kulkea myös huonokuntoisemmat ihmiset, 

marketin kannaltakin tilanne olisi hyvä, hehän käyttäisivät marketin palveluja. Lisäksi 

Lahdentien puoleisella sivustalla olevista asuinhuoneista näkyisi kauas, järvelle asti, 

harvaan kohtaan saa järvinäköalalla olevia huoneistoja. 

 

Kangasalle rakennetaan uimahallin viereen rakennusta, jossa on huomattava määrä 

asuinkerroksia, ja ne ovat Lahdentielle päin. Tämä rakentaminen on tullut esille sen jäl-

keen, kun Ellintie 4-6 rakennuksista on keskusteltu. Joten asuinhuoneistojen sijoittami-

nen ei ole siinä mielessä ongelma, koska niin voidaan tehdä jo nytkin. 

 
As Oy Ainonpiha, Ainontie 4, 15.102018  

 

Kaavamuutoksen vaikutuksia As Oy Ainonpihan suhteen ei ole käsitelty asemakaavan 

selostuksessa 21.8.18 lainkaan; Ainontien ja Finnentien liikennemäärät lisääntyvät, 

koska marketin asiakasliikenne on ohjattu asuinalueen läpi. 

 

Suunnitellun parkkipaikan tulee olla laadukas; tyylikäs valaistus, viheristutuksia. Parkki-

paikan pohjoisreunalla olevan viherkaistaleen istutuksiin tulee kiinnittää erityistä huo-

miota, jotta kaistaleesta puineen ja pensaineen saadaan mahdollisimman vehreä. 

  

As Oy Tekola,4.10.2018 

 

Asunto-osakeyhtiömme sijaitsee kulmittain vastapäätä kaavoitettavan alueen luoteis-

kolkkaa rajoittuen Finnentien ja Liisantien kulmaan. Pidämme tärkeänä, että kaavoi-

tettavalle alueelle ei rakennettaisi korkeita ja asunnoistamme avautuvaa näkymää 

peittäviä rakennuksia. Olemassa oleva rakennuskanta on Finnentien varrella, kaavoi-

tettavan alueen kohdalla 3-5 kerroksista. Mielestämme tällainen rakennuskorkeus on 

maksimi myös nyt kaavoitettavalle alueelle, sen länsipäässä. On huomioitavaa, että 

Liisantien länsipuolella on 1-2 kerroksista pari- ja rivitaloaluetta, mikä osaltaan korostaa 

korkeiden rakennusten niiden viereen rakentamisen ongelmallisuutta.  

 

Kaavoitusselvityksessä puhutaan myös Kirkkoharjun ja nk. vanhan Kangasalan maise-

man säilymisestä etelästä päin katsottaessa. Mielestämme mainittuja näkymiä ei pidä 

pysyvästi turmella tarpeettoman korkeilla rakennuksilla.  

 

Pidämme myös toivottavana, että Finnentien varren suuria ja vanhoja koivu- ym. 

puita suojeltaisiin, koska juuri vanha puusto ja viheralueet ovat omalta osaltaan luo-

massa Kangasalan keskustaan luontoarvoja ja tunnelmaa lisäävää vaikutusta.  
 

Kolmantena asianamme on korostaa, ettemme tule hyväksymään Liisantien mahdol-

lista muuttamista kiinteistömme kohdalla 2-suuntaiseksi. 

 

As. Oy. Liisanpiha 2.10.2018 
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Laitamme tässä muutamia huolenaiheita Ellintien asemakaavan muutoksesta, jotka 

koskevat etenkin Asunto Oy Liisanpiha asukkaita: 

 

Olemme toki iloisia alueen kehittämisestä, ja uusi hypermarket, sekä muut palvelut 

varmasti elävöittävät keskustaa. Mutta suurin huolenaihe taloyhtiön asukkaiden kes-

kuudessa on liikenteen lisääntyminen sekä Finnentiellä että Liisantiellä. Uusi hypermar-

ket luo melkoisen rekkaliikenteen, jota emme toivo ainakaan Liisantielle. Jo nyt talo 

"tärisee" kun isompia kuorma-autoja ajaa ohitse. Myös uuden parkkipaikan liikennevir-

tojen ohjaaminen kiinnostaa asukkaita. Mielestämme Finnentietä, sen enempää kuin 

Liisantietäkään, ei ole suunniteltu rekka- tai bussiliikenteelle. 

 

Vaadimme, että otatte nämä asiat huomioon projektin edetessä. 

 

Elisa Oyj 19.9.2018 

 

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotukseen. 

  

Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita, joiden olemassaolo tarvitsee alueella 

toimijoiden tiedostaa ja huolehtia niiden riittävästä suojauksesta. Mikäli kaapeleita 

joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan ja ti-

lata ao. siirto. Siirrot ovat maksullisia (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 89§). 

 

Saadun palautteen vaikutus suunnitelmaan Myllystenpohjan osalla: 

Saadun palautteen ja hankkeiden eritahtisen etenemisen vuoksi asemakaava pilkot-

tiin pienempiin osiin joita tarkastellaan erikseen, rinnakkain. 

Kortteli on merkitty pohjavesialueeksi. Kaavan yhteydessä on tehty hulevesisuunnitte-

lua, natura-tarvearviointi ja meluselvitys. 

Seurakunnan toivomaa hautajaissaattoyhteyttä on maisemallisesti ja teknisesti lähes 

mahdoton toteuttaa.  

 

Asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville 19.8-17.9.2021 väliselle ajalle.  

Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Kangasalan Vedeltä, Kangasalan 

Lämpö Oy:ltä, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Kangasalan kaupungin ympäristön-

suojelulta, Pirkanmaan Liitolta, Ympäristöterveydeltä, Tampereen Polkupyöräilijät 

ry:ltä, Kangasalan nuorisovaltuustolta ja Kangasalan vammaisneuvostolta. Lausunnot 

on koottu asemakaavaselostuksen liitteenä olevaan ehdotusvaiheen palautekoostee-

seen.  

 

Ehdotusvaiheessa saatujen lausuntojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta tarkennet-

tiin asemakaavan selostusta kaupan määrän, kaupunkikuvallisten vaikutusten arvioin-

nin, ilmastovaikutusten arvioinnin ja hulevesien hallinnan osalta. Lisäksi tarkennettiin 

meluselvitystä ja hulevesisuunnitelmaa. Asemakaavakarttaa ja -määräyksiä tarken-

nettiin ja täydennettiin mm. liiketilojen määrän, kerrosluvun, kävelyn ja pyöräilyaluei-

den rajauksen, lasitettavien parvekkeiden sekä hulevesien hallinnan osalta.  

 

Viranomaisyhteistyö 
 

Alueella on maakunnallisia ja valtakunnallisia intressejä, joiden takia käynnistämisvai-

heen viranomaisneuvottelu on ollut tarpeen. Neuvottelu järjestettiin 16.8.2018. 

 

Viranomaisten kommentteina esitettiin neuvottelussa seuraavaa: 

 

Maakuntakaavan määräykset kaavan volyymistä säilyvät voimassa. Kaavaan tulisi 

sisällyttää yli 2000 m2 suuruisten kaupan yksiköiden kehitys keskustassa. Kaavan vaiku-

tuksia arvokkaaseen kulttuuriympäristöön tulee arvioida. Alue on pohjavesialuetta, 

mikä tulee ottaa huomioon kaavaa laadittaessa. 
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Rakennetun kulttuuriympäristön osalta tulee ottaa huomioon näkymät kirkkomaalta ja 

valtakunnallisesti arvokkaasta näkötornista sekä alueen näkyminen valtakunnallisesti 

arvokkaaseen maisemaan. Vaikutukset kaupunkikuvaan tulee arvioida. Rakennuskult-

tuurista tai arkeologiasta ei ole selvitystarvetta. 

 

Pirkanmaan ELY-keskus totesi sisääntulon muuttuvan pikkuhiljaa kunnan etupihaksi, 

minkä vuoksi ympäristön laatuun ja säilyvän ympäristön laatuun on kiinnitettävä riittä-

västi huomiota. Kirkon asema maisemassa ja suhteessa kaupan mainostorniin on poh-

dittava. 

 

Liikenneasiat voidaan esittää VT 12 yleissuunnitelman mukaisina, mitä varten konsultti 

toimittaa liikennealueen rajauksen. Mahdollisen asumisen osalta tulee selvittää melu-

asiat. 

 

Hulevesien vaikutus viereiseen Natura-alueeseen on selvitettävä. 

 

Alueella on maakunnallisia ja valtakunnallisia intressejä, joiden takia järjestettiin ase-

makaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 20.9.2021 viranomaisneuvottelu.  

 

Viranomaisten kommentteina esitettiin neuvottelussa seuraavaa: 

 

Maakuntakaavan kaupan kokonaismitoituksen ja asemakaavamuutoksen suhdetta 

tulee täydentää selostuksessa. Kangasalan hinku-sitoumusten ja hankkeen purkavan 

täydennysrakentamisen luonteen vuoksi, hankkeesta olisi syytä tehdä ilmastovaikutus-

ten arviointia.  

 

Hanke sijoittuu kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle Kangasalan keskustaaja-

massa. Se rajautuu pohjoispuolella sijaitsevaan Kangasalan kirkon ympäristöön ja sijoit-

tuu maakunnallisten arvoalueiden väliin. Kaavan vaikutusten arviointia on vielä tar-

peen täydentää arvoalueisiin kohdistuvien vaikutusten osalta. Vaikutusten arvioinnin 

täydentämisen ohella ja sen tueksi näkymiä kirkon ja hautausmaan suunnasta ete-

lään katsoen tulisi vielä laatia kuvasovitteita. 

 

Hulevesiselvitykseen ja -vaikutuksiin on mahdollista ottaa kantaa, kun keskustan hule-

vesiselvitys valmistuu ja ko. kaavan hulevesiratkaisua täsmennetään. Liikennöitäviltä 

alueilta likaiset hulevedet tulisi johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle ja kaavamääräyk-

sissä olla imeytyskielto. Natura-tarveharkinta katsotaan riittäväksi. Hule- ratkaisu saat-

taa vaikuttaa, joten jatkosuunnittelussa on tarpeen ottaa huomioon Natura- vaikutus-

ten näkökulma edelleen.  

 

Liikerakennusten kortteli muuttuu nyt asuin- ja liike ja toimistorakennusten korttelialu-

eeksi. ELY katsoo, että alueen suunnittelussa tulee soveltaa myös melun osalta uuden 

alueen suunnittelun ohjearvoja.  

ELY-keskus korostaa, että alueen suunnittelussa tulisi pyrkiä viihtyisyyden ja terveellisyy-

den kannalta ratkaisuun, jossa kaikista rakennuksista löytyy hiljainen julkisivu ja että 

asunnot avautuvat myös hiljaisen julkisivun puolelle.  

 

Jatkosuunnittelussa edellä esitetyn ohella myös oleskelualueiden ja asuntojen valoi-

suus on tarpeen ottaa tarkasteluun. 

 

ELY-keskus esittää, että Kangasalan keskustan maankäytön muutosalueen (ml. Ellin-

tien asemakaavaa-alue) hulevesien hallinta (käsittelyt, viivyttäminen, vesien johtami-

nen) suunnitellaan kokonaisuutena. ELY-L- vastuualue on jo kommentoinut alustavaa 

Kangasalan keskustan hulevesisuunnitelmaa. 

Hulevesien käsittelyssä ja johtamisessa on huomioitava Natura-alueen läheisyys, poh-

javesialue sekä muut ympäristöarvot. 
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Asemakaavaehdotus, havainnekuva, selostus, ehdotusvaiheen palautekooste, melu-

selvitys ja hulevesiselvitys lähetettiin vielä viranomaisneuvotteluun osallistuneille tahoille 

kommenteille ennen hyväksymiskäsittelyä. Pirkanmaan liitolta ja ympäristönsuojelulta 

saatiin kommentit, joiden pohjalta tehtiin tarkennus asemakaavan toteutus-kohtaan. 

Maakuntamuseolta ja ELY-keskukselta ei saatu määräaikaan mennessä kommentteja.  

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Alueen suunnittelun lähtökohtana ovat keskustan osayleiskaavan linjaukset. Alueesta 

pyritään saamaan toiminnoiltaan ja miljööltään 30 000 asukkaan keskusta vastaava. 

Rakentamisen tavoitteena on saada lisätä toiminnoiltaan sekoittunutta keskusta-alu-

etta, johon kuuluu liiketilaa, asuntoja ja toimistotiloja. Tavoitteena on myös parantaa 

ympäristön ja julkisen ulkotilan laatua.  

 

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 
Prosessin alkuvaiheessa on keskustan alueella tapahtunut merkittävää kehitystä, jossa 

paino on ollut ympäristön laadun parantamisella ja keskustan vireyttämisellä. Samaan 

kortteliin on toteutunut useita keskustan kannalta erittäin merkittäviä uudisrakennuksia. 

Pysäköintitalo mahdollistaa keskustan joustavan kehityksen. 

 

Kaavahankkeen aikana on tehty hulevesiselvitystyötä sekä korttelin osalta että laa-

jemmin koko keskustan alueelta. Selvitystyössä on noussut esille tarpeita keskustan hu-

levesiverkoston merkittävään parantamiseen. 

 

Kaavoituksen aikana maanalaiset kysymykset ovat nousseet merkittävästi esille. Kape-

alle alueelle lähelle uimahallia on suunniteltu pyöräilyn ja kävelyn alikulkua. Uuteen 

hybridikortteliin on suunniteltu maanalaista pysäköintiä. Alueella on runsaasti erilaisia 

kunnallisteknisiä johtoja, joiden sijoittaminen on korttelin muuttuessa ratkaistava, siirto-

jakin tarvitaan. 

 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 

Alueelle on viimeisen kymmenen vuoden aikana tukittu erilaisia ratkaisuja. Sijainti on 

kaupunkikuvallisesti keskeinen ja sijoittuu porttimaisesti kaupungin sisääntuloväylään. 

Esillä olleista pohdinnoista Uusi Kangasala -työpajassa muototutunut kulmikas muoto 

on arkkitehtuuriltaan naseva näkyvälle paikalle. 

 

Alla: Kävelykeskustaluonnos vuodelta 2008 esittää Tampereentien alikulun ja sen jat-

keena olevan kävelyreitin torille. 
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Alla: Ympäröivän asemakaava-alueen tutkielmaluonnoksessa vuonna 2016 Myllypoh-

jan liikerakennuksen korvaava rakennus oli eri muotoinen, mutta uimahallilta torille 

ulottuva kesäpäivän raitti oli esitetty. 
 

 
 

Toinen tutkielma suorakulmaisesta u:n muotoisesta rakennuksesta nähtiin 2020 valmis-

tuneessa diplomityössä, jossa tutkittiin laajemminkin Kangasalan viherrakennetta. Mer-

killepantavaa ovat hulevesien hallintaa koskevat keskustamiljööseen sopivat ehdotuk-

set ja harjuluontoa imitoiva kasvillisuus. 
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Tutkielmien kautta kaavassa on esitetty monikulmioista viitesuunnitelman mukaista 

muotoilua. Keskeistä on kaavamääräys arkkitehtonisesti korkealaatuisesta toteutuk-

sesta. Oleellista on myös rakennuksen monimuotoinen ilme sekä eri puolille kävelyraitin 

varrelle syntyvät pienet aukiot. 

 

Viitesuunnitelma-aineistoa: 
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Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
Asemakaavan valmisteluaineiston käsittely elinvoimalautakunnassa 21.8.2018 

Luonnos nähtävillä 17.9.–16.10.2018 

Asemakaavaehdotus käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 22.6.2021 ja asetettiin 

nähtäville 19.8-17.92021 

 

Asemakaavan muutoksen hyväksymiskäsittely arviolta loppuvuodesta 2021. 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
 

Mitoitus, palvelut ja aluevaraukset 
Asemakaavassa osoitetaan korttelin 13 tontti nro 5 asuin- liike ja toimistorakennusten 

korttelialueeksi. Tontille osoitetaan 8900 kerrosneliömetriä, josta 1500 k-m2 voidaan to-

teuttaa liikerakentamisena. Toimistotilojen määräksi arvioidaan noin 3500 k-m2, jolloin 

autopaikkoja tarvittaisiin 67 liike- ja toimistotiloille ja 33 asumiselle. Mikäli liike- ja toimis-

totiloja rakennetaan vähemmän, vähenee tarvittava autopaikkamäärä. Alueelle arvi-

oidaan muuttavan noin 80-90 uutta asukasta.  

Korttelin 13 tontin nro 4 osalta käyttötarkoitus pysyy samana eikä rakennusoikeutta 

muuteta. Tontin etelälaidalle osoitetaan ajorasite, joka mahdollistaa tontin nro 5 

maanalaisiin tiloihin ajon.  

 

Jalankulun ja pyöräilyn reitti Myllystenpohjantieltä Tampereentien ali rakennettavalle 

tunnelille on osoitettu tontin nro 13 osana. Suunnittelussa ja asemakaavan toteutuk-

sessa on erityisesti huomioitava maanalaisten rakenteiden yhteensovitus ja rakentami-

sen vaiheistus. Maanpäällisten jalankulun ja pyöräilyn reittien sekä korttelin palveluihin 

liittyvien ulkotilojen sekä huollon yhteensovitus on toteutettava kaupunkikuvallisesti 

korkeatasoisella, turvallisella ja kaupunkitilan elinvoiman takaavalla tavalla.  

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Kaupungin uudeksi sisääntulotieksi on muodostunut Tampereentie, jonka ympäristö-

kuva on kehittynyt pikkuhiljaa 1980-luvun alusta lähtien. Ympäristökuvan ohjaamiseksi 

on laadittu kaupunkikuvallinen suunnitelma, jolla on pyritty yhtenäistämään kadunvar-

ren rakentamista ja luomaan sille keskustamaista ilmettä. 

 

Asemakaava täydentää Kangasalan kävelykeskustaa torialueelta uimahallille ja edel-

leen alikulun kautta Tampereentien länsipuolelle muodostettavalla jalankulun ja 
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pyöräilyn alueella. Jalankulun ja pyöräilyn väylän yhteyteen rakennetaan uusi keskus-

tan elinvoimaa tukeva hybridikortteli, jonka alimpaan kerrokseen sijoittuu liike- ja toi-

mistotiloja ja ylempiin kerroksiin asumista ja toimistotiloja.  

 

5.4 Kaavan vaikutukset 
 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
 

Keskustan palveluiden ja jalankulkuympäristön kehittäminen lisää koko keskustan elin-

kelpoisuutta. Sekä uusien että vanhojen asukkaiden arkielämä helpottuu. Myös sosi-

aalinen turvallisuus voi lisääntyä.  

 

Asemakaavan mukainen rakentaminen johtaa rakenteelliseen pysäköintiin ja vähen-

tää siten autoille varattuja alueita maan pinnalta. Laadukkaat yleiselle jalankululle ja 

pyöräilylle varatut alueet laajenevat ja keskustan kävelyverkko täydentyy. Pysäköinnin 

ilmanvaihto ja tuuletus on järjestettävä siten, ettei sitä sijoiteta ulko-oleskelutilojen tai 

jalankulun ja pyöräilyn väylän yhteyteen, mikä voisi heikentää alueen ilmanlaatua ja 

viihtyisyyttä.  

 

 
Kaavan osana on laadittu meluselvitys (Promethor 2021), jota tarkennettiin vielä ehdo-

tusvaiheen viranomaisneuvottelun jälkeen ja jonka tulokset on täydennetty kaava-

karttaan äänieristävyysvaatimuksena ja parvekkeiden lasitusvaatimuksena.  

Rakennuksen muodolla ja sijainnilla on vaikutusta liikennemeluun julkisivuilla sekä leikki- 

ja ulko-oleskelutilossa. Liikennemelu tulee huomioida myös rakennussuunnitteluvai-

heessa ja selvityksiä tarkentaa edelleen tarkentuneiden suunnitelmien pohjalta.  
 

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
 

Kortteli sijoittuu pohjavesialueelle ja maaperä on laadultaan pehmeätä. Lähtökohta 

tuo haasteita rakentamiselle ja hulevesien hallinnalle. Kaavan laatimisen yhteydessä 

on laadittu hulevesiselvitys, jonka pohjalta on määrätty riittävät hulevesien hallintatoi-

menpiteet kaava-alueelle. Liikennealueilta kertyvien likaisten hulevesien imeyttäminen 

on kielletty, mutta esimerkiksi puhtaiden kattovesien osalta imeyttäminen on ensisijai-

nen vaihtoehto. Imeytymättä jäävät hulevedet on viivytettävä alueella ennen niiden 

johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään.  

Suhteessa nykytilanteeseen, jossa lähes koko alue on vettäläpäisemätöntä pintaa ja 

alueella on maantasopysäköinti, kaavamuutoksen mahdollistama rakentaminen tu-

lee luultavasti parantamaan huleveden määrää ja laatua.  
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Kaavamuutos johtaa 1970-luvulla rakennetun liike- ja toimistorakennuksen purkami-

seen eikä ota kantaa rakennuksen materiaalien kierrätykseen, millä voi olla negatiivi-

nen vaikutus ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Uudisrakennuksen elinkaaren ra-

kentamisvaihe on energiaintensiivinen ja paljon uusia materiaaleja vaativana vaihe, 

joka tuottaa huomattavia määriä kasvihuonekaasupäästöjä. Toisaalta uudisrakennuk-

set yleensä kuluttavat vanhoja rakennuksia vähemmän energiaa ja tuottavat vähem-

män päästöjä, mikä voi tehdä niistä ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta parempia 

pitkällä aikavälillä.  

Asemakaavamuutoksella ja uudisrakentamisella voidaan myös vanhoja rakennuksia 

paremmin sopeutua muuttuviin ilmasto-oloihin mm. hulevesien hallinnan, rakennusten 

ja sen tilojen suojauksen sekä viherrakentamisen osalta. Kaavamuutoksella mahdollis-

tetaan kaupungin keskustan täydentäminen tehokkaalla hybridikorttelilla, mikä pa-

rantaa vähähiilisen elämäntavan mahdollisuuksia paitsi korttelin myös laajemmin koko 

keskustan asukkaille. Keskusta antaa parhaat lähtökohdat julkisen liikenteen käyttämi-

seen palveluiden saavuttamiseksi. Paikka on luontoon kohdistuvien välillisten vaikutus-

ten ja ilmastovaikutusten osalta edullinen. 

 

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
 

Kaava-alueen eteläpuolella on luontoarvoiltaan rikas Kirkkojärvi. Kirkkojärven osalta 

riskejä voivat olla rakentamisen aikaiset meluvaikutukset linnustoon sekä hulevesien 

vaikutukset veden laatuun. Riskejä on pyritty hallitsemaan erityisesti hulevesisuunnitte-

lulla. Kaavassa on esitetty hulevesiselvitykseen perustuen hulevesien määrää, laatua 

ja riskitilanteita koskevia määräyksiä. 

 

Natura-tarveharkinnan johtopäätöksinä todetaan seuraavaa: 

 

Kaavamuutoksella ei ole tunnistettavia suoria vaikutuksia Kirkkojärven Natura aluee-

seen, sillä kaavamuutos ei toteutuessaan muuta suoraan Natura-alueen suojeluperus-

teena olevien luontotyyppien pinta-alaa tai fyysisiä ominaisuuksia. Kaavamuutoksella 

ei myöskään ole merkittäviä vaikutuksia Natura-alueen vesitalouteen. Mahdollisten 

rakentamisaikaisten hulevesien muodostamaan vähäisen riskiin voidaan vaikuttaa te-

hokkaasti laadukkaalla hulevesisuunnitelmalla. Kaavamuutos ei aiheuta tai merkittä-

västi lisää myöskään sellaisia Kirkkojärven linnustoon aiheutuvia häiriövaikutuksia tai 

vaikuta lajien elinympäristöön siten, että kaavamuutos vaikuttaisi linnustoon pitkällä 

aikavälillä. Rakentamisen aikaisia mahdollisia vähäisiä häiriövaikutuksia voidaan eh-

käistä suunnitellulla.  Kokonaisuudessaan kaavamuutoksen ei arvioida merkittävästi 

heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –

verkostoon (66 §). 

 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 

liikenteeseen 
 

Monipuolinen hybridikorttelin sijoittaminen keskustaan on yhdyskuntarakenteen kan-

nalta tarkoituksenmukaista. Kävelyreittien kehittäminen keskusta-alueella on yhdys-

kuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukaista. 

 

Kaava eheyttää ja tiivistää keskustan maankäyttöä. Ydinkeskustan asukasluvun ja 

kaupallisten palveluiden lisääminen luo edellytyksiä keskustan elinympäristön koko-

naisvaltaiseen parantamiseen ja tukee olevien julkisten palveluiden ja torin toimi-

vuutta. Virastotilojen siirtyminen Urheilutien alueelta nyt muutettavaan kaupungin 

omistamaan kortteliin mahdollistaa Urheilutiellä voimaan tulleen kaavamuutoksen to-

teutuksen, jossa paikalle rakennetaan kaupunkipientaloja ja tasapainotetaan ikäänty-

vää väestönkehitystä. 
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Vaikka kaupunki on viime vuosina panostanut merkittävästi joukkoliikenteen lisäämi-

seen, asemakaavan mahdollistama rakentamisen lisääminen lisää liikennettä myös 

henkilöautoilla. Liikenne lisääntyy Myllystenpohjantien alkupäässä ja Kirkkojärventiellä. 

 

Suurin kunnallistekninen kustannuskohde on Tampereentien alikulku, jonka rahoitus on 

tarkoitus järjestää yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Alikulkuun liittyvät maanalaisten 

johtojen siirrot tuovat niin ikään kaavamuutoksen toteuttamiseen lähtökustannuksia.  
 

kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 
 

Tampereentie on keskustan uusi sisääntuloväylä, jonka ympäristön kehittäminen on 

alkanut vasta kolmekymmentä vuotta tien valmistumisen jälkeen. Kaava mahdollistaa 

ympäristökuvan kehittämisen yhtenäiseksi ja keskustan pääväylän luonnetta kuvaa-

vaksi. Tampereentien itäpuolelle muodostuu yhtenäinen rakennetun alueen rivistö, 

jonka vastapainona on tien länsipuolen kirkkomaa.  

 

Näkymä kirkkomaan kiviaidan takaa kohti uudisrakennusten massoja:  
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Näkymässä Tampereentieltä rakennusten massat rajaavat katualueita: 

 
 

Näkymä Tampereentien liittymästä kohti keskustaa: 

 
 

Rakentamisella on vaikutuksia Lahdentieltä avautuvaan suurmaisemaan. Se muodos-

taa uimahallin, paikoitustalon ja myöhemmin toteutuvan asuin-toimistokorttelin kanssa 

rakennussikermän, jonka osilla on hyvin erilainen viesti ympäristöön. Kielteisiä vaikutuk-

sia voidaan välttää korkeaan arkkitehtoniseen laatuun tähtäävällä suunnittelulla.  
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Rakennuksen reunoille, torin ja uimahallin suuntaan muodostuvat pienet aukiot ja nii-

hin nivoutuvat ensimmäisen kerroksen tilat tekevät ympäristöstä kiinnostavan ja omin-

takeisen. Kaavamääräyksissä on edellytetty arkkitehtuurilta korkeaa laatua ja alimpiin 

kerroksiin sijoittuvia liiketiloja. 

 

Viitesuunnitelman kuvitusta torin suunnalta katsottuna: 

 
 

Leikkauspiirros, josta ilmenee rakentamisen mittakaava ja eloisuus: 

 
 
 

elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

 

Keskustatoimintojen sijoittuminen alueelle tukee kaupungin kehittämispolitiikkaa. Kes-

kustan kehittäminen on kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa monien yksittäisten hankkei-

den toteutuminen yhdessä saa aikaan merkittävän muutoksen. Tähän kokonaisuu-

teen kuuluvat jo toteutunut uimahalli, kirjasto, Kangasala-talo, hotelli, paikoitusalue ja 

pääkadun muutos sekä monet suunnitteilla olevat hankkeet kuten kauppahalli. 
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Yhden hankkeen toteutumatta jääminen todennäköisesti vaikuttaa myös muiden me-

nestykseen. 

 

Elinkeinoelämän vaikutuksena keskustan voimakkaalla uudistumisella on toisaalta 

myös rakennuskannan uudistumisen kautta vaikutusta toimitilojen tarjontaan. On tär-

keää, että keskustasta löytyy myös edullisempaa liiketilaa uusien kivijalkatilojen rin-

nalla. Haaste on alkanut muodostua jo 1960-70-luvuilla, jolloin Kangasalan keskusta 

uudistui niin ikään voimakkaasti. Tuon ajan rakennuskanta on tullut nyt ikään, jossa 

punnitaan monen kohteen osalta vaihtoehtoina purkamista tai korjaamista.  

 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

Alueella on liikennemelua. Melutasojen selvittämiseksi ja sen haitallisten vaikutusten 

ehkäisemiseksi laadittiin meluselvitys. Kohteeseen sijoittuu liike-, toimisto- ja asuintiloja. 

Kaavamääräyksiin määritettiin julkisivuihin kohdistuvan melutason ulkovaipan äänita-

soerovaatimukset ja julkisivut, joilla parvekkeet tulee lasittaa. Lisäksi tutkittiin asuntojen 

ulko-oleskelutilojen melun ohjearvojen täyttyminen ja mahdollistettiin rakennuksen 

massan muotoilu ja katoille sijoittuvien ulko-oleskelutilojen suunnittelu siten, että asuin-

ympäristön terveellisyysvaatimukset täyttyvät.  
 

5.7 Nimistö 
 

Asemakaavalla ei muodostu uutta yleistä aluetta, joille voitaisiin asemakaavalla an-

taa nimi.  

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Kaavan toteutusta ohjaavia suunnitelmia ovat alla oleva kaava-aineiston osana laa-

dittu havainnekuva, joka esittää periaatteen tornien ja matalan jalustaosan vaihte-

lusta ja yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatusta reitistä sekä 2019 valmistunut viite-

suunnitelma. Kasvillisuuden ja miljöön osalta ideoita on poimittavissa 2020 valmistu-

neesta Ruut Rabinowitsch-Jokisen arkkitehtuurin diplomityöstä. 
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Asemakaavan yhteydessä on laadittu meluselvitys ja sen tarkennus. Näissä rakennus-

ten massat sijoittuvat hieman eri kohtiin ja poikkeavat kerrosluvuiltaan. Rakennusten 

muodolla ja sijoituksella on vaikutusta liikennemeluun julkisivuilla ja ulko-oleskelualu-

eilla, mikä tulisi huomioida rakennussuunnitteluvaiheessa.  

 

Asemakaavan yhteydessä on laadittu hulevesiselvitys, jossa on esitetty alueelle tarvit-

tavat hulevesien hallintatoimet. Koko keskustan alueella on kuitenkin käynnissä hule-

vesiselvitys, jossa tutkitaan alueen hulevesien hallintaa laajemmin. Kuohunlahden ny-

kyisten hulevesialtaiden mitoitusten riittävyys on hyvä tarkistaa osana hulevesijärjestel-

män kokonaismitoitusta 

 

Rakennusten huollon sovittamisesta alueelle on tehty erillinen selvitys, joka ei ole ase-

makaavan liitteenä ja jota on syytä tarkentaa alueen rakentamista suunniteltaessa.  

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan tultua lainvoimaiseksi, arviolta vuo-

denvaihteessa 2021-2022. 

 

Alueella on erityisen runsaasti maanalaisia johtoja ja kehittämistavoitteita. Tarvittavat 

johtosiirrot on suunniteltava huolella ennen rakentamista, yhteistyössä johtojen omista-

jien ja haltioiden kanssa. 

 

Tampereentien alikulun ja korttelin rakentamisen toteuttamisen suunnittelussa on tär-

keää suunnitella aikataulutus ja sopia toteutukseen liittyvät vastuukysymykset tarkoin. 

 

6.3 Toteutuksen seuranta 
Liikennejärjestelmän toimivuus, kaupunkikuvan laatu ja kävelykeskustan elinvoima, hu-

levedet. 

 

KANGASALA 17.11.2021 

    
 

Suunnitteluarkkitehti Anna-Leena Toivonen 

 

aiemmat vaiheet 

Kaupunginarkkitehti Mari Seppä 

Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen 
 


