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Kaavoituskatsaus 2022

Kangasalan kaavoituskatsauksessa (MRL 7 §) esitellään vuoden 
2022 aikana kaupungissa eteneviä ja käynnistyviä keskeisiä 
kaavatöitä sekä maakunnan kaavoituksessa vireille tulevia ja 
eteneviä töitä.

Yleiskaavoissa osoitetaan alueidenkäytön pääperiaatteet ja 
ohjataan yhdyskuntarakenteen muutosta. Yleiskaavoituksessa 
erityisen ajankohtaisia ovat Kuhmalahti ja Saarenmaa sekä 
uudelleen aktivoitava Ruutanan osayleiskaava. 

Asemakaavassa varataan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia 
varten ja ohjataan rakentamista tavoitteiden edellyttämällä 
tavalla. Asemakaavoituksen painopiste on taajama-alueiden 
tiivistämisessä ja täydennetään, minkä lisäksi 
asemakaavoitetaan uusia alueita Herttualaan ja 
Lamminrahkaan. Katsauksessa esiteltävien hankkeiden ohella 
käynnissä on lukuisia pienempiä asemakaavoja ja 
tontinjakoprojektiin liittyviä töitä. 

Varsinaisen kaavoitustyön ohella kaavoitusyksikkö valmistelee 
tänäkin vuonna asemakaavoittamattomien alueiden 
suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamiset, vastaa osaltaan 
asuntopolitiikasta ja teiden nimistä ja numeroista sekä toimii 
useissa maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä 
poikkihallinnollisissa ja seudullisissa ryhmissä. 

Kaavoituksesta ja kaavojen etenemisestä löytyy lisätietoa 
kaupungin nettisivuilta:
www. kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu

Kaavoituksella säädellään alueidenkäyttöä ja rakentamista. Se jakautuu eri tasoihin; 

Maakuntakaava on seudullisen suunnittelun väline. Maakunnan suunnittelussa sovitetaan 
valtakunnalliset tavoitteet yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten 
tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja 
asemakaavaa. Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto. 

Yleiskaava ja asemakaava ovat kunnallisen suunnittelun välineitä. Yleispiirteisempi 
yleiskaavoitus ohjaa yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta. Asemakaava osoittaa alueen 
yksityiskohtaisen alueidenkäytön ja ohjaa rakentamista. Kaavatasojen suhteet toisiinsa sekä 
kaavaprosessien kulku on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa. 



Maakuntakaavoitus

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, joka 

on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 

kokonaismaakuntakaava. Siinä on käsitelty maakunnan keskeiset 

maankäyttökysymykset. Näitä ovat kaikki alueiden käytön ja 

yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeät osa-alueet, muun muassa 

keskusta-alueet, palveluiden alueet, vähittäiskaupan suuryksiköt, 

asuin- ja työpaikka-alueet, liikenteen ja logistiikan verkostot ja 

alueet, teknisen huollon verkostot ja alueet (mukaan lukien vesi-

ja jätehuolto sekä energiahuolto), virkistys- ja suojelualueet, 

viheryhteydet sekä maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt. 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040:

Tervetuloa sivustolle Pirkanmaan maakuntakaava 2040 | 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 vaihekaavan vireille

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 6.9.2021 päättänyt 
käynnistää maakuntakaavan laatimisprosessin. Päätöksen mukaan 
maakuntakaava laaditaan kaikki Pirkanmaan kunnat kattavana 
vaihemaakuntakaavana, joka täydentää voimassa olevaa Pirkanmaan 
maakuntakaavaa 2040 sekä Kuhmoisten kunnan osalta Keski-Suomen 
maakuntakaavaa.

Vaihemaakuntakaavan sisältö määritetään tarkemmin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa (OAS), joka valmistuu kevään 2022 aikana. 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 päivitys

Rakennesuunnitelma 2040 on Seutuhallituksen 17.12.2014 hyväksymä 

kaupunkiseudun ydinalueen kehittämisen tavoitteita tarkentava asiakirja. 

Kyseessä ei ole virallinen kaavamuoto vaan Tampereen kaupunkiseudulle 

laadittu suunnitelma alueen kasvun ja elinvoiman ylläpitämiseksi. 

Rakennesuunnitelmasta on laadittu tilannekuva vuonna 2020 ja sen 

päivitystyön on määrä käynnistyä vuonna 2022  ja valmistua vuonna 2023. 

Rakennesuunnitelma 2040:

Rakennesuunnitelma 2040 - Tampereenseutu

https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
https://tampereenseutu.fi/tulevaisuus/rakennesuunnitelma-2040/


Yleiskaavat
Vuonna 2022 yleiskaavoitus saadaan valmiiksi Saarenmaalla ja Kuhmalahden kylissä. Tämä

mahdollistaa seudullisesti merkittävän työpaikka-alueen syntymisen Tampereen kupeeseen

ja parantaa maaseudun kylien kehittämisedellytyksiä entisen Kuhmalahden alueella.

Valmistuvat osayleiskaavat:

36.Saarenmaan osayleiskaava: Suunnitteilla olevan kehä 2:n ja Kaukajärven väliin

suunnitellaan ensi vaiheessa toteutuvaa työpaikka-aluetta ja myöhemmin rakennettavaa

asutusta. Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä vuonna 2020 ja valmistellaan

hyväksyttäväksi keväällä 2022.

32.Kuhmalahden rantaosayleiskaava sekä Pohjan ja Kuhmalahden kyläyleiskaavat:

Kyläyleiskaavat ohjaavat alueiden maankäyttöä ja rakentamista ja niitä voidaan käyttää

rakennusluvan myöntämisen perusteena. Osayleiskaavaehdotukset olivat nähtävillä

vuodenvaihteessa 2020-2021. Kyläyleiskaavat valmistellaan hyväksyttäväksi vuonna

2022. Rantaosayleiskaavaa viedään kohti hyväksymiskäsittelyä vuonna 2022.

Aktiivisesti edistettävät osayleiskaavat:

26.Ruutanan osayleiskaava: Osayleiskaava on asetettu ehdotuksena nähtäville vuonna

2011. Osayleiskaavan tavoitteita ja aluerajausta on tarpeen tarkistaa. Tarkistettu

osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville vuonna 2022.

35.Vääksyn osayleiskaava: Osayleiskaavatyö on käynnistynyt syksyllä 2017. Tarkoitus on

osoittaa valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan hevosläheistä asumista ja

kehittää matkailua. Vuonna 2022 tilataan selvityksiä.

11.Maaseutualueiden osayleiskaava: Kaavalla hallitaan yhdyskuntarakenteen kehitystä

asemakaava-alueiden ulkopuolella ja ohjataan maaseudun rakentamista palvelukyliin.

Ranta-alueille osoitetaan kohdat, joissa loma-asuntojen muuttaminen pysyviksi on

mahdollista. Seuraavassa vaiheessa osayleiskaavan luonnoksen palautteisiin laaditaan

vastineet ja linjataan osayleiskaavan jatkokäsittelystä.

Muut vireillä olevat yleiskaavat:

29.Sahalahden rantaosayleiskaava: Sahalahden rantaosayleiskaavan rekisteritietojen

korjaaminen on saatu päätökseen.



Asemakaavat
Vuonna 2022 asemakaavoituksessa jatketaan keskustan kehittämistä sekä nauhataajaman

tiivistämistä ja täydennysrakentamista. Elinkeinoelämän kehityksen edellytyksiä ja

liikennejärjestelyjä parannetaan Lentolan ja Aseman alueilla, minkä lisäksi Kisarannan

alueelle laaditaan asemakaava matkailun kehittämisedellytysten parantamiseksi. Taajama-

alueiden asemakaavoitusta Suinulassa ja Suntinmäessä aktivoidaan uudelleen ja uusia

asuinalueita kaavoitetaan Lamminrahkaan ja Herttualaan.

Ehdotuksena nähtäville asetettavat ja valmistuvat :

862. Satulankaari-Lahdentie: Asuin- ja työpaikkatontteja sekä viheralueita käsittävä

asemakaavaehdotus oli nähtävillä vuonna 2021. Asemakaava valmistellaan

hyväksyttäväksi keväällä 2022.

821.Pälvitie: Asemakaavan muutoksen lähtötavoitteena on ollut liikennejärjestelyjen muutos

ja alueen tiivistymisen tukeminen. Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä vuonna 2019.

Asemakaavan rajausta tullaan tarkistamaan ja asemakaavaehdotus valmistellaan

nähtäville vuonna 2022.

863. Rekiäläntie: Asemakaavalla mahdollistetaan Pikkolan täydentyminen asuinkerrostaloilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville vuonna 2020.

Valmisteluaineisto ja asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville vuonna 2022.

881. Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava: Kaava käsittää Lamminrahkan pohjoisosan

asuinkorttelit ja pienten lasten yksikön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin

nähtäville vuonna 2021. Valmisteluvaiheen aineisto ja asemakaavaehdotus asetetaan

nähtäville vuonna 2022.

464. Suntinmäen asemakaava: Asemakaava-alue tullaan jakamaan pienempiin

kokonaisuuksiin. Tavoitteena on mahdollistaa taajama-alueen kehittäminen ja

täydentäminen sekä osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten. Ensimmäisenä

asemakaavoitettavan alueen valmisteluvaiheen aineisto ja asemakaavaehdotus asetetaan

nähtäville vuonna 2022.



Työstettävät ja käynnistyvät:

887. Kisaranta: Längelmäveden äärellä sijaitsevan tanssilavan alueen asemakaavoitus

käynnistetään vuonna 2022. Tarkoituksena on mahdollistaa alueen palvelutarjonnan

monipuolistuminen ja matkailutoiminnan kehittyminen. Asemakaavaehdotus

valmistellaan nähtäville vuodenvaihteeseen 2022-2023.

843. ja 852. Kunnantie ja hallintokortteli: Asemakaavamuutoksilla tavoitellaan keskustan

pohjoisosan kehittämistä ja täydennysrakentamista rakennetun kulttuuriympäristön

arvot ja maiseman ominaispiirteet huomioiden. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

ovat olleet nähtävillä 2019 ja 2021. Valmisteluaineisto asetetaan nähtäville vuonna 2022

713. Herttuala: Asemakaavalla on tarkoitus osoittaa keskustan läheisyyteen uusi asuinalue.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tarkistetaan ja valmisteluvaiheen aineisto

asetetaan nähtäville vuonna 2022.

437. Suinula: Tavoitteena on mahdollistaa taajama-alueen kehittäminen ja täydentäminen

sekä osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten. Osallistumis- ja

arviointisuunnitelma tarkistetaan ja valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville

vuonna 2022.

842. Vatialantien jatke: Asemakaavalla on tarkoitus osoittaa työpaikkarakentamista ja

asumista vielä rakentamattoman Vatialantien jatkeen varteen. Asemakaavan

valmisteluaineisto asetetaan nähtäville vuonna 2022.

882. Lamminrahkan eteläosassa käynnistettään asemakaavamuutos, jossa tavoitellaan

Lahdentien varteen työpaikkoja, kaupallisia palveluja ja asumista.

888. Rekolan vanhainkodin alueelle Rikuun järjestettiin kumppanuushaku vuonna 2021.

Alueen asemakaavamuutos tullaan käynnistämään vuoden 2022 aikana.

X Lentolan ja Aseman alueilla tullaan käynnistämään ja edistämään pienialaisia, liike-

elämän kehittämisedellytyksiä parantavia asemakaavamuutoksia vuoden 2022 aikana.

Asemakaavat



Tonttien riittävyys
Arvio asuintonttien riittävyydestä

Kangasalla on kaavan mukaisia rakentamattomia
erillispientalotontteja yhteensä 611 kpl, joista kaupungin
omistuksessa on 245 kappaletta. Rivitalotontteja on
yhteensä 94 kpl, joista kaupungin omistuksessa on 36
kappaletta. Kaavan mukaisia rakentamattomia
kerrostalotontteja on yhteensä 75 kpl, joista kaupungin
omistuksessa on 36 kappaletta.

Kangasalan asuntorakentamisen tavoite on edellisten
vuosien aikana ollut 210 asuntoa vuosittain, mutta
seudun rakennesuunnitelmassa vuosille 2021-2030
asetettu asuntorakentamisen tavoite on 380 asuntoa
vuosittain.

Vuonna 2021 asuntoja valmistui yhteensä 368 kpl.
Asunnoista yli puolet rakennettiin kerrostaloihin ja reilu
viidesosa omakoti ja rivi- tai paritaloihin molempiin.

Tonttivarannon asuntotyyppien jakaumaksi on tavoiteltu
noin kolmasosaa kerrostaloasuntoja, neljäsosa
rivitaloasuntoja ja loppuja omakotitaloihin.
Tavoitellulla jakaumalla Kangasalla arvioidaan olevan
erillispientalotontteja yhteensä noin viideksi vuodeksi,
rivitalotontteja noin kymmeneksi vuodeksi ja
kerrostalotontteja noin 25 vuodeksi.

Elinkeinotonttien riittävyys

Kangasalla on elinkeinotoimintaan kaavoitettuja tontteja
yhteensä 94 kappaletta, joista kaupungin omistuksessa
on 30 asemakaavatonttia.



Kiitos.
Anna-Leena Toivonen

+358 40 133 6773

anna-leena.toivonen@kangasala.fi


