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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

7.2.2022 

Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 889, Ruutana, Eino Jutikkalan tie 

 

 

Suunnittelualue sijaitsee Ruutanan kaupunginosassa, Jyväskyläntien (Vt9) ja Ruutanantien 

välisellä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,4 hehtaaria. 

Aloite/hakija 

Kaavan laatiminen on tullut vireille kaupungin aloitteesta. 

Tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on tarkistaa Eino Jutikkalantien katualuetta siten, että Vt9 

parantamisen yhteydessä alueelle suunniteltu, paikallista liikennettä palveleva rinnakkaistie on 

mahdollista sovittaa alueelle.  
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Lähtötiedot 

Maanomistus  

Alue on osittain yksityisessä omistuksessa. Kangasalan kaupunki omistaa Eino Jutikkalantien 

rakennetun osuuden.  

 

Kaupungin maaomaisuus on osoitettu kartassa keltaisella ja suunnittelualueen rajaus punaisella. 

Maakuntakaava 

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymä Pirkanmaan 

maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa alueelle kohdistuvat merkinnät ovat: 

• Työpaikka-alue (vaaleanpunainen väri). Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät 

ja toimialarakenteeltaan monipuoliset liike- ja toimistorakentamisen tai 

tuotantotoimintaan varatut alueet. 

• 2-kehän kehittämisvyöhyke (keltainen palloviiva). Merkinnällä osoitetaan Tampereen 

ydinkaupunkiseudun 2-kehään tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan sekä asumisen 

vyöhyke, joka ulottuu lentoasemalta Sääksjärven, Hervannan, Saarenmaan ja Lentolan 

kautta Tarastenjärvelle.  
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Jyväskyläntielle eli Valtatie 9:lle on merkitty merkittävästi parannettava moottoriväylä. 

Merkinnällä osoitetaan maakunnan yhdyskuntarakenteen kannalta merkittäviä yhtenäisiä 

tieosia valta- ja kantateillä, joiden kunto, liikennetarve tai ympäröivä maankäyttö edellyttää 

tien merkittävää parantamista. 

Valtatie 9 pohjoispuolinen Tarastejärven alue on osoitettu teollisuus- ja varastoalue -merkinnällä 

(harmaa väri). Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät tai muuten laajat teollisuus-, 

logistiikka- ja varastotoimintojen alueet. 

  

Ote maakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti osoitettu liilalla ympyrällä.  

Yleiskaavatilanne 

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa 2040 (val 29.5.2017) Tarastenjärvelle on osoitettu 

kiertotalouskeskittymä (T): ”Tarastenjärveä kehitetään elinkeinoelämän solmukohtana 

Jyväskyläntien kehityskäytävässä nojaten Oriveden ja Tampereen suuntiin.  

Ruutanaan on merkitty uusi asemanseutu (R): ”Ruutanassa varataan paikka mahdolliselle 

uudelle  rautatiepysäkille. Pysäkkipaikan ympärille varataan alue tehokkaasti rakennettavalle 

uudelle alakeskukselle.” 
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Liiloin nuolin on osoitettu kasvukehä 2040. Merkinnällä on osoitettu Tampereen 

ydinkaupunkiseudun 2-kehään tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan sekä asumisen vyöhyke.  

 

Ote strategisesta yleiskaavasta.  

Ruutanan alueen osayleiskaavan valmistelu on vireillä. Tavoitteita yleiskaavan laatimiselle 

tullaan tarkistamaan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivittämään vuonna 2022.  

Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 14.2.-15.3.2011. Ehdotuksessa suunnittelualue oli 

osoitettu työpaikkatoimintojen alueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 

vaatimuksia. Alueelle on osoitettu kevyen liikenteen reitti ja Vt9 kohdalle yleisen tien tunneli. 
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Ote osayleiskaavaehdotuksesta. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti osoitettu oranssilla.  

Asemakaavatilanne 

  

Ote asemakaavayhdistelmäkartasta. Kaavamuutosalueen rajaus mustalla katkoviivalla. 
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Osalla kaava-alueesta ei ole asemakaavaa. Eino Jutikkalantien osalla on voimassa vuonna 

2017 voimaan tullut asemakaava nro 740. Eino Jutikkalantiehen rajautuvat korttelialueet ovat 

käyttötarkoitukseltaan toimitilarakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa 

toimistorakennuksia, teollisuus- ja varastorakennuksia, liikuntatiloja sekä näihin toimintoihin 

liittyviä myymälätiloja (KTY-8), Huoltoaseman korttelialue, jolle saa rakentaa polttonesteiden 

jakeluaseman ja korjaamon sekä niihin ja työpaikka-alueeseen liittyviä palveluita (LH-5) ja 

liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan 

suuryksiköitä (KM-6). Korttelialueisiin liittyy ympäristöhäiriöiden rajoittamiseen, ulkovarastointiin ja 

myymälätilojen laajuuteen liittyviä määräyksiä. Rakennusoikeudet on määritelty 

tehokkuusluvulla ja KM6 -korttelialueella kerrosalaneliömetreinä, alueilla on julkisivumääräys ja 

yleismääräyksissä ohjataan mm. hulevesien hallintaa.  

Vt9 tiesuunnitelman tilanne 

Valtatielle 9:lle laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa Tampereen Alasjärven ja Kangasalan 

Käpykankaan väliselle tiejaksolle. Valtatie 9 merkitys Suomen päätieverkon osana on hyvin 

keskeinen ja se kuuluu eurooppalaiseen TEN-T (E63) kattavaan verkkoon. Tie kuuluu 

Väyläviraston määrittelemiin raskaan liikenteen runkoyhteyksiin. Tavaraliikenteen lisäksi tiejakso 

on merkittävä työmatka-, asiointi- ja vapaa-ajan liikenteen yhteys. 

Tiesuunnitelman tavoitteena on parantaa valtatietä siten, että se täyttää tulevaisuudessa 

pääväylistä ja niiden palvelutasosta annetun asetuksen mukaiset palvelutasotavoitteet.  

Tiesuunnitelmassa tieosuus suunnitellaan nelikaistaiseksi, korkealuokkaiseksi väyläksi, jonka 

nopeustaso on 100 km/h:ssa. Tieosuudelta poistetaan kaikki tasoliittymät. Yhteydet valtatielle 

järjestetään eritasoliittymiin johtavilla rinnakkaistieyhteyksillä.  

Tiesuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen Pirkanmaan ELY-

keskus käynnistää liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen käsittelyn, jossa 

tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomais- ja sidosryhmätahoilta. Tiesuunnitelma 

asetetaan myös yleisesti nähtäville Tampereen ja Kangasalan kaupungeissa, mistä tullaan 

kuuluttamaan lehdissä. Käsittelyn jälkeen ELY-keskus tekee tiesuunnitelmasta 

hyväksymisesityksen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.  
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Tehdyt selvitykset ja selvitystarpeet 

Kaavan lähtökohtien ja vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään vireillä olevan Ruutanan 

osayleiskaavatyön ja asemakaavan nro 740 yhteydessä laadittuja selvityksiä sekä valtatie 9 

yhteydessä laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia hulevesien, luontoarvojen ja liikenteen osalta.  

Nykytilanne ja rakennuskanta  

Alueella on tällä hetkellä katu huoltoaseman ja Ruutanantien välillä. Kadun itäpuolinen alue on 

metsää eikä sillä sijaitse rakennuksia.  

 

Kaavamuutosalueen alustava rajaus ilmakuvassa. 

Vaikutusten arviointi 

Kaavan laadinnan aikana arvioidaan vaikutuksia 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, 
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4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Tiedottaminen  

Kaavan vireilletulosta tiedotetaan osallisia osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman, kaavan valmisteluaineiston ja kaavaehdotuksen nähtävillä pitämisestä 

tiedotetaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 

(https://www.kangasala.fi/kategoria/kuulutus/) sekä Kangasalan Sanomissa. Asemakaavan 

voimaantulosta julkaistaan kuulutus kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan valmisteluaineisto ja asemakaavaehdotus tulevat 

nähtäville kaupungin verkkosivuille (Nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja) sekä 

kaavoituksen ilmoitustaululle Teknisellä keskuksella (Urheilutie 13). 

Asemakaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtäville asettamisesta tiedotetaan niitä, jotka ovat 

sitä erikseen pyytäneet ja ilmoittaneet yhteystietonsa.  

Osalliset 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

• Maanomistajat 

• Lähialueen maanomistajat ja elinkeinon harjoittajat 

• Kaupungin palvelut (ympäristönsuojelu, rakentaminen) 

• Kangasalan Vesi –liikelaitos, Tampereen Sähköverkko Oy, Elenia Oyj 

• Pirkanmaan ELY-keskus 

• Muut ilmoituksen mukaan  

Päätöksenteko ja alustava aikataulu 

• Asemakaavan käynnistämisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 

asettamisesta päättää elinympäristölautakunta keväällä 2022.  

o Nähtävilläoloaikana aineistosta on mahdollisuus jättää mielipiteitä  

• Asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta päättää 

elinympäristölautakunta kesällä 2022.   

https://www.kangasala.fi/kategoria/kuulutus/
https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-asemakaavoja/
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o Nähtävilläoloaikana aineistosta on mahdollisuus jättää mielipiteitä  

o Nähtävilläoloaikana aineistosta pyydetään tarvittavat lausunnot 

• Asemakaavehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää elinympäristölautakunta 

arviolta syksyllä 2022.  

o Nähtävilläoloaikana asemakaavaehdotuksesta on mahdollisuus jättää 

muistutuksia  

o Nähtävilläoloaikana aineistosta pyydetään tarvittavat lausunnot 

• Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksymisestä päättää 

elinympäristölautakunta arviolta talvella 2022.  

o Hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus jättää valitus hallinto-oikeuteen 

• Asemakaava tulee voimaan kuulutuksella 

Asemakaavan laatija ja yhteystiedot 

Asemakaavan laadinnasta vastaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Toivonen, 

anna-leena.toivonen(at)kangasala.fi, puh 040 133 6773.  

Lisätietoja kaavoituksen aikataulusta antaa toimistosihteeri Maija Lilja, puh. 040 133 6631. 

Kangasalan kaupungin kaavoitus 

Urheilutie 13 (PL 50) 

36200 Kangasala 

Mielipiteiden ja muistutusten vastaanotto: 

Kangasalan kaupunki 

Elinympäristölautakunta 

PL 50 

36201 Kangasala 

tai 

kirjaamo(at)kangasala. 

 


