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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Asemakaava 834, asemakaavan muutos Heikkiläntiellä 

9.5.2022 

Asianumero: KLA/476/53.02/2019  

  

Suunnittelualue sijaitsee Vatialan vanhan kyläasutuksen keskellä.  

Aloite/hakija 

Kaavan laatiminen on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muutoksen tarve 

liittyy kaupungin yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoitteisiin.  

Tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnittelualueen rakennuspaikkojen lisääminen 

erillispientalojen korttelialueella sekä erillispientalojen vähäisesti tiiviimmän uudisrakentamisen 

mahdollistaminen. 

Muutoksella tavoitellaan perheille sopivien pientalojen rakentumista joukkoliikenteeseen 

tukeutuvalla alueella.  Muutos edistää kaupungin pyrkimystä tiivistää kaupunkirakennetta, 

Kaava-alueen sijainti 
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tukea joukkoliikenteen käyttöä sekä lisätä asutusta palveluiden lähellä. Tavoitteena on 

tehostaa asemakaavaa uudistamalla hyvällä sijainnilla olevan korttelin maankäyttöä. 

Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen olemassa olevaan 

ympäristöön sopivaksi. Suunnittelussa otetaan huomioon tavoiteltu mittakaava ja 

käyttötarkoitus, ympäristön erityispiirteet sekä keskeiset näkymät.  

Suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota kaava-alueen 

sijoittumiseen Vatialan vanhan kyläkeskuksen alueelle. Tavoitteena on uudisrakentamisen 

sopeutuminen pientaloalueen miljööseen. Osittain kaava-alueen kiinteistölle sijoittuvan 

Roopennotkon luonnonympäristö ja Roopennotkossa kulkeva ohjeellinen hulevesikäytävä 

otetaan huomioon suunnittelussa. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on liikenneturvallinen 

toteutus Karin-Heikin tien ja Santaradan pyöräilyn laatukäytävän, sekä Heikkiläntien kävelyn 

laatukäytävän läheisyydessä. Merkittävä näkymäsuunta pohjoisesta kohti Heikkiläntien ja Karin-

Heikin tien risteysaluetta, sekä liikenteellinen/taajamakuvallinen solmukohta Heikkiläntien ja 

Karin-Heikin tien risteyksessä huomioidaan. 

 

Lähtötiedot 

Maanomistus 

  

Kartta maanomistustilanteesta, jossa kaupungin omistamat alueet ovat kellertävällä pohjalla. 

Kaava-alue 
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Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa, ja rajautuu kahdelta sivultaan kaupungin 

katualueeseen. Kaavan laatimiseen ei todennäköisesti liity maankäyttösopimusta. 

Maakuntakaava 

 

Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 (2017). 

 

Pirkanmaan maakuntakaavassa kaava-alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Kaava-

alueen viereen Heikkiläntietä pitkin on merkitty ulkoilureitti.  

 

 

 

Kaava-alue 
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Strateginen yleiskaava 

 

 

Kuva 6. Ote Kangasalan strategisesta yleiskaavasta 2040 (2017). 

 

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa 2040 kaava-alue sijoittuu Tiivistyvä nauhataajama 

2030:n alueelle.  
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Yleiskaava 

  

Kuva 7. Ote vuonna 2014 voimaan tulleesta Vatialan osayleiskaavasta.  

 

Vatialan yleiskaavassa (2014) asemakaavamuutoksen suunnittelualueen kohdalle on merkitty 

A3/s 6a 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. 

Suojelumerkinnällä /s varustetulla asuinalueella on erityisiä historiallisia arvoja. Alueen 

ominaispiirteet on säilytettävä. Korjausten, laajennusten ja uudisrakentamisen yhteydessä on 

uusi rakennusosa sovitettava ympäristöönsä muodoiltaan ja materiaaleiltaan. Alueiden 

ominaisuuksista riippuen ne kestävät erilaisia muutoksia, minkä vuoksi alueet on jaettu kolmeen 

luokkaan: ennallaan säilytettävät, vähäisiä muutoksia kestävät ja pienin muutoksin kehitettävät 

alueet. Alueiden ominaispiirteistä kerrotaan selostuksen liitetaulukossa 3 ja Vatialan 

kulttuuriympäristöselvityksessä. 

 

Kaava-alue sijoittuu Vatialan osayleiskaavassa lisäksi sk-1 alueelle: 

Kaava-alue 
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KAUPUNKIKUVALLISESTI ARVOKAS ALUE Paikallisidentiteetin kannalta merkityksellinen raitti ja 

vanhan kylätontin aluetta. Alunperin keskiaikainen kylätontti, jonka ajallinen kerrostuma on 

alueen paikallisidentiteetin kannalta omaleimainen ja merkittävä. Raitin toimimista alueen 

kokoavana keskusreittinä tulee vahvistaa laadukkaalla lähiympäristöllä. 

 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä Heikkiläntien ja Karin Heikin tien risteysalueella 

sijaitsee kolme sr-1 tai sr-2 merkittyä kohdetta: Tiilimuuntaja, Heikkilä (nyk. Vatjala) päärakennus 

ja pihapiiri, ja Kotipelto II (Märve) päärakennus. 

  

Kuva 8. Ote Vatialan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksen (2010) karttaliitteestä 4.  

 

Vatialan kulttuuriympäristöselvityksen karttaliitteessä 4 kaava-alue on merkitty kuuluvaksi pienin 

muutoksiin kehitettävään alueeseen. Kaava-alue on osittain isojakokartalle kyläkeskustassa 

merkittyjen asuntotonttien alueella. 
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Kuva 9. Ote Vatialan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksen (2010) karttaliitteestä 3.  

 

Vatialan kulttuuriympäristöselvityksen karttaliitteessä 3 kaava-alueella on merkintä: 

muuttumassa oleva 1940-, 50-, 60- luvun asuinalue/taloryhmä tai muu yksittäinen edustava 

kiinteistö. Arkkitehtuuriset ovat aluerakenteessa ja/tai ajan rakentamisen tyyppiratkaisuissa 

(muoto, mittasuhteet, materiaalit, tyyli).  

Karin-Heikin tien ja Heikkiläntien risteykseen merkitty Liikenteellinen/taajamakuvallinen 

solmukohta. 

Heikkiläntietä tonttia kohden merkitty: Merkittävä näkymäsuunta. Näkymään jää yhtenäistä 

ja/tai ajallisesti kerroksellista taajamaympäristöä sekä tavallisesti myös merkittävä rakennus 

maisemapisteeksi.  

Karin-Heikin tielle ja Santaradalle merkitty: Rataliikenteen/ pienteollisuuden/ kaupan 

alue/taloryhmä. Taajamahistoriallisia arvoja. 
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Vatialan osayleiskaavassa kaava-alueen lounaispuolelle Karin-Heikin tielle ja Santaradalle on 

merkitty pyöräilyn laatukäytävä. Pyöräilyn laatukäytävä on yleiskaavassa osoitettu seudullinen 

pyöräilyn pääreitti, jossa reitin sujuvuuteen ja laatuun tulee erityisesti kiinnittää huomiota. 

 

Kaava-alueen kaakkoispuolelle Heikkiläntielle on merkitty kävelyn laatukäytävä. 

Kävelyn laatukäytävä on yleiskaavassa osoitettu tärkeä jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureitti 

Vatialan läpi. Kävelyakselin varrella on rakennettava laadukasta katuympäristöä ja edistettävä 

toiminnallisten oleskelupaikkojen syntymistä. Reitin puistomainen luonne tulee säilyttää. 

 

Tontin luoteispuolella kulkee yleiskaavaan merkitty ohjeellinen hulevesireitti. Merkitty hulevesireitti 

kerääntyy Vatialasta laajalta alueelta alas Roopennotkoa. Hulevesireitti laskee Kaukajärveen. 
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Asemakaavatilanne 

 

Kuva 10. Ote asemakaavayhdistelmästä 4/2022. 

 

Asemakaavamuutoksen suunnittelualueella on voimassa asemakaava nro 438 (Roopennotkon 

asemakaavan muutos) vuodelta 2004. Alue on varattu erillispientalojen korttelialueeksi 

merkinnällä AO. Asemakaavan osoittama kerrosluku suunnittelualueella on II. Kaava-alueen 

kiinteistö on asemakaavassa jaettu kahdeksi ohjeelliseksi tontiksi. Tontille numero 11 on kaavassa 

osoitettu rakennusoikeutta 400 + t100 ja tontille numero 10 on osoitettu rakennusoikeutta 200 + 

t50. 

Tehdyt selvitykset ja selvitystarpeet 

Kaavaan ei lähtökohtaisesti liity selvitystarpeita. Valmistelussa hyödynnetään Vatialan 

osayleiskaavatyöhön littyen tehtyjä selvityksiä tarpeellisin osin.   

Kaava-alue 
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Kuva 11. Kuvassa on esitetty kaava-alueen alustava rajaus ilmakuvan päällä. 

 

Nykytilanne ja rakennuskanta 

Suunnittelualue sijaitsee Vatialan vanhan kyläkeskustan alueella. Ympäröivän pientaloalueen 

rakennuskanta on vaihtelevaa ja alueen rakennuskantaan sisältyy useille aikakausille tyypillisiä 

piirteitä. Vanhimmasta rakennuskannasta ympäristön kannalta merkittävimmät ovat 1800-luvun 

lopulta peräisin oleva Heikkilä ja 1910 rakennettu Märve. Santaradan toisella puolella sijaitseva 

Heikkilä on eräs Vatialan vanhimmista kantatiloista, ja sillä sijaitsee perinteistä rakennuskantaa. 

Kaava-alueen lähistöllä Heikkiläntiellä sijaitsee lisäksi vuonna 1939 käyttöön otettu Nokian 

Sähkön tiilimuuntaja. 

Roopennotkon alueella ja sen ympäristössä on huomattavasti jälleenrakennuskauden taloja 

sekä 1970-luvun lopulla alkaneen rakennuskaavoituksen myötä syntyneitä asumuksia. Alueen 

rakennuskannasta on laadittu selvitys Roopennotkon aluetta kaavoitettaessa. 

Suunnittelualueen kiinteistöllä asemakaavan tontilla numero 10 sijaitsee rapattu ja 

laajennusosiltaan tiiliverhoiltu 1 ½-kerroksinen omakotitalo, jossa on harjakatto. Päärakennus on 

valmistunut vuonna 1951 ja sitä on laajennettu kahteen otteeseen. Vuonna 1963 
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valmistuneessa rakennuksen eteläsiivessä on aikaisemmin toiminut pankki. Länsisiipi valmistui 

vuonna 1969.  Tontilta on purettu Eerolan vanha päärakennus 1950-luvulla nykyisen 

päärakennuksen valmistuttua. Asemakaavassa ohjeellisesti osoitettu tontti numero 11 on 

rakentamaton.  

Korttelin luonnonympäristö koostuu pihojen puutarhoista. 

Suunnittelualueen itä- ja pohjoisosan läpi kulkeva Roopennotko on maisemallisesti merkittävä 

Kaukajärveen laskeva notkelma.   

Kaupungin paikkatietoaineiston mukaan alueen maaperä on hienoa hietaa. Alue ei kuulu 

pohjavesialueeseen. Vanhan Märven asuntotontille Heikkiläntien toiselle puolelle on merkitty 

muinaisjäännös: historiallinen kylätontti, rakennettu. 

 

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, 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Osalliset 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

 kaava-alueen omistajat ja haltijat 

 naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat 

 Pirkanmaan maakuntamuseo 

 Kangasalan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta ja rakentamisen palvelualue 

 Verkostojen haltijat (Kangasalan Vesi -liikelaitos, Elenia Oyj, Kangasalan Lämpö Oyj) 
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 Ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomainen 

 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

 muut ilmoituksensa mukaan 

 

Tiedottaminen  

Kaavan vireilletulosta tiedotetaan 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. 

 

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.   

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 
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 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksymisestä päättää 

elinympäristölautakunta arviolta talvella 2022.  

o Hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus jättää valitus hallinto-oikeuteen 

Asemakaava tulee voimaan kuulutuksella 

 

Asemakaavan laatija ja aikataulu 

Kangasalan kaupungin kaavoitus 
Urheilutie 13 (PL 50) 
36200 Kangasala 
 
Kaavan suunnittelua hoitaa: 

kaavasuunnittelija Ani Vihervaara;  

tontinjako(at)kangasala.fi, puh. 040 595 2234 

Lisätietoja kaavoituksen aikataulusta antaa:  

toimistosihteeri Maija Lilja, puh. 040 133 6631. 

 

Mielipiteiden ja muistutusten vastaanotto: 

Kangasalan kaupunki 

Elinympäristölautakunta 

PL 50 

36201 Kangasala 

tai 

kirjaamo(at)kangasala. 

 


