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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
28.9.2021, tarkistettu 17.5.2022

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, kaava 881

KLA/1067/53.02/2021

Suunnittelualueen päivitetty rajaus opaskartalla punaisella.

Suunnittelualue käsittää Lamminrahkan kaupunginosan pohjoisosan. Suunnittelualue rajautuu

pohjoisessa ja lännessä Tampereen ja Kangasalan väliseen kuntarajaan ja etelässä eteläosan

asemakaava-alueeseen ja voimalinjan johtokäytävän eteläreunaan. Suunnittelualuetta on

laajennettu ensimmäisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon jälkeen Mossin

puistokadun länsipuolella etelään, kiinni Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen rajaan,

jotta saada varmistettua myös keskialueen toimivuus liikenteen, virkistyksen, liito-oravan

kulkureittien, vesihuollon ja hulevesien suhteen. Alueen pohjoispuolella on Tampereen Ojalan

kaupunginosa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 72 hehtaaria.
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Aloite/hakija

Kaavan laatiminen on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Päätavoitteet

Tavoitteena on mahdollistaa Lamminrahkan uuden kaupunginosan toisen vaiheen

rakentaminen.  Toinen vaihe pitää sisällään asuinkorttleita, katuja, pienten lasten yksikön ja

viheralueita. Rakentamisen määrää ja asuntotyyppijakaumaa ohjaa lainvoimainen

Lamminrahkan osayleiskaava, jossa asumisen alueita on jaettu kolmeen eri

aluetehokkuusluokkaan. Tavoitteena on mahdollistaa monipuolisen asumisen alue, jossa

joukkoliikennepainoitteisuus ja hyvät yhteydet ympäröiviin, metsäisiin viheralueisiin ovat

merkittäviä suunnittelua ohjaavia tavoitteita.

Strategisesti asemakaava tukee kaupungin pyrkimystä lisätä asutusta joukkoliikenteen ja

palvelujen läheisyyteen. Asuntostrategian tavoitteena on tarjota sekoittunutta ja monipuolista

asumista. Kaavalla saadaan tarjolle runsaasti pientalotontteja, joita sisältyi Lamminrahkan

ensimmäiseen, eteläosan asemakaavaan, verrattain niukalti.

Lähtötiedot

Maanomistus

Kaupungin maanomistus keltaisella. Suunnittelualueen päivitetty rajaus punaisella.

Alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa.
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Maakuntakaava

Suunnittelualueen alustava sijainti oranssilla Pirkanmaan maakuntakaavalla.

Asemakaava-alue sijaitsee Tampereen ja Kangasalan kunnanrajalla ja sen suuntaa-antava

sijainti on merkitty oranssilla ympyrällä yllä olevaan maakuntakaavan karttaan. Pirkanmaan

maakuntakaava 2040:ssa (hyv  27.3.2017) alue on taajamatoimintojen aluetta (kartalla

ruskealla) ja Aitovuori - Lamminrahka – Kirkkoharju virkistysaluetta (kartalla vihreällä). Alue kuuluu

kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeeseen.
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Yleiskaavatilanne

Suunnittelualueen alustava, päivitetty rajaus punaisella Lamminrahkan osayleiskaavakartalla.

Lamminrahkan osayleiskaava on hyväksytty 16.12.2015 ja tullut lainvoimaiseksi 29.1.2016.

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on merkitty punaisella ääriviivalla yllä olevaan karttaan.

Asemakaava-alueella on seuraavia käyttötarkoitusmerkintöjä: A1 –Tehokas asuntoalue, A2 –

Keskitehokas asuntoalue, A3 –Matalan tehokkuuden asuntoalue, VM –Ulkoilu ja virkistysmetsä,

VLO-1 –Lähivirkistysalue ja liito-oravan elinympäristö sekä VLK –Kaupunkipuistoksi tai -metsiköksi

varattu lähivirkistysalue.

Lisäksi yleiskaavassa alueelle on osoitettu lähipalvelujen ja jätteenkäsittelyalueen ohjeelliset

sijainnit, ekologinen käytävä, liito-oravan kulkuyhteys, kokoojakatuja, ajoneuvoliikenteen

yhteystarve, ali- tai ylikulku Mossin puistokadun yli, seutu- ja aluereitit hiihdolle, pyöräilylle ja

kävelylle, pyöräilyn ja kävelyn pääreitti, pyöräilyn ja käveyn yhteystarve, meluntorjuntatarpeen

vyöhyke, hulevesien viivytysalueiden varauksia ja ohjeellisia hulevesiuomia, vesihuollon
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runkojohdot, voimalinjan johtoalue, maanalaisen voimajohdon ohjeellinen sijainti sekä

rauhoitettu muinaismuistokohde. Kaksi korttelialuetta on merkitty /o -merkinnällä, joilla liito-

oravien esiintyminen on tarkistettava asemakaavoituksen yhteydessä.

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa 2040 (val 29.5.2017) Lamminrahkan alue on merkitty

Kehityskohde 2030-merkinnällä Lr: ”Kestävien liikkumistapojen uusi Lamminrahka:

Lamminrahkasta kehitetään monipuolinen ja yhteisöllinen kaupunginosa, jossa on helposti

saavutettavat virkistysmahdollisuudet. Alueen suunnittelussa painotetaan ihmisen hyvinvointia

ja kestäviä liikkumistapoja.”

Lamminrahka on osoitettu osaksi tiivistyvää nauhatajaamaa (punainen) ja joukkoliikenteen

laatukäytävää (tumma punainen): ”Merkinnällä osoitetaan keskeinen joukkoliikenteeseen

tukeutuva tiivistyvä vyöhyke, jonka varrelle lisätään asutusta, palveluita ja työpaikkoja. Alue

tukeutuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään sekä laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn

yhteyksiin. Joukkoliikenne toteutetaan aluksi bussiliikenteenä, mutta mitoituksessa ja toimintojen

sijoittelussa varaudutaan myös raitiotieverkon laajenemiseen. Alueen suunnittelussa kiinnitetään

huomioita pysäkkialueiden palveluihin ja saavutettavuuteen, liikenneturvallisuuteen sekä

liityntäpysäköinnin tarpeisiin.”
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Lamminrahkan pohjoisosaan on osoitettu keskeinen ulkoilureitti (vihreä nuoli), jonka ympäristön

suunnittelussa huomioidaan matkailu- ja virkistystoimintojen kehittämismahdollisuudet ja

mahdollistetaan reitin jatkuvuus ja liityntä reitille eri kulkumuodoin.

Tampereen puolella kaava-alueen rajalla on voimassa strategisluonteinen Kantakaupungin

yleiskaava 2040 (20.1.2020), joka on esitetty neljällä eri teemakartalla. Kartassa 1 –

Yhdyskuntarakenne on tunnistettu uusi pääkokoojakatu (Mossin puistokatu). Pohjoispuolella

sijaitsevan Ojalan asumisen alueen ja kuntarajan väliin jää viheraluetta. Lännen puolella

sijaitsee myös pääosin viheraluetta, mutta myös pieni asumisen alue, joka rajautuu ainoastaan

Kangasalan rajaan sekä viheralueisiin.

Tampereen Kantakaupungin yleiskaava 2040: ote kartasta 1 – Yhdyskuntarakenne

Kartassa 2 – Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut kartalle pohjoisen rajalle on merkitty

ohjeellisia virkistysyhteyksiä niin itä-länsi kuin koillinen-lounas suunnassa. Halimasjärven ympäristö

kaava-alueen länsipuolella on merkitty luonnonsuojelualueeksi ja rajan viheralueet sijoittuvat

osaksi Keskuspuistoverkostoa.
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Tampereen Kantakaupungin yleiskaava 2040: ote kartasta 2 – Viherympäristö ja vapaa-ajan

palvelut

Kartalla 3 – Kulttuuriperintö Ojalan puolella sijaitsee sm-2 merkinnällä varustettu alueen osa,

jossa sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaava-alueen rajalle

ei kuitenkaan sijoitu merkintöjä.

Tampereen Kantakaupungin yleiskaava 2040: ote kartasta 3 – Kulttuuriperintö

Kartalla 4 – Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto kaava-alueen

rajan lähettyville sijoittuvat Halimasjärvenoja ja Ollinoja. Pohjoisen ja lännen rajoilla on merkitty

uudet ohjeelliset viettoviemärit (vv). Rajan seudun alueet kuuluvat myös jätevesiverkon

kehittämisalueeseen ja Näsijärven valuma-alueeseen. Lamminrahkan pohjoisosan hulevedet

laskevat Halimasjärveen ja siitä edelleen Näsijärveen.
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Tampereen Kantakaupungin yleiskaava 2040: ote kartasta 4 – Kestävä vesitalous,

ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto

Ote Ojalan osayleiskaavasta (28.1.2016). Haalealla Lamminrahkan osayleiskaava.
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Tampereen Ojalan puolella on voimassa myös Ojalan osayleiskaava (28.1.2016). Osayleiskaava

ohjaa tarkemmin Ojalan alueen maankäyttöä. Kuntarajan tuntumaan sijoittuu pientalovaltaisia

asuinalueita (ruskea väri ja AP merkintä), luonnonmukaisia lähivirkistysalueita (VLL-3),

ulkoilureittejä (palloviiva) ja yhteystarpeita (nuolipäinen palloviiva), Länsirajan tuntumaan on

merkitty ohjeellinen lepakkoalueena säilytettävä alueen osa (slep-2) ja rajan muinaismuistoalue

on huomioitu myös Ojalan osayleiskaavassa. Saman alueen kohdalla on myös merkitty luonnon

monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (vihreä pilvireunus). Viheryhteystarpeita on

merkitty kuntarajalle vihrein nuolin.

Asemakaavatilanne

Alue on asemakaavoittamatonta aluetta. Suunnittelualuetta jakavan pääkokoojakadun Mossin

puistokadun osalta on voimassa valtuuston 8.4.2019 hyväksymä asemakaava, joka on myös

Lamminrahkan ensimmäinen asemakaava. Ensimmäinen asemakaava 785 kattaa Mossin

puistokadun lisäksi Lamminrahkan eteläosan.

Ote Lamminrahkan ensimmäisestä, eteläosan asemakaavasta (ak 785).
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Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa Tampereen Ojalaan, jossa

on voimassa 3.12.2018 hyväksytty asemakaava 8687. Kaupunkien rajalle sijoittuu viheraluetta,

jonka lisäksi Mossin puistokatu jatkuu myös Tampereen puolelle. Rajan tuntumaan sijoittuvat

myös ohjeellinen ulkoilureitti (Välipalanreitti), jalankululle ja pyöräilylle varattu osa-alue

(Turvetiilenpolku) sekä Lamminkorvenpuisto, johon on merkitty ohjeellinen koirapuistoksi varattu

osa-alue.

Ote Tampereen Ojalan asemakaavasta 8637 (kaavakartta b)

Lamminrahkan pohjoisosa rajoittuu länsi- ja itäpuoliltaan asemakaavoittamattomiin alueisiin.

Tehdyt selvitykset ja selvitystarpeet

Asemakaavan pohjaksi on tehty osayleiskaavavaiheessa ja asemakaavavaiheessa 2021 muun

muassa seuraavia suunnitelmia ja selvityksiä:
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Geologia

 Lamminrahkan rakennettavuusselvitys osayleiskaavoitusta varten (2014). WSP Finland Oy.

 Lamminrahkan kaava-alue, kiviainestutkimus (2013). Ramboll Finland Oy.

Luonto ja maisema:

 Lamminrahkan uuden asemakaava-alueen säilytettävät maisemaelementit (2021).

Ramboll Finland Oy.

 Liito-oravaseuranta 2021 Lamminrahka, Kangasala (2021). Ramboll Finland Oy.

 Liito-oravaselvitys Lamminrahka, Kangasala (2019). Ramboll Finland Oy.

 Lamminrahkan asemakaavan liito-oravaselvitys (2016). FCG Suunnittelu ja tekniikka

Oy.

 Lamminrahkan liito-oravaesiintymän maastotarkistus (2014). FCG Suunnittelu ja tekniikka

Oy.

 Lamminrahkan liito-oravaesiintymän maastotarkistus (2013). FCG Suunnittelu ja tekniikka

Oy.

 Lamminrahkan – Lemposenhaan – Ruutanan–Suoraman – Vatialan ympäristöjen

liitooravaselvitys (2012). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

 Vatialan – Lamminrahkan – Ruutanan alueidenluontoarvojen yhteenveto (2012). FCG

Suunnittelu ja tekniikka Oy.

 Ojala-Lamminrahka, Ympäristö- ja maisemaselvitys, (2008, 2010). Tampereen kaupunki,

Tampereen infratuotanto -liikelaitos, Suunnittelupalvelut.

 Kangasalan maisema-analyysi (2010). Tampereen Infra / Suunnittelupalvelut.

 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys (2008).

Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry, Pekka Rintamäki.

 Lamminrahkan lepakkoselvitys (2008). Biologitoimisto Vihervaara.

 Ojala-Lamminrahkan maisemaselvitys(2004). Suunnittelukeskus Oy.

Kulttuuriympäristö:

 Lamminrahkan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi (2012). Mikroliitti Oy.

Maankäytön suunnitelmat:

 Lamminrahkan korttelipaletti (2012). Serum arkkitehdit Oy.

 Lamminrahkan eteläosa yleissuunnitelma (2016). Serum Arkkitehdit Oy, WSP Finland Oy.
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 Lamminrahka Kangasala. (2014). Vuoristo Miika. Diplomityö, OY, Arkkitehtuurin laitos.

Lamminrahkan hankesuunnitelma (2017). Ramboll Finland Oy.

 Kokoojakatujen, hulevesien ja vesihuollon yleissuunnitelma ja kustannusarviot

 Viheryleissuunnitelma ja alustava hoitoluokitus

 Liito-oravien kulkuyhteystarkastelu rakentamisen eri vaiheissa (Luonto vaiheet)

Liikenne:

 Mossin puistokadun yleissuunnitelma, liikennetarkastelut (2017). Ramboll Finland Oy.

 Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavat, liikenne-ennuste ja liittymien liikennemäärät

(2013). TTY, Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos.

 Tampereen seudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012.

Muu yhdyskuntatekniikka:

 Mossin puistokadun katu- ja rakennussuunnitelmat (2020). Ramboll Finland Oy.

 Kauppi-Kirkkoharju -ulkoilureitin yleissuunnitelma (seudullinen ulkoilureitti) (2019). Ramboll

Finland Oy.

 Kangasala – Nurmi, 110 kV:n voimajohdonympäristöselvitys (2013). Tampereen

Sähköverkko Oy ja Eltel Networks Oy.

Melu:

 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Lamminrahkan eteläosan asemakaava nro 785,

Kangasala (2018). Promethor Oy.

 Lentolan FK-rata, meluselvityksen päivitys (2012). Ramboll Finland Oy.

 Lentolan kartingrata, meluselvityksen päivitys (2007). Ramboll Finland Oy.

 Yleiskaavatasoinen melu: Valtatie 12 ja rautatie (2008). Ramboll Finland Oy.

 Mitatut äänenpainetasot Kangasalan Sähköaseman läheisyydessä (2010). Promethor Oy.

Kaava-alueelta on tunnistettu vielä seuraavat selvitystarpeet:

 Lepakkoselvitys

 Lahokaviosammalselvitys

 Kokoojakatujen osalta meluselvitys, kaavaluonnoksen pohjalta

 Kunnallistekniset tarkastelut (kadut, vesihuolto, hulevedet)
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Suunnittelualueen alustava, päivitetty rajaus punaisella, pohjalla vuoden 2020 ilmakuva.

Nykytilanne ja rakennuskanta

Alue on pääasiassa rakentamatonta metsää, joka on lähialueiden asukkaiden virkistyskäytössä.

Alueen halkaisee pohjois-eteläsuunnassa Mossin puistokadun rakennustyömaa, vuoden 2022

loppuun asti. Alueen pohjoisosaan on rakenteilla itä-länsisuuntainen Kauppi-Kirkkoharju -ladun

osa Atalasta Kangasalan asemalle ja seudullinen ulkoilureitti, johon liittyvä Mossin puistokadun

ylittävä silta on valmistunut. Muu osa reitistä valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Alueen

eteläosan poikki, voimalinjan alla kulkee nykyinen Atala-Asema -latu ja ulkoilureitti sekä

Tampereen Sähköverkko Oy:n voimalinja ja alueen pohjois- ja itäpuolelle rakentuu parhaillaan

neljä Ojala-Lamminrahkan virkistysmäkeä, joista yksi Tampereen ja kolme Kangasalan puolelle.

Tavoitteet

Lamminrahkasta on tavoitteena rakentua vehreä ja yhteisöllinen, kestävään elämäntapaan

kannustava pienen mittakaavan kaupunkikylä, jossa on vanhan ajan tunnelmaa nykyajan

arkkitehtuurin keinoin. Viherverkko ulottuu asuinkortteleiden lomaan niin, että kaikilla on lyhyt

matka metsään. Suhteellisen tehokas rakentaminen mahdollistaa hyvän

joukkoliikennetarjonnan ja kattavat arjen palvelut Ojala-Lamminrahkan noin 12 500 asukkaalle
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2040-luvulle mennessä. Lamminrahkaan, Lahdentien varteen rakentuu lisäksi yritysalue ja noin

1000 työpaikkaa.

Lamminrahkan asemakaavoitetaan osissa. Lamminrahkan osayleiskaavan mukainen tavoite

asuinrakentamiselle pohjoisosan asemakaavalle on päivitetyn kaava-aluerajauksen mukaan

152 000 – 199 000 k-m2 rakennusoikeutta ja 3400 - 5000 asukasta. Lamminrahkan tavoitteena

yleisesti pidetyn asukaslukutavoitteen (8000 asukasta) edellyttämien aluetehokkuuksien pohjalta

Lamminrahkan pohjoisosan asukaslukutavoite olisi tuon haarukan puolivälistä, eli noin 4300

asukasta (noin 192 000 kem2).

Tavoitteena on vastata erityisesti omatonttisten pientalojen kysyntään sekä kaavoittaa

kokoojakatujen varsille tontteja myös kerrostaloille ja rivitaloille ja sisemmäs korttelirakenteeseen

myös paritaloille ja pientaloyhtiöille.

Tavoitteena on edistää kestävien kulkutapojen käyttöä. Kaava-alueeseen sisältyy Tampereen

raitiotien seuturatikan vounna 2021 valmistuneiden yleissuunnitelman mukaisesti Rissosta Mossin

puistokadulle johtava osuus raitiotietä sekä Lamminrahkan toinen raitiotiepysäkki (Mossin

pysäkki).

Alueelta on tarpeen osoittaa tontti Lamminrahkan toiselle pienten lasten yksikölle ja alakoulun

luokille. Raitiotiepysäkin yhteyteen osoitetaan asumisen lisäksi yksityisiä lähipalveluja.

Yhtiömuotoisten kortteleiden piha-alueiden vehreyteen ja toiminnalliseen monipuolisuuteen

kehitetään kaavamääräyksillä uudenlaisia kannustimia.

Tavoitteena on säilyttää asuinkortteleiden välissä elinvoimaisia metsäalueita ja muodostaa

niistä toisiinsa kytkeytyvä viherverkko ulkoilureitteineen. Liito-oravan pesäpuiden

suojavyöhykkeet sekä mahdollisuuksien mukaan muuta elinaluetta säilytetään

rakentamattomina ja elinalueiden välillä säilytetään kulkuyhteydet. Viheralueiden verkosto on

tärkeässä roolissa myös hulevesien pidättämisessä, puhdistamisessa ja johtamisessa.

Alueella sijaitseva historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös (rajamerkki) ympäristöineen

säilytetään rakentamattomana.

Vaikutusten arviointi

Kaavan laadinnan aikana arvioidaan vaikutuksia seuraavasti ja ne kirjataan

asemakaavaselostukseen:
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1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, mm. seuraavien osa-alueiden osalta:

 eri asumismuotojen moninaisuus ja väestörakenne

 virkistymismahdollisuuksien ja viheryhteyksien saavutettavuus asuinalueilta

 liikennemelun vaikutukset asuinalueiden meluolosuhteisiin

 piha-alueiden laatu

 varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden tarjonta, kaupalliset palvelut

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, mm. seuraavien osa-alueiden osalta:

 kallioperä

 rakentamisen aikaiset ja rakentuneen alueen hulevesien käsittely ja
vesistövaikutukset

 hiilinielun supistumisen ilmastovaikutukset

 rakentamisen ilmastovaikutukset

 kestävien elintapojen edistäminen ja ilmastovaikutukset

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, mm. seuraavien
osa-alueiden osalta:

 liito-oravan elinolot

 lahokaviosammalen mahdolliset elinalueet

 lepakoiden mahdolliset elinalueet

 muu luonnon monimuotoisuus

 ekologiset käytävät

 pienilmasto

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen,
mm. seuraavien osa-alueiden osalta:

 Tampereen seudun aluerakenne ja itäisen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne

 katuverkko, vesihuolto, jätehuolto, energian pientuotanto, kaukolämpöverkosto,
teleliikenne

 massatalous ja läjitystarve

 kestävien kulkumuotojen houkuttelevuus, liikennemäärät ja liikenteen sujuvuus

 kuntatalous

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön, mm.
seuraavien osa-alueiden osalta:
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 katutilan laatu

 tulevaisuuden rakennusperintö

 arvokkaiden maisemaelementtien ja -alueiden säilyminen

 muinaismuistot

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osalliset

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:

 Ympäristön asukkaat ja asukasyhdistykset sekä elinkeinonharjoittajat

 Kangasalan luonto ry, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry, Kangasalan Yrittäjät ry,

Kangasalan Latu ry, Tampereen polkupyöräilijät ry

 Kaupungin palvelut (rakentaminen, ympäristönsuojelu, rakennnusvalvonta,

varhaiskasvatus ja opetus, vapaa-aika)

 Kangasalan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto

 Business Kangasala Oy

 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Vesi, Kangasalan Vesi –liikelaitos, Fingrid Oyj,

Tampereen Sähköverkko Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Elenia Oyj, Elisa Oy, TeliaSonera

Finland Oyj, DNA Oy, ElmoNet Oy

 Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan

pelastuslaitos, Tampereen kaupunki

 Muut ilmoituksen mukaan

Tiedottaminen

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 kaavaehdotus tulevat

nähtäville kaupungin verkkosivuille (Nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja) sekä

kaavoituksen ilmoitustaululle Teknisellä keskuksella (Urheilutie 13).
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Asemakaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olosta voidaan tiedottaa niitä, jotka ovat

sitä erikseen pyytäneet.

Asemakaavan laatija ja aikataulu

Kangasalan kaupungin kaavoitus
Urheilutie 13 (PL 50)
36200 Kangasala

Kaavan suunnittelusta vastaa Lamminrahkan projektipäällikkö, arkkitehti SAFA Sanna

Karppinen, sanna.karppinen(at)kangasala.fi, puh 040 133 6329.

Valmisteluun on osallistunut suunnittelijaharjoittelija, tekniikan kandidaatti Else Luotinen.

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.

Päätöksenteko ja alustava aikataulu

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma elinympäristölautakunnassa 28.9.2021 ja kaava-

aluerajauksen osalta päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sd17.5.2022.

Eliympäristölautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville, jona aikana on

mahdollisuus esittää mielipiteitä.

Kaavan valmisteluaineisto elinympäristölautakunnassa kesällä 2022.  Eliympäristölautakunta

asettaa kaavan valmisteluaineiston nähtäville, jona aikana on mahdollisuus esittää mielipiteitä.

Kaavaehdotus elinympäristölautakunnassa syksyllä 2022. Eliympäristölautakunta asettaa

kaavaehdotuksen nähtäville, jona aikana on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Valtuusto hyväksyy asemakaavan loppuvuodesta 2022. Hyväksymispäätöksestä on

mahdollisuus jättää valitus hallinto-oikeuteen.


