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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Asemakaava 884, asemakaavan muutos Urheilutiellä 

04.05.2022 

Asianumero: KLA/1709/53.02/2021 

 

Suunnittelualue sijaitsee keskustan pohjoispuolella pientaloalueella. 

Aloite/hakija 

Kaavan laatiminen on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muutoksen tarve 

liittyy kaupungin yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoitteisiin.  

Tavoitteet 

Muutoksella tavoitellaan perheille sopivien pientalojen rakentumista joukkoliikenteeseen 

tukeutuvalla alueella.  Muutos edistää kaupungin pyrkimystä tiivistää kaupunkirakennetta, 

tukea joukkoliikenteen käyttöä sekä lisätä asutusta palveluiden lähellä. Tavoitteena on 

tehostaa asemakaavaa uudistamalla hyvällä sijainnilla olevan korttelin maankäyttöä. 

Keskustaan halutaan perheasuntoja. Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan 

Kaava-alueen sijainti 
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täydennysrakentaminen olemassa olevaan ympäristöön sopivaksi. Suunnittelussa huomioidaan 

mittakaava ja miljöö sekä keskeiset näkymät. Lisäksi yleiskaavaan merkitty viheryhteystarve ja 

pihapiirien rooli alueen ekologisina käytävinä tulee huomioida. 

 

Lähtötiedot 

Maanomistus 

 

Kartta maanomistustilanteesta, jossa kaupungin omistamat alueet ovat kellertävällä pohjalla. 

 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa, ja rajautuu kahdelta sivultaan kaupungin 

katualueeseen. Kaavan laatimiseen ei todennäköisesti liity maankäyttösopimusta. 
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Maakuntakaava 

 

Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 (2017). 

 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 vuodelta 2017 kaava-alue sijoittuu taajamatoimintojen 

alueelle ja tärkeälle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Kaava-alueen 

läheisyyteen sen eteläpuolitse on merkitty ulkoilureitti.  
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Strateginen yleiskaava 

 

 

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

 

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa 2040 kaava-alue sijoittuu Tiivistyvän 

nauhataajaman 2030 ja Kohtaamisten ja kulttuurin keskustan alueille sekä Vesaniemen 

urbaanin rannan läheisyyteen. Urbaanit rannat kuvaillaan julkisiksi taajaman läheisiksi 

rannoiksi, joiden muodostamaa kokonaisuutta kehitetään matkailun ja virkistyksen 

kohteina luonnon ja kulttuuriperinnön arvojen ehdoilla.  
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Yleiskaava 

   

Kuva 7. Ote vuonna 2010 voimaan tulleesta Keskustan osayleiskaavasta.  

 

Keskustan osayleiskaavassa (2010) asemakaavamuutoksen suunnittelualueen kohdalle on 

merkitty AO-1 merkinnällä erillispientalovaltainen asuntoalue: Alueen puistoilla ja pihapiireillä on 

merkitystä ekologisina käytävinä. Puustoisuutta suositellaan ylläpidettäväksi alueella. 

Kaava-alueen koillispuolelle on yleiskaavassa merkitty viheryhteystarve, joka kuvastaa 

merkittävimpiä luonnonarvoalueita yhdistäviä ekologisia käytäviä. 

Lisäksi yleiskaavaan on merkitty uusi tielinjaus Aatteenpolulta Urheilutien ja Vesaniementien 

risteykseen.  

Kaava-alueen eteläpuolelle Vesaniementielle on merkitty kevyen liikenteen reitti, jonka 

suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota verkostojen jatkuvuuteen, turvallisuuteen, 

esteettömyyteen ja turvallisuuteen. 

Kaava-alue 
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Asemakaavatilanne 

 

Kuva 8. Ote asemakaavayhdistelmästä 1/2022. 

 

Asemakaavamuutoksen suunnittelualueella on voimassa asemakaava nro 189 (Kirkonseudun 

kaava-alue) vuodelta 1986. Alue on varattu erillispientalojen korttelialueeksi merkinnällä AO. 

Alueella on voimassa 3.9.1986 vahvistettu asemakaava. 

Tehdyt selvitykset ja selvitystarpeet 

Kaavaan ei lähtökohtaisesti liity selvitystarpeita. Valmistelussa hyödynnetään Keskustan 

osayleiskaavatyöhön littyen tehtyjä selvityksiä tarpeellisin osin.  Suunnittelussa ja vaikutusten 

arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota uudisrakentamisen sopeutumiseen pientaloalueen 

miljööseen sekä yleiskaavassa todettuun viheryhteystarpeeseen. 
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Kuvassa on esitetty kaava-alueen alustava rajaus ilmakuvan päällä. 

 

Nykytilanne ja rakennuskanta 

Pientaloalueen rakennuskanta on vaihtelevaa. Suunnittelualueen korttelia yhdistää matala 

yksikerroksinen rakentaminen. Voimassa olevan Keskustan osayleiskaavan mukaisesti 

suunnittelualue ei lukeudu asuinalueisiin, joilla on erityisiä historiallisia arvoja.  

Jaettavalla tontilla sijaitsee tiiliverhoiltu yksikerroksinen omakotitalo, jossa on loiva pulpettikatto. 

Päärakennus on rakennettu 1960-luvun lopulla ja sitä on laajennettu 1970-luvulla.   

Korttelin luonnonympäristö koostuu pihojen puutarhoista. Voimassa olevan Keskustan 

osayleiskaavan mukaan alue on erillispientalovaltainen asuntoalue, jonka puistoilla ja 

pihapiireillä on merkitystä ekologisina käytävinä. Kaava-alue sijaitsee lähellä Vesijärveä ja 

Vesaniemen julkista uimarantaa. Lähistöllä sijaitsee Ukinkannaksen v. 1974 rauhoitettu yksityinen 

luonnonsuojelualue. 

Kaupungin paikkatietoaineiston mukaan alueen maaperä on hiekkavaltaista harjua. Alue 

kuuluu Kirkkoharju-Keisarinharju pohjavesialueeseen. 
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Vaikutusten arviointi 

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen.  

Asemakaavan muutoksessa keskitytään suunnittelualueen lähiympäristöön liittyviin vaikutuksiin. 

Tuleva rakentaminen aiheuttaa vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, lähimaisemaan, 

yhteisöllisyyteen, liikenteeseen ja palveluihin. Vaikutusten arvioinnissa tukeudutaan Keskustan 

osayleiskaavatyössä laadittuihin selvityksiin, joita voidaan täsmentää mikäli tulee tarvetta. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Osalliset 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

 kaava-alueen omistajat ja haltijat 

 naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat 

 Kangasalan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta ja rakentamisen palvelualue 

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

 Ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomainen 

 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

 muut ilmoituksensa mukaan 

 

Tiedottaminen  

Valmisteluvaiheessa kaavan vireilletulosta ilmoitetaan osallisille valmisteluvaiheen asiakirjojen 

lähettämisen yhteydessä. Kaavan valmisteluaineisto postitetaan kaavamuutosalueen 

naapureille, jotka voivat antaa luonnoksesta mielipiteitä 7 + 21 vrk:n aikana.  

Ehdotusvaiheen nähtäville asettamisen yhteydessä kaavan vireille tulosta ja nähtävilläolosta,  

tiedotetaan kuulutuksilla kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, osoitteessa: 

www.kangasala.fi/kategoria/kuulutus. Ehdotusvaiheen nähtäville asettamisen yhteydessä 

kaavan vireille tulosta ja nähtävilläolosta  kuulutetaan lisäksi paikallislehdessä. Ehdotusvaiheen 

nähtävilläolon aikana osalliset voivat tehdä kirjallisesti muistutuksia kaavaehdotuksesta. 
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Hyväksymisvaiheessa kaavan voimaantulosta tiedotetaan Kaupungin sähköisellä 

ilmoitustaululla. 

Nähtävillä olevaan kaava-aineistoon voi tutustua Kangasalan teknisen keskuksen 

asiakaspalvelupisteessä, osoitteessa Urheilutie 13, tai kaavoituksen verkkosivuilla, osoitteessa: 

www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/nahtavilla-ja-

vireilla-olevia-asemakaavoja. 

 

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, muistutusten ja lausuntojen toimitus elinympäristölautakunnalle:   

Kangasalan kaupunki/Elinympäristölautakunta, PL 50, 36201 Kangasala; 

kaavoitus(at)kangasala.fi; tai teknisen keskuksen asiakaspalvelupiste, Urheilutie 13. 

 

Päätöksenteko ja alustava aikataulu 

Valmisteluvaihe, kevät 2022 - kesä 2022: 

 Valmisteluaineiston laadinta. 

 Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä valmisteluaineisto 

lähetetään osallisille mielipiteen antamista varten. Samalla tiedotetaan kaavan 

vireilletulosta. Aineisto on  osallisten tutustuttavana 7 + 21 vuorokautta, 01.06.2022 asti.  
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 Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

sekä valmisteluaineistosta nähtävilläoloaikana. 

 

Ehdotusvaihe, syksy 2022: 

 Asemakaavaehdotuksen valmistelu valmisteluvaiheessa saadun palautteen ja 

lausuntojen pohjalta.  

 Asemakaavamuutosehdotuksen käsittely elinympäristölautakunnassa, joka päättää 

sen asettamisesta nähtäville.  

 Osallisilla on mahdollisuus jättää ehdotuksesta muistutuksia nähtävilläoloaikana. 

 Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä. 

 

Hyväksymisvaihe, talvi 2022: 

 Asemakaavaehdotuksen viimeistely.  

 Kaavan hyväksymiskäsittely elinympäristölautakunnassa. 

 Päätöksestä on mahdollisuus jättää valitus.  

 Valitusajan jälkeen asemakaava tulee voimaan voimaantulokuulutuksella. 

 


