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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

8.2.2023 

Asemakaavamuutos nro 894, Vatiala, Mäkirinteentie 10 

 

Suunnittelualue sijaitsee Vatialan kaupunginosassa, Mäkirinteentien ja Valtatie 12 välisellä 

alueella.  

 

Aloite/hakija 

Kaavan laatiminen on tullut vireille Pirkanmaan Osuuskaupan aloitteesta. 
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Tavoitteet 

Tavoitteena on kehittää Lentolan kauppa-aluetta monipuolisena kaupan, palvelujen ja 

asumisen sekoittuneena alueena, joka tarjoaa laadukkaan kävelyn ja pyöräilyn ympäristön, 

mutta alueelle sijoittuvat toiminnot tulevat tukemaan myös alueen kehitystä itäisen 

kaupunkiseudun merkittävänä liikenteellisenä solmukohtana. Kangasalan Prisman yhteyteen 

tavoitellaan verkkokaupan keräilyvarastoa. Suunnittelualueen pohjoisosaan tavoitellaan 

kauppa-alueen toiminnallista kokonaisuutta tukevien liike-, toimisto - ja palvelutilojen 

rakentamista.  

 

Lähtötiedot 

Maanomistus  

Muutettava alue on yksityisessä omistuksessa. Asemakaavamuutoksen myötä tulee 

laadittavaksi maankäyttösopimus.  

 

Kaupungin maaomaisuus on osoitettu kartassa keltaisella ja suunnittelualueen rajaus sinisellä. 



  KLA/163/53.02/2023 

 

Maakuntakaava 

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä maakuntakaavassa alue sijoittuu tiiviille 

joukkoliikennevyöhykkeelle (ruskea ruudukko), 2-kehän kehittämisvyöhykkeelle (rajattu 

keltaisella palloviivalla) ja kaupallisten palvelujen alueelle, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan 

suuryksikön. 

Tiiviin joukkoliikennevyöhykkeen merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit, 

tiivistettävät tai tiiviinä toteutettavat alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen 

joukkoliikennejärjestelmään. Alueen tulee tukeutua tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään 

sekä laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on 

pyrittävä tiiviiseen rakenteeseen, joka mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen järjestämisen. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää pysäkkijärjestelyjen toimivuuteen ja saavutettavuuteen, 

liikenneturvallisuuteen sekä liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Alueen suunnittelussa tulee 

liikenneväylien läheisyydessä kiinnittää erityistä huomiota liikenteen melun, tärinän ja ilman 

laadun haittojen hallintaan. 

2-kehän kehittämisvyöhyke on Tampereen ydinkaupunkiseudun 2-kehään tukeutuva yritys- ja 

tutkimustoiminnan sekä asumisen vyöhyke. Aluekokonaisuutta kehitetään tiivistyvän 

taajamarakenteen ja monipuolisen yritys- ja tutkimustoiminnan vyöhykkeenä. 2-kehän 

toteuttamisella välille Rusko–Lentola vahvistetaan Lentolan asemaa itäisen kaupunkiseudun 

merkittävänä liikenteellisenä solmukohtana etelän ja lentoaseman suuntaan. Maankäytön 

suunnittelussa tulee varautua myös 2-kehän yhteystarpeen toteuttamiseen Tarastenjärvelle. 

Tarastenjärven aluetta kehitetään erityisesti ympäristöteollisuuden yritysten sijoittumisedellytyksiä 

suosivasti. Aluetta tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. 

Maankäytön suunnittelussa tulee tavoitella tiivistä ja sekoittunutta maankäyttöä sekä edistää 

toimintojen saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä.  

Kaupallisten palvelujen alueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, osoitetaan 

keskustojen ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet ja keskittymät, jotka yhdyskuntarakenteellisen 

sijaintinsa perusteella soveltuvat seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan alueiksi. Alueelle voi 

sijoittua merkittävässä määrin myös asumista, mikäli alue sijoittuu maakuntakaavassa osoitetulle 

tiiviille joukkoliikennevyöhykkeelle tai tiivistettävälle asemanseudulle.  

Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa 

merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Ne on mitoitettava ja niiden toteutus 
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on ajoitettava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, etteivät ne aiheuta merkittäviä 

haitallisia vaikutuksia seudun palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. Merkitykseltään 

seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa 

vähittäiskaupan keskittymää, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen 

vähittäiskaupan suuryksikköön. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon joukkoliikenteen, 

kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytykset. Kaupallisten palvelujen vähittäiskaupan 

enimmäismitoitus alueella on 40 000 k-m2, keskustahakuista kauppaa 27 000 k-m2 ja 

päivittäistavarakauppaa 5000 k-m2. 

  

Ote maakuntakaavasta. 
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Yleiskaavatilanne 

Kangasalan strateginen yleiskaava 2040 

Valtuuston 29.5.2017 hyväksymällä strategisella yleiskaavalla ohjataan kunnan maankäytön 

suuria linjoja ja määritellään kehittämisen painopisteitä. Strateginen yleiskaava on voimassa 

osayleiskaavojen rinnalla ja ohjaa osayleiskaavojen ja asemakaavojen laatimista ja 

päivittämistä sekä muuta alueiden käytön suunnittelua. 

Suunnittelualue sijoittuu Lentolan, tiivistyvän nauhataajaman, joukkoliikenteen laatukäytävän ja 

kasvukehä 2040:n alueelle. Lentolan miljöötä kehitetään vaiheittain, korostaen ihmisen 

mittakaavaa. Nauhataajamaa täydennetään, kohennetaan ympäristön laatua ja edistetään 

toiminnallista monipuolisuutta. Alueella tavoitellaan hyvää saavutettavuutta eri 

liikkumismuodoilla sekä laadukasta liikkumisympäristöä. Joukkoliikenteen laatukäytävä on 

keskeinen joukkoliikenteeseen tukeutuva tiivistyvä vyöhyke, jonka varrelle lisätään asutusta, 

palveluita ja työpaikkoja. Alue tukeutuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään sekä 

laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin. Alueen suunnittelussa kiinnitetään huomioita 

pysäkkialueiden palveluihin ja saavutettavuuteen, liikenneturvallisuuteen sekä 

liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Kasvukehä 2040:n maankäytön suunnittelussa tavoitellaan tiivistä ja 

sekoittunutta maankäyttöä sekä edistetään toimintojen saavutettavuutta eri liikkumistavoin.

 

Ote strategisesta yleiskaavasta.   
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Vatialan osayleiskaava 

Alueella on voimassa valtuuston 8.12.2014 hyväksymä Vatialan osayleiskaava, joka on 

asemakaavoitusta ja maankäyttöä ohjaava asiakirja.  

Yleiskaavassa alue on osoitettu kaupallisten palvelujen alueeksi (KM). Alueelle saa sijoittaa 

vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle voidaan sijoittaa enintään 12 000 kerrosneliömetrin 

suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö. Päivittäistavarakaupan osuus myymälän pinta-alasta ei 

saa ylittää 3 800 kerrosneliömetriä.  

Mäkirinteentie on merkitty joukkoliikenteen laatukäytäväksi, joka jatkuu Mäkirinteentieltä 

edelleen Vällintielle ja Vatialantielle. Maankäyttöä tulee tehostaa 300 m etäisyydellä 

joukkoliikennekäytävän varrella. Mäkirinteentie on merkitty myös kävelyn ja pyöräilyn aluereitiksi, 

joka yhdistää Kangasalantien varren pyöräilyn laatukäytävän ja Vatialantien kävelyn ja 

pyöräilyn pääreitin. Kaupallisten palvelujen alueen halki kulkee itä-länsisuunnassa kaksi kävelyn 

ja pyöräilyn aluereitti-merkintää, joista toinen johtaa toteutumattomalle Lahdentien alikululle ja 

edelleen Suoraman osayleiskaavassa alikululta valtatien itäpuolisen Lentolan halkaisevalle 

Lentolantielle. Valtatien varteen on merkitty meluntorjuntatarve. Merkinnällä osoitetaan alueet, 

joissa melu tulee asemakaavoituksessa ottaa erityisesti huomioon. Rakennettaessa melualueilla 

tulee huolehtia siitä, etteivät valtioneuvoston päätöksen mukaiset meluohjearvot ylity 

asuinrakennusten tai työpaikkojen sisätiloissa eivätkä oleskeluun tarkoitetuilla ulko-alueilla.  
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Ote Vatialan osayleiskaavasta.  

 

Asemakaavatilanne 

Alueen pohjoisosassa on voimassa rakennuskaava nro 286 vuodelta 1996. Pohjoisosa on 

osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Rakennusten etäisyys naapurirakennuspaikan 

rajasta tulee olla vähintään neljä metriä. Rakennuspaikalle tulee istuttaa puita vähintään yksi 

puu rakennuspaikan pinta-alan 200 m2 kohti. Sallitaan yksi asunto/rakennuspaikka kiinteistön 

hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Rakennuksissa suoritettavat muutos- ja 

laajennustyöt tulee tehdä muodoltaan ja materiaaleiltaan alkuperäisratkaisuun sopeutuvina. 

Rakennusten ulkopuolelle varastoitava tavara on peitettävä näkyvistä vähintään 150 cm 

korkealla puu-umpiaidalla. Rakennusten julkisivuvärin tulee olla vaalea. Vesikatteen värin tulee 

olla punainen. Kerrosluvun estämättä saa 15% kerrosalasta rakentaa toiseen kerrokseen. Tontille 
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on osoitettu rakennusala, jonka valtatien puoleiselle laidalle on osoitettu istutettava alueen osa. 

Tontin tehokkuusluku on 0,4 ja suurin sallittu kerrosluku II. 

Alueen eteläosassa on voimassa asemakaava nro 475 vuodelta 2002. Eteläosa on osoitettu 

liikerakennusten korttelialueeksi, jolle voidaan rakentaa vähittäiskaupan suuryksikkö. 

Vähittäiskaupan suuryksikön osuus rakennusoikeudesta ei saa ylittää 8700 kerrosalaneliömetriä. 

Päivittäistavarakaupan osuus myymälän pinta-alasta ei saa ylittää 7200 m2. Rakennuspaikalle 

tulee istuttaa vähintään yksi puu rakennuspaikan pinta-alan 200 m2 kohti. Rakennuspaikalle saa 

rakentaa enintään yhden asunnon kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa 

varten. Jätehuoltoalueet on varustettava vähintään 150 cm korkealla umpiaidalla. Tontille on 

osoitettu rakennusoikeutta 12 000 k-m2 ja tontin suurin sallittu kerrosluku on II. Autopaikkoja on 

rakennettava 1 kolmeakymmentä kerrosalaneliömetriä kohden. Tontille on osoitettu 

johtoaluevaraus, rakennusala, pysäköimispaikka ja istutettava puurivi sekä valtatien varteen 

istutettavaa aluetta. Alueesta 15% tulee käyttää istutuksiin.  

 

Ote asemakaavayhdistelmäkartasta.  
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Tehdyt selvitykset ja selvitystarpeet 

Kaavan lähtökohtien ja vaikutusten arvioinnissa käytetään soveltuvilta osin Vatialan 

osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuja selvityksiä ja asemakaavamuutoksen nro 591 

yhteydessä laadittuja selvityksiä, kuten hulevesiselvitystä. Selvityksiä tarkennetaan tarvittaessa. 

Nykytilanne ja rakennuskanta  

Asemakaavamuutoksen alue sijaitsee Vatialan kaupunginosassa, Lahdentien länsipuolelle 

sijoittuvalla Lentolan kauppa-alueella. Alue on entistä soranottoaluetta ja maaperä on pääosin 

hiekkaa. Rakennettu osa suunnittelualuetta viettää loivasti koiliseen alueen alavimman kohdan 

osuessa Lahdentien liittymän tuntumaan suunnittelualueen kaakkoisreunassa. Asemakaava-

alueen pohjoisosa viettää pohjoiseen.  

Alue on väljästi rakennettua kaupan aluetta ja nykyisellään Kangasalan Prisman käytössä. 

Prisman nykyinen kerrosala on 9 671 m2. Asemakaava-alueen pohjoisosaan sijoittuu 

rakentamaton teollisuustontti. Alueella ei ole todettu erityisiä luontoarvoja.  
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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 

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.  

Osalliset 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

• Maanomistajat ja elinkeinon harjoittajat 

• Lähialueen maanomistajat ja elinkeinon harjoittajat 

• Kaupungin palvelualueet (rakentaminen) ja Business Kangasala Oy 

• Kangasalan Vesi –liikelaitos, Elenia Oy, DNA Oy, Elisa Oy  

• Muut ilmoituksen mukaan  
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Päätöksenteko ja alustava aikataulu 

• Asemakaavan käynnistämisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 

asettamisesta päättää elinympäristölautakunta 14.2.2023.  

o Nähtävilläoloaikana aineistosta on mahdollisuus jättää mielipiteitä  

• Asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta päättää 

elinympäristölautakunta huhtikuussa 2023  

o Nähtävilläoloaikana aineistosta on mahdollisuus jättää mielipiteitä  

o Nähtävilläoloaikana aineistosta pyydetään tarvittavat lausunnot 

• Asemakaavehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää elinympäristölautakunta 

arviolta elokuussa 2023.  

o Nähtävilläoloaikana asemakaavaehdotuksesta on mahdollisuus jättää 

muistutuksia  

o Nähtävilläoloaikana aineistosta pyydetään tarvittavat lausunnot 

• Asemakaavan hyväksymisestä päättää valtuusto arviolta marraskuussa 2023.  

o Hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus jättää valitus hallinto-oikeuteen 

• Asemakaava tulee voimaan kuulutuksella 

Asemakaavan laatija ja yhteystiedot 

Asemakaavan laadinnasta vastaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi, 

anna-leena.lehtiniemi(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. 


