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PALAUTE-EHDOTUS SAARENMAAN OSAYLEISKAAVAN (36) VALMISTELUUN 
KUUSELANTIE: VATIALAN KANNAS KAUKAJÄRVEN JA PITKÄJÄRVEN VÄLISSÄ 

 
Kaukajärven ja Pitkäjärven virtaamat ovat heikkoja. Ehdotamme, että salmea avataan niin, että 
Pitkäjärven ja Kaukajärven virtaama helpottuu ja että kalat pääsevät uimaan järvestä toiseen.  
Kymmeniä vuosia sitten aikaisempi silta romahti painavan liikenteen takia ja talkooväki asensi paikalle 
ensihätään putket, jotka ovat siellä edelleenkin. Lisäksi ehdotamme sellaisen sillan rakennetta, jonka ali 
voi siirtää tai jopa soutaa normaalilla soutuveneellä ja jonka ali pääsevät myös pieneläimet järveltä 
toiselle. 
 
Silta ympäristöineen rakennetaan erityisesti ulkoilijoita, harrastuskalastajia, pyöräilijöitä ja muuta 
kevyttä liikennettä varten esteettömyys huomioiden.  
 
Ehdotamme, että Vatialan kannaksesta rakennetaan merkittävä seudullinen ulkoilun ja luonnon 
vetovoimakohde sekä Tampereen kaupungista että Kangasalan keskustasta tuleville tärkeänä osana 
Kaarinanpolkua. Pitkäjärven ja Kaukajärven ympäristö tulee olemaan tärkeä virkistysalue sekä järven 
pohjoispuolella olevalle asutukselle että eteläpuolelle rakennettavalle tulevalle, pysyvälle asutukselle. 
 
Tiedoksenne, että osakaskunta on käynnistänyt prosessin, jonka tavoitteena on yhdistää Vehmaisten 
osakaskunta, Vatialan osakaskunta ja Alasenjärven osakaskunta sekä Haiharan järjestäytymätön 
osakaskunta yhdeksi kokonaisuudeksi. 
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Kangasalan kaupunki, FCG: 
Saarenmaan osayleiskaava, kaavaselostus, valmisteluvaihe Kangasalan kaupunki, FCG, 20.11.2019 
”Kuuselantien infrastruktuurin toteuttaminen on haastavaa  
Yksittäisenä alueena kaavatalouden kannalta merkittävä kysymys on Kuuselantien yksityistien varrella Kaukajärven rannassa olevan loma-

asuntoalueen muuttaminen vakituiseen asumiseen. Alueen ottaminen kaupungin infrastruktuurin piiriin vaatii toteutuksessa todennäköisesti erityistä 

suunnittelua ja toteutusratkaisuja. Maasto on järven rannalla jyrkkää ja nykyinen yksityistie hyvin kapea. ”(s 86) 

”Ulkoilureittejä Saarenmaalla on erityisesti Kisapirtin ympäristössä Kaukajärven ja Pitkäjärven eteläpuolisessa metsässä. Koko osayleiskaava-alueen 

läpi kulkee Kaarinanpolun seudullinen ulkoilureitti, joka ylittää Vatialassa kapean salmen.” (s 39) 

”Yksityisteiden osalta painetta maankäytön suunnittelulle on ollut Kaukajärven rannalla Kuuselantiellä, jossa alueen loma-asukkaat kokevat häiriöitä 

autoin ja polkupyörin tapahtuvasta läpiajosta.” (s 39) 

 

 

 

 

  

Alla olevat siltaesimerkit mielikuvituksen ruoaksi. 

vasen: https://www.tripadvisor.ca/LocationPhotoDirectLink-g37516-
d3547910-i49708626-Fuzzy_Zoeller_s_Covered_Bridge_Golf_Club-
Sellersburg_Indiana.html 
oikea: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanha_kivisilta_DSC08273_C.JPG 
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