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2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on tontin uu-
delleen rakentaminen ja maankäytön tehostaminen.  
 
Valmisteluvaiheessa lähetettiin osallistumis- ja arvioimissuunnitelma naapureille tu-
tustuttavaksi. Kaavoituslautakunnalle jätettiin muutosta vastustava adressi ja mielipi-
teitä, joiden mukaan kerrostalorakentaminen tuhoaa Pikonkankaan omakotivaltaisen 
alueen fyysisen ja sosiaalisen miljöön. 
 
Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä syksyllä 2015. Vaihtoehtoisista luonnoksista 
saatiin edelleen paljon kriittistä palautetta.  
 
Kaavaehdotus valmisteltiin kevyemmän vaihtoehdon pohjalta. Se oli nähtävillä kesäl-
lä 2017. Kaavaehdotusta vastaan ei jätetty muistutuksia. 

2.2 Asemakaava 
Alue säilytetään asumiskäytössä, mutta rakentamisen tapa muutetaan rivitalosta ker-
rostaloksi. Samalla kerrosluku korotetaan ¾ III:ksi ja rakennusoikeutta lisätään 1600 
krs-m2:iin. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Toteutusvastuu on maanomistajalla. Asemakaava on mahdollista toteuttaa kaavan 
saatua lainvoiman. 

3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

 
Ortoilmakuva alueesta. 

Muutettava 
tontti 



 
Kiinteistö sijaitsee rakennetussa ympäristössä Pikonkankaantien varrella, Kangas-
alantien eteläpuolella. Maasto on loivasti viettävää harjunrinnettä. 

 
Luonnonympäristö 

Alueen ympäristö on puutarhamainen. Tontti sijaitsee pohjavesialueella, maaperä on 
pääosin hiekkaa. 
 

Rakennettu ympäristö 
Kiinteistö sijaitsee Korpitien ja vilkkaasti liikennöidyn Kangasalantien kulmassa. Sen 
länsipuolelta on kulkenut Valkeakoskeen ja Lempäälään johtanut maantie, jota pitkin 
nykyisin pääsee jalan ja pyörällä tunnelia myöten Kangasalantien ali. Tielinjalla ja ra-
kenteilla on kulttuurihistoriallista arvoa, minkä vuoksi kadun mahdollisesta korjaami-
sesti tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa. 
 
Kangasalantie on joukkoliikenteen ja pyöräilyn laatukäytävä. 
 
Kiinteistöllä on toiminut puusepänverstas, jonka toiminta on lakannut vuosikymmeniä 
sitten.  Verstaan lisäksi tontilla on omakotiasunto. Rakennuksilla ei ole kulttuurihisto-
riallista arvoa. 
 
Päiväkoti ja yläasteen koulu ovat Pikkolassa, muutoin alue tukeutuu Suoraman ja 
Lentolan palveluihin. 
 

 Päivämelu v. 2030 

 Yömelu v. 2030 
 
Suoraman osayleiskaavaa varten v. 2014 laaditun meluselvityksen mukaan päiväme-
lu ulottuu suojaamattomana tontin pohjoisosaan. 
 

Maanomistus 



 
Muutettava tontti on yksityinen. Korpitien katualue on kunnan omistama. 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Alueella on voimassa asemakaava, jossa kiinteistö on merkitty yhdeksi rivitaloraken-
nuspaikaksi. Korttelin suurin sallittu kerrosluku II. Rakennusoikeus on 600 krs-m2. 

 
 

Muutettava tontti 



Suoraman osayleiskaavassa (kuva yllä) alue on merkitty A2 eli keskitehokkuuden 
asuntoalueeksi. Korttelissa on meluntorjuntatarve. 

 
Kaavoitus on laadituttanut Kangasalantien ympäristökuvan kehittämissuunnitelman, 
jonka mukaisesti tien eteläpuolen rakentamista ja ympäristökuvaa kehitetään maltilli-
sesti tehokkaammaksi pääosin IV-kerroksisin asuinrakennuksin ja II-kerroksisian lii-
kerakennuksin. Tärkeiden solmukohtien, kiertoliittymien kohdalla, voi yhdellä risteyk-
sen kulmalla olla tätä selvästi korkeampi rakennus. Rakennusten välistä pyritään 
avaamaan avaria näkymiä etelään. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavan muutoksen tarve juontuu joukkoliikenteeseen tukeutuvan rakentami-
sen lisäämistarpeesta. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
Osalliset 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 
 Maanomistajat 
 Alueen asukkaat 



 Kunnan hallintokunnat (ympäristö- ja rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka, 
Kangasalan Vesi -liikelaitos)  

Vireille tulo 
Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä 11.6.2015 päi-
vätyllä kirjeellä. 
 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Valmisteluvaiheessa kesäkuussa 2015 lähetettiin osallisille kirjeitse osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma. Siitä saatiin seuraavat kommentit: 
 
Maarit ja Tepponen Tuomanen, Kisällinkuja 1, ym. (n. 115 allekirjoittajaa), 28.6.2015: 
Alue on alun perin tarkoitettu enintään kaksikerroksiseen rakentamiseen. Nykyasuk-
kaat ovat hakeutuneet Pikonkankaalle nimenomaan siksi, että siellä ei ole kerrostalo-
ja. Lisäasukkaita ei tulisi haalia nykyisten asukkaiden ja veronmaksajien kustannuk-
sella. Kerrostalorakentaminen lisää merkittävästi alueen liikennemäärää ja heikentää 
liikenneturvallisuutta. Kaavaa ei tulisi muuttaa. 
 
Jukka Laine, Korpitie 8, 29.5.2016: 
Osallistumis- ja arvioimissuunnitelmassa on virheitä ja ristiriitoja esitettyyn suunnitel-
maan nähden. Vanhan Lempäälän maantien arvoja ei ole otettu huomioon. 
 
Pikkolan–Pikonkankaan asukasyhdistyksen hallitus, 29.6.2015 
 
Alueelle ei tule rakentaa aiemmasta rakentamisen tavasta poikkeavia rakennuksia 
kerrostaloista puhumattakaan. Vastustamme massiivisen kerrostalon sijoittamista 
omakotitalojen viereen. 
 
Vastine mielipiteisiin: 
Voimassa olevan asemakaavan mukaan alueelle saa rakentaa kaksikerroksisia rivita-
loja, joka on lähiympäristön vallitseva rakentamisen tapa. Osallistumis- ja arvioimis-
suunnitelmassa on ollut mukana maanomistajan toimittama alustava maankäyttö-
luonnos kerrosluvun lisäämisestä ja käyttötarkoituksen muuttamisesta joukkoliiken-
nettä paremmin tukevaksi. Sitä on hyödynnetty toisen vaihtoehdon laatimisessa. Toi-
sessa vaihtoehdossa rakentamisen tapa ja korkeus on säilytetty, mutta rakennusoi-
keutta lisätty. Vaihtoehtoja verrataan eri näkökulmista nykyisen asemakaavan säilyt-
tämiseen. 
 
Vanhan maantielinjan säilyttäminen on kadunrakentamisen ongelma. Katualue ei 
kuulu kaavanmuutoksen piiriin. Mikäli katurakenteisiin puututaan, muutoksista voi-
daan neuvotella museoviranomaisen kanssa. 
 
Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 7.9–.6.10.2015. Siitä saatiin seuraa-
vat kommentit: 
 
Rakennustarkastaja 27.10.2015 
Asemakaavan muutos mahdollistaisi täydennysrakentamisen alueella ja rakennusoi-
keuden lisäämisen kiinteistöllä. Luonnosvaihtoehto B matalampana rakentamisena 
jatkaisi alueen olemassa olevaa rakennustapaa ja yhtenäistäisi aluetta. Luonnosvaih-
toehto B:ssä korkeampi rakennusmassa Kangasalantien puolella toimisi melua estä-
vänä oleville rivitaloille, mutta ei massoittelun osalta jatkaisi alueen matalampaa ra-
kentamisen tapaa, ja tässä vaihtoehdossa rakentamistehokkuus olisi suurempi. 
 
Asemakaavamääräyksiin tulisi sisällyttää määräys autopaikkojen mitoittamisesta ker-
rosalaperusteisesti. Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia ja sisältävät kehitettäviä 
elementtejä. 



 
Ympäristönsuojelu 22.9.2015 
Asemakaavan jatkokehittelyä tulee jatkaa luonnoksen B mukaisesti seuraavat asiat 
huomioon ottaen: 
Kaavaselostuksen mukaan liikenteen päiväaikainen melu ulottuu suojaamatta kortte-
lialueelle. Kiinteistölle sijoitettavat rakennukset tulee sijoittaa niin, että kiinteistölle jää 
melulta suojattua oleskelualuetta. Sisämelu tulee ottaa huomioon rakennusteknisin 
keinoin. 
Istutusalue tulee lopullisessa kaavavaihtoehdossa olla riittävä suojaamaan kiinteistöä 
Kangasalantien vaikutuksilta. 
 

 
Kuva nähtävillä olleesta valmisteluaineistosta 
 
Yhdyskuntatekniikka 2.10.2015 
Tontin luoteiskulmalla sijaitsevan Kangasalantien alittavan ELY-keskukselle kuuluvan 
alikulkusillan hulevesiputki kulkee tontin lounaissivulla olevan Korpikujan alla sen ton-
tien puoleisessa reunassa. Putki kuivattaa alikulkutunnelin sinne valuvista sadevesis-
tä ja johtaa ne Suutarintien alla olevaan imeytyskaivoon. Tontin rakentajan pitää 
huomioida putken sijainti rakentamisen aikana Korpikujan vastaisella reunalla kaivu-
töitä suoritettaessa. Kangasalan kunnalla ei ole alueella hulevesiverkostoa. 
 
Tonttiliittymä Korpikujalla pitää olla mahdollisimman lähellä Korpitien risteystä, koska 
Korpikuja on kapea ja se on luonteeltaan kevyen liikenteen väylä. Tontille saa olla 
vain yksi liittymä. 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 22.9.2015 
Ei huomautettavaa. 
 
Elisa Oyj 8.9.2015 
Ei lausuttavaa. 
 



Elenia 10.9.2015 
Asemakaavan alueella sijaitseen Elenia Oy:n omistamia pienjännitekaapeleita liite-
kartan mukaisesti. Mahdollisista ylimääräisistä johtosiirroista aiheutuvat lisäkustan-
nukset laskutetaan työn tilaajalta. 
 
Ei muuta huomautettavaa. 
 
As. Oy. Kangasalan Angervopuutarha 2.10.2015 
Kortteliin 400 tulisi rakentaa rivi- ja pientaloja vaihtoehdon B mukaisesti. 
 
As. Oy. Liljapuutarha 5.10.2015 
Vaihtoehto A: 
Kangasalantien eteläpuoli on matalaa pientaloaluetta, eikä tälle alueelle sovi yksittäi-
nen nelikerroksinen kerrostalo. Suoraman liikenneympyrästä S-merketin liikenneym-
pyrälle asti Kangasalan eteläpuoli on matalaa pientaloaluetta. Kaavamuutoksen 
OAS:ssa yhtenä tavoitteena esitetään, että Kangasalantien eteläpuolelle rakennetaan 
noin nelikerroksisia kerrostaloja. Edellä mainitulla osuudella Kangasalantien etelä-
puolta tätä ei pystytä toteuttamaan kuin nyt kaavamuutoksen alla olevalla tontilla. 
Mielestämme yli kaksikerroksinen rakentaminen tulee sijoittaa Suoraman ja PIkon-
kankaan alueella Kangasalantien pohjoispuolelle, kuten Suoraman yleiskaavassakin 
on edellytetty. 
 
Vaihtoehto B: 
Rivitalotonttia ajatellen rakennusmäärä tontilla on älytön. Havainnekuvaluonnos B 
esittää hyvin tilanteen autopaikoituksen kannalta. Havainnekuvassa on tontille esitet-
ty rakennettavan 12 asuntoa ja autopaikkoja on näitä asuntoja varten varattu 8. 
Omassa taloyhtiössämme on jo riittävän haastavaa saada kaikkien autot mahtumaan 
tontille. Tuollaisella rakentamisen määrällä Korpikujasta Korpitien mutkan ja puisto-
alueista tulee parkkialueita. Tontin asuinrakennuksille osoitettua rakennusoikeuden 
määrää tulee selvästi vähentää, vähintään 500 m2. 
 
Maarit ja Teppo Tuomainen ym. (yht. 137 allekirjoittajaa), Kisällinkuja 1 A 
Valmisteluvaiheessa on laadittu kaksi vaihtoehtoista luonnosta Pikonkankaalla Kan-
gasalantien ja Korpitien välissä sijaitsevan alueen asemakaavan muuttamiseksi. Vas-
tustamme edelleen molempia asemakaavaluonnoksia ja vaadimme voimassa olevan 
asemakaavaluonnoksen säilyttämistä. 
 
Asemakaavaluonnos A:n nelikerroksinen kerrostalo ei sovellu omakoti- ja rivitaloalu-
een keskelle. Kerrostalorakentamisen vastustus oli koko alueella suurta jo asema-
kaavan osallistumis- ja arviointivaiheessa niin kuin aiemmasta vastustavasta mielipi-
teestämme ilmenee. Rakennusliikettä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan rakenta-
misessa, eikä Kangasalantietä tule rakentaa täyteen kerrostaloja. Kerrostalorakenta-
minen vain lisää merkittävästi alueen liikennettä ja heikentää liikenneturvallisuutta. 
Tämän liikenneturvallisuuden heikentymisen vuoksi myöskään asemakaavaluonnos 
B:tä ei tulisi toteuttaa, koska se kolminkertaistaa tontin rakennusoikeuden 600 
m2:stä1800 m2:iin.  
 
Uudet asemakaavaluonnokset on mitoitettu noin 40 asukkaalle. Tontti on kuitenkin 
kooltaan niin pieni, että näin monen asukkaan ja heidän vieraidensa autot eivät tule 
kyseiselle tontille mahtumaan. Jo tällä hetkellä autoja pysäköidään Korpitien ja Suu-
tarintien mutkaan. Korpitien alkupää ja Korpikuja eivät kuitenkaan kummatkaan so-
vellu autojen säilyttämiseen, sillä alueella asuvat lukuisat lapset kulkevat tästä kou-
luun päivittäin. Korpitie ei nykyisellään ole turvallinen jalankulkijoille ja pyöräilijöille, 
sillä tilannenopeudet ovat välillä suuret ja tiemerkinnät puutteellisia. Korpitie on myös 
monien alueesta hiukan kauempanakin asuvien kangasalalaisten käytössä heidän 



lenkkeillessään ja koiria ulkoiluttaessaan. Katualueet eivät kuulu kaavamuutoksen pii-
riin, sillä niillä on museoarvoa. Alueella ei ole sadevesiverkostoa. Rakentajalta vaadi-
taan hulevesien käsittelyn esittelyä ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä kuiten-
kin edellyttää muutoksia myös kunnallistekniikkaan. 
 
Mitä tulee asemakaavaluonnoksessa mainittuun melulta suojautumiseen, ehdotam-
me Kangasalantien puoleisen puuston säilyttämistä, mikä varmasti olisi tärkeää myös 
nykyisen asemakaavan mukaan rakennettaessa tontille muuttaville ihmisille. Mieles-
tämme asemakaavaluonnoksessa mainitut myönteiset vaikutukset kunnallis- ja yksi-
tyistalouteen eivät saa kävellä alueen lasten liikenneturvallisuuden yli. 
 
Toivottavasti nämä näkökulmat pitävät Kangasalantien ja Korpitien asemakaavan ny-
kyisellään. 
 
Heidi Mälkönen 9.9.2015 
Ajoneuvoliittymä Kisällinkujan kautta omakotitalon pääovelle Kisällinkujan kautta on 
estynyt. Toivoisin, että tontille voidaan osoittaa ajoyhteys suoraan Korpitieltä. 
 
Saadun palautteen vaikutus jatkosuunnitteluun: 
Tontin korkeusasema on viereisen Kangasalantien korkeusasemaa matalammalla, 
mikä vaikeuttaa asuntojen sijoittamista ensimmäiseen kerrokseen ja näin ollen erityi-
sesti rivitalorakentamista. Suunnittelua on jatkettu kerrostalovaihtoehdon pohjalta, jo-
ka aiheuttaa tuntuvasti vähemmän autoliikennettä. Paikoitusliikenne on lisäksi ohjattu 
suoraan Korpitieltä, eikä tontille ole mahdollista järjestää ajoneuvoliittymää Korpiku-
jan kautta. 
 
Rakennuksen kerroslukua on vähennetty yhdellä. Rakennus on sijoitettu keskemmäl-
le tonttia, jolloin se vaikuttaa vähemmän ympäristöön. Tontin itäosassa on mahdollis-
ta säilyttää kadunvarsipuustoa, joka suojaa ympäristöä näkyvyysongelmilta. 
 
Rakennusoikeutta on vähennetty kumpaankin luonnosvaihtoehtoon verrattuna. Auto-
paikoitus sijoitetaan tontin koilliskulmaan meluisimpaan paikkaan. Luoteiskulmaan 
merkitään rakennusala talousrakennukselle, joka voi vähentää melua. Melu ei ole ko-
vin voimakas, ja leikki- ja oleskelualueen sijoittaminen tontin eteläosaan on sinällään 
riittävä melunsuojatoimi. 
 
Kaavamuutosaluetta on laajennettu itään päin niin, että se sisältää Korpitien katualu-
etta ja mahdollistaa sen itäpuolella olevan tontin ajoneuvoliittymän. Osa katualueesta 
muutetaan suojaviheralueeksi. 
 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 28.8.–26.9.2017. Siitä saatiin seuraavat lausun-
not: 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 10.10.2017 
Asemakaavaehdotukseen on valittu hiukan matalampi vaihtoehto rakennusalaa pa-
remmin muotoillen, jolloin rakennus sijoittuu Kangasalantien puoleiselle rajalle suo-
jaamaan piha-aluetta melulta ja jolloin rakennuksen kerroskorkeus olisi enintään nel-
jä. Asemakaavamääräyksiin on toiveen mukaan sisällytetty määräys autopaikkojen 
mitoittamisesta kerrosalaperusteisesti. Kaavassa aiemmin olleet melumääräykset ul-
koalueen melusta ja parveke- ja asuntopihamelusta sekä ikkunoiden ja ovien meluoh-
jearvoista tulisi lisätä kaavamerkintöihin. Suojaviheralueen lisäys on myös Korpitien 
risteykseen olemassa olevan EV-alueen jatkeeksi puoltaa melua estävänä paikkaan-
sa. 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 14.9.2017 



Ei huomautettavaa. 
 
Rakentaminen 5.9.2017 
Ei huomautettavaa. 
 

Viranomaisyhteistyö 
Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia vi-
ranomaisneuvottelu olisi ollut tarpeen. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaavamuutoksen tavoitteena on rakentamistehokkuuden lisääminen. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Valmistelun luonnosvaiheessa laadittiin kaksi vaihtoehtoista luonnosta, joista toinen 
oli alueen maanomistajan laatiman viitesuunnitelman mukainen, 2/3IV-kerroksinen 
kerrostalo, toinen kahteen rakennukseen jakautuva II-kerroksinen rivi- tai kerrostalo. 
Edellisen asuinrakennusoikeus oli 2000, jälkimmäisen 1800 krs-m2. 

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma nähtävillä kesäkuussa 2015 
 Asemakaavaluonnos kaavoituslautakunnassa 22.8.2015 
 Luonnos nähtävillä 7.9–.6.10.2015 
 Asemakaavaehdotuksen käsittely kaavoituslautakunnassa 14.12.2016 
 Asemakaavaehdotus nähtävillä 28.8.–26.9.2017 
 Asemakaavan hyväksyminen, elinvoimalautakunta 24.10.2017. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS  
5.1 Kaavan rakenne 

Mitoitus  
Kaava mitoitetaan noin 35 asukkaalle. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Kangasalantien ympäristökuvaa pyritään yhtenäistämään laaditun kehittämissuunni-
telman mukaan. Korpitien kohdalle on yleiskaavassa esitetty kiertoliittymä, jota voi-
daan korostaa ympäristöä korkeammalla rakentamisella. 
 
Kangasalantien melulta suojautumiseksi oleskelualueen on sijoitettu tontin etelä-
osaan.  

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet 

Korttelin rajat säilyvät ennallaan, mutta asuntorakentamisen tapaa, kerroslukua ja ra-
kennusoikeutta muutetaan. Rakennuksesta tulee nelikerroksinen, ja sen rakennusoi-
keudeksi on merkitty 1600 kerrosneliömetriä.  
 
Ajoneuvoliittymä on merkitty Korpitielle, jolloin pientaloasutusta ja kävelyä palveleval-
le Korpikujalle ohjaudu lainkaan uutta ajoneuvoliikennettä. 
 
Paikoitusvaatimukseksi on merkitty 1 autopaikka 90 kerrosneliömetriä kohti. Tontilta 
on erinomaiset yhteydet joukkoliikennepysäkeille ja kävely- ja pyörätielle. 

5.4 Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 



Kaavan muutos tiivistää yhdyskuntarakennetta ja parantaa palveluiden järjestämis-
mahdollisuuksia. Rakentaminen tukee joukkoliikenteen kehittämistä. 
 
Nykypäivän asumisvaatimukset täyttävä rakentaminen poikkeaa volyymiltään alueen 
alkuperäisestä rakennuskannasta. Uudisrakentamisen kielteisiä vaikutuksia vanhaan 
ympäristöön koetetaan vähentää rakennusten, oleskelualueiden ja istutuksien sijoit-
tamisella. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  
Uudisrakennus sijoittuu vanhalle piha-alueelle. Muutoksella ei ole kielteisiä vaikutuk-
sia luontoon. Hulevesien aiheuttamia ongelmia tulee vähentää tonttikohtaisella imey-
tyksellä. Lisäksi kaavassa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelusta. 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
Valmiiseen ympäristöön lähelle palveluita muodostuvan rakennuspaikan asukkaiden 
päivittäinen elinpiiri on tehokas. 
 
Omakotivaltaisen alueen täydennysrakentaminen kerrostalolla aiheuttaa voimakkaita 
kielteisiä etukäteistuntemuksia. 

Muut vaikutukset 
Hankkeella on myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia. 

5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset 



 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

 

 
 
Havainnekuva uudisrakentamisesta. 
 
Korttelia suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle ja pi-
hamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johde-
taan ympäröivään maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan 
suostumus. Alueella ei ole sadevesiverkostoa. Ennen rakennusluvan myöntämistä 
rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikkileikkauksin tontin hulevesien käsit-
tely. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Rakentaminen ei edellytä kunnallistekniikan tai kadunrakentamista. Talonrakentami-
nen on mahdollista käynnistää kaavan saatua lainvoiman. 
 

6.3 Toteutuksen seuranta 
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan. 
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Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen 

Paikoitus teiden 
varressa 

Leikki ja oleskelu 
tontin suojaisessa 
osassa 

Ajoneuvoliikenne 
Korpitien kautta 
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