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Kaava-alueen sijainti 



2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta v. 2016 kesällä. Tavoit-
teena on tontin jakaminen ja maankäytön tehostaminen.  
 
Valmisteluvaiheessa lähetettiin kaavaluonnos naapureille tutustuttavaksi. Mielipiteen-
sä ilmaisseet vastustivat tontin jakamista voimakkain sanakääntein. Ehdotusvaihees-
sa tontin jakamisesta luovuttiin ja etsittiin ympäristöön paremmin sopiva tiivistämis-
keino, paritalo. Kaavaehdotus oli nähtävillä v. 2016 lopulla ja tuli hyväksyttäväksi seu-
raavan vuoden alussa. 

2.2 Asemakaava  
Korttelissa säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus. Tontin rakennusoikeutta lisätään 
talousrakennuksia varten osoitettavalla 60 m2 rakennusoikeudella. 
 
Maankäytön tehostamisella on myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja 
palvelutarjontaan. Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen 
olemaan ympäristöön sopivaksi niin, että kielteisiltä vaikutuksilta voidaan välttyä. 

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 Kiuruntien varrella. 

 
Luonnonympäristö 

Kiuruntie on rakennettu Kirkkoharjun eteläpuoliseen loivahkoon rinteeseen. Tonteilla 
on säilynyt alkuperäinen maastomuoto ja jonkin verran mäntyvaltaista puustoa. Maa-
perä on kantavaa. 

Rakennettu ympäristö 
 Alue sijaitsee keskeisellä taajama-alueella Kangasalantien pohjoispuolella. Alueen 

asemakaavan on rakennushallituksessa 1950-luvulla laatinut Reima Pietilä. Raken-
taminen on sovitettu maastoon hienovaraisesti säilyttäen luonnonympäristön arvoja. 

               
Alueen lähiympäristö on omakoti- ja työpaikkavaltaista. Pikonkankaan aluetta on tii-
vistetty 1970-luvulta lähtien, ja sen rakennuskanta on vaihtelevaa. 
 
Päiväkoti, ala- ja yläkoulu sekä lukio sijaitsevat lähietäisyydellä. Kaupan palvelut ovat 
vieressä. 
 
Kangasalantie on joukkoliikenteen laatukäytävä, jossa vuoroväli on tiheä. Kangas-
alantien kautta on hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet sekä Tampereen, Vatialan että 
kirkonkylän suuntaan. Kangasalantie on tällä hetkellä myös autoliikenteen pääkokoo-
jakatu. 

Maanomistus 
 

 
Kunnan maaomaisuus rasteroitu 
 
Muutettava tontti on yksityinen. Kunta omistaa katu- ja virkistysalueet. 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Alueella on voimassa Keskustan osayleiskaava. Siinä tontti on merkitty erillispienta-
lovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Harjussa kulkee seudullisesti 
merkittävä ulkoilureitti. Harjualue on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeä alue. Alue on pohjavesialuetta.  

Jaettava tontti 



 
Katajatietä pitkin kulkee tärkeä kevyen liikenteen reitti.  
 

 
Keskustan osayleiskaava 
 

 
Voimassa oleva asemakaava 
 
Alueella on voimassa asemakaava, jossa kortteli on merkitty erillispientalojen kortteli-
alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Korttelin suurin sallittu kerrosluku I. Rakennusoi-
keus on 300 krs-m2. Kortteli on pohjavesialuetta. 



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 yksityisen maanomistajan aloitteesta. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
Osalliset 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 
 Maanomistajat 
 Alueen asukkaat 
 Kunnan palvelualueet  (rakennus- ja ympäristövalvonta, yhdyskuntatekniikka, 

Kangasalan Vesi -liikelaitos) 
Vireille tulo 

Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä 17.6.2016 päi-
vätyllä kirjeellä. 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Luonnosvaiheessa tutkittiin tontin jakamista kahtia 
 
Valmisteluvaiheessa kesällä 2016 lähetettiin osallisille kirjeitse kaavaluonnos. Siitä 
saatiin seuraavat lausunnot ja mielipiteet: 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 8.7.2016 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta puoltaa tontin jakamista siten, että alueen ominais-
piirteet tullaan huomioimaan asemakaavamääräyksissä kuten kerrosluvussa. 
 
Rakentaminen 23.6.2016 
Uuden tontin rakennettavan liittymän kohdalla on valaisinpylväs. Liittymä on mahdol-
lista rakentaa vain valaisinpylväs siirtämällä ja liittymän rakentaja maksaa pylvään 
siirron. 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 6.7.2016 



Mikäli asemakaavan mukaista paikkaa ei voida viemäröidä viettoviemäriä käyttäen, 
on kiinteistön pumpattava jätevedet osoitettuun liittymispaikkaan. Asemakaavan muu-
tos ei edellytä Kangasalan Veden vesihuoltoverkoston täydennysrakentamista. 
 
Kirsi-Marja ja Mikael Piekkala 27.7.2016 
Asemakaavan perustietojen mukaan aluetta on tiivistetty 1970-luvulta lähtien. Kuiten-
kaan Kiuruntien ja Katajatien välisellä korttelialueella ei ole rakennettu uudisraken-
nuksia, rakennuspaikkoja ei ole lisätty eivätkä rakennusten pinta-alat ylitä kaavan 
mukaista 300 m2. Päinvastoin kaavan tarkistuksen yhteydessä 2000-luvulla korttelista 
vähennettiin hakemuksestamme yksi rakennuspaikka. Tätä perusteltiin valtuustokä-
sittelyssä rakentamattoman viheralueen luomisella korttelin keskelle. Uusi rakennus 
sijoittuu juuri tuolle vihreälle korttelin keskusalueelle ja muuttaa merkittävästi alkupe-
räisen Reima Pietilän kaavan ja siihen tehdyn tarkistuksen periaatteita. Kaavoituksen 
tulee olla kuntalaisten näkökulmasta luotettavaa eikä vaihtua muutaman vuoden vä-
lein. Asuinalueemme omaleimaisuuden ja viihtyvyyden luovat juuri tilavat puutarha-
tontit ja väljä rakentaminen. Nykyiset asukkaat ovat valinneet Kiuruntien asuinpaikak-
seen tästä syystä. Tätä ei tule kaavanmuutoksella tärvellä.’ 
 
Kaavaehdotuksessa Kiuruntie 12:n rakentamistehokkuus on merkittävästi alueen 
muita tontteja suurempi, 1,5 kertainen. Jos tämä yksittäinen kaavamuutos hyväksy-
tään, on tulevaisuudessa odotettavissa useita vastaavanlaisia hakemuksia. Maan-
omistajien yhdenvertainen kohtelu edellyttää silloin näiden tulevienkin hakemusten 
hyväksymistä. Kiuruntien alueen rakentamistehokkuutta ei tule nostaa tontti kerral-
laan yksittäisen maanomistajan taloudellisen edun nimissä. Asia on valmisteltava ko-
konaisuutena alueen kaikkia asukkaita kuullen. 
 
Kaavaehdotukseen sisältyy uusi tonttiliittymä Kiuruntielle. Tämä vaarantaisi erityisesti 
alueen lasten liikenneturvallisuutta ja hajottaisi rauhallista yleisilmettä. Sisäänajo 
mahdolliselle uudelle tontille tulee ohjata Kiuruntie 12:n nykyisen tonttiliittymän kaut-
ta. 
 
Kaavaehdotuksessa tontilla nyt olevan rakennuksen sijaintia on muutettu lähemmäksi 
Kiuruntietä. Jos vanha rakennus tulee purettavaksi, kaavaehdotuksen mukaiselle ton-
tille sijoitetun uuden talon tieltä joudutaan kaatamaa suuri osa tontin maisemallisesti 
merkittävistä vanhoista männyistä. Rakennuksen paikan muuttamista ei tule kaavas-
sa sallia. 
 
Vastustamme kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
 
Mirva Kukonlehto ja Timo Luoma 30.7.2016 
Muutimme alueelle vuona 2005. Yksi suurimmista seikoista, mikä vaikutti meidän 
omakotitalon ostopäätökseen, oli suuri tontti. Pidimme myös alueen seesteisestä ja 
rauhallisesta ilmeestä, sillä alue ei ollut rakennettu liian täyteen. Koimme alueen tur-
valliseksi lapsillemme ja pidimme siitä, että liikennettä ei ollut liikaa. 
 
Vastustamme Kiuruntie 12:ssa olevan tontin jakamista kahteen osan. Toivomme, että 
alueen nykyinen ilme säilyy, emme näe tarvetta asutuksen tiivistämiselle. Haluaisim-
me myös kunnioittaa Reima Pietilän 1950-luvulla suunnittelemaa asemakaavaa, joka 
on todella hienosti kunnioittanut luonnonympäristön arvoja. Tontit sijoittuvat omape-
räisellä ja hienolla tavalla maastoon. Tämä alue tulisi säilyttää näin tuleville sukupol-
ville ja myös arkkitehtiopiskelijoille kuinka omakotitalueita tulisi suunnitella. 
 
Jos kyseinen tontti jaetaan, tämä todellakin vaikuttaa alueen ympäristöön ja sen ta-
sapainoiseen ilmeeseen. Haluamme, että alueen asukkaiden mielipiteet huomioidaan 
tässä asiassa. 



 
Janne, Lisa, Alisia, Isla ja Stella Lehtinen 2.8.2016 
Raili ja Reima Pietilän suunnittelema asemakaava Kiuruntiellä on Kangasalan helmi 
ja sitä ovat ihastelleet paikallisten lisäksi vieraat niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. 
 
Kaavoitusprosessin vaiheet kertoo ainoana syynä rikkoa ainutlaatuinen kaava yhden 
tontinomistajan taloudellinen etu. Paikalla asumattomat ihmiset koittavat rahastaa pe-
rimällään tontilla. Tontin myyminen ja uudisrakennuksen teko ovat luonnollisia toi-
menpiteitä, mutta aivan järjetön kaavan rikkominen rahastusmielessä on törkeää ja 
ihmettelen kunnan lähtemistä tähän mukaan. 
 
Emme ole kaavamuutoksen perusteista tai keneltäkään palautetta antaneelta ihmisel-
tä saanut mitään positiivista näkemystä asiasta. Seuraavat tekijät kuitenkin koemme 
kielteisiksi ja näin ovat myös lähialueilla asuvat ihmiset antaneet palautetta: 
 
1. Historiallisen, arvostetun kaavan rikkominen 
2. 460 m2 rakennusten aiheuttama miljöön muutos ahtaaksi 
3. Tien rakentaminen ahtaasti tonttien väliin - aiheuttaa vaarallisen liittymän, hanka-

lan mäen 
4. Mittavat rakennustyöt maansiirto- ja tientekotöineen pienten lasten (2,4,6v.) naa-

purissa. 
5. Ennakkotapaus, johon vedoten alkaa rahastus myös muiden ikäihmisten jättäes-

sä tonttinsa perikunnille tai pahimmassa tapauksessa gryndeeraus tuhoten koko 
alueen. 

 
Toivon todella että kunta käyttää harkintaansa asiassa huomioiden alueen ihmisten 
tahtotilan. Neljännen polven Kangasalalaisena, koko ikäni Kiuruntiellä asuneena ja 
varsin ahkerana veronmaksajana toivon yhteydenottoa jos asiassa aiotaan toi-
veidemme vastaisesti edetä. Koskaan en ole kunnalta elämäni aikana mitään pyytä-
nyt tai mistään asiasta valittanut, mutta korteni olen mielestäni kekoon kantanut kuten 
isäni Pentti Lehtinen ja pappani Erkki Lehtinen pyyteettömästi. 
 
Kommenttien vaikutus suunnitelmaan: 
Tontin jakamisesta luovutaan. Keskellä korttelia luonnosvaiheessa ollut rakennusala 
poistetaan. Rakennusalojen ja käyttötarkoituksen osalta ratkaisut ovat naapurien mu-
kaiset. Kaikille tonteille saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden asunnon 
tontin pinta-alan alkavaa tuhatta neliömetriä kohti.  
 
Tontille lisätään talousrakennusten rakennusoikeutta, mikä helpottaa toisen asunnon 
rakentamista. 
 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 23.11.–7.12.2016. Ehdotuksesta ei jätetty muis-
tutuksia. Siitä saatiin seuraavat lausunnot: 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 31.11.2016 
Ei huomautettavaa. 
 
Rakentaminen 23.11.2016 
Ei huomautettavaa. 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 16.12.2016 
Asemakaavaehdotus poikkeaa valmistusaineistosta siten, että tontin jakamisesta on 
luovuttu. Kiinteistöllä on tarkoitus sälyttää alueen ominaispiirteet ja asemakaavamää-
räykset ovat samat kuin alueella muutenkin. Ympäristö- ja rakennusvalvonta puoltaa 
kiinteistön rakentamista uuden ehdotuksen pohjalta.  



 
 
 

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 tontin jakaminen ja rakentamistehokkuuden lisäämi-
nen. 
 
Rakennetun ympäristön, luonnon ja maastomuotojen tasapainoinen suhde pyritään 
säilyttämään uudisrakentamisen yhteydessä. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 Luonnos nähtävillä 5.8.2016 asti 
 Asemakaavaehdotuksen käsittely kaavoituslautakunnassa 11.10.2016 
 Asemakaavaehdotus nähtävillä 23.11.–7.12.2016 
 Asemakaavan hyväksyminen kaavoituslautakunnassa 14.12.2017 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 

Mitoitus  
Kaavan mitoitus ei muutu. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Korttelialueella säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus ja kerrosluku. Uudisrakenta-
misen yksityiskohtia ohjataan rakennuslupavaiheessa. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet 

Alue säilyy erillispientalojen korttelina, jolla ympäristö säilytetään. Tontille merkitään 
rakennusoikeudeksi 300+t60 m2. Talousrakennuksen rakennusoikeus on lisäystä 
olevaan.  

Muut alueet 
5.4 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Kaavamuutos helpottaa täydennysrakentamista ja mahdollistaa osaltaan yhdyskunta-
rakenteen eheytymisen.  
 
Rakentamisen määrä ja sijoitus tukee nykyisen ympäristön ominaisuuksien säilymis-
tä. Rakennusluvin on varmistettava tavoitteen toteutuminen. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  
Uudisrakennukset sijoittuvat vanhalle piha-alueelle. Muutoksella ei ole kielteisiä vai-
kutuksia luontoon. Hulevesien aiheuttamia ongelmia tulee vähentää tonttikohtaisella 
imeytyksellä.  

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
Valmiiseen ympäristöön lähelle palveluita muodostuvan rakennuspaikan asukkaiden 
päivittäinen elinpiiri on tehokas. 

Muut vaikutukset 
Hankkeella on myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia. 



 

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. 
 

KANGASALA 14.2.2017 
 

Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen 
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