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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on tontin ja-
kaminen ja maankäytön tehostaminen.  
 
Valmisteluvaiheessa lähetettiin kaavaluonnos naapureille tutustuttavaksi. Suunnitel-
maa tarkistettiin saatujen kommenttien mukaisesti. Ehdotus oli nähtävillä elokuussa 
2017. Saatu lausunto ei aiheuttanut muutostarvetta. 

2.2 Asemakaava  
Korttelissa säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus. Kaavalla jaetaan omakotitontti 
kahtia. Tonteille on osoitettu ½I½-kerroksiset omakotitalot ja rakennusoikeutta 150 
krs-m² tonttia kohti. 
 
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. 
 
Alue sijaitsee Huutijärvellä Kuohunharjuntien varrella. Paikka on etelään viettävää 
rinnettä. Kiinteistö sijaitsee Huutijärven kyläasutuksen reunalla. 

Muutettava tontti 
 



Luonnonympäristö 
Tontilla kasvaa havupuuvaltaista puustoa. Maaperä on soraa. 
 

Rakennettu ympäristö 
Tienvarren rakennuskanta on iältään vaihtelevaa ja osittain rakennuskulttuurin kan-
nalta arvokasta. Tontilla sijaitsee 1950-luvulla rakennettu asuinrakennus, joka yhdes-
sä molempien naapurien kanssa muodostaa ympäristökuvallisesti yhtenäisen ryh-
män. 
 
Alue tukeutuu Huutijärven palveluihin. 

Maanomistus 
 

 
Kunnan maaomaisuus on sinisellä värillä. 
 
Muutettava tontti on yksityinen. Kuohunharjuntie on valtion omistama. 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Alueella on voimassa Taajamien osayleiskaava, jossa tontti on merkitty AP-
merkinnällä pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. 
 

Jaettava tontti 



 
Alueella on voimassa asemakaava, jossa kortteli on merkitty erillispientalojen kortteli-
alueeksi. Korttelin suurin sallittu kerrosluku ½ I ½. Rakennusoikeus on 250 krs-m2. 

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 21.11.2016 
päivätyllä kirjeellä. 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Valmisteluvaiheessa syksyllä 2016 lähetettiin osallisille kirjeitse kaavaluonnos. 
 
Saadut kommentit: 
 
Rakentaminen 23.11.2016 
Ei huomautettavaa. 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 20.2.2017 
Asemakaavassa rakennusten kerrosluvun tulisi olla ½ k I u ½, jolla sallitaan kerros-
alaan laskettavan tilan rakentaminen rinteen mukaisesti ja yläkertaan ullakolle, jotta 
rakennusten korkeus pysyisi kohtuullisena ja uudisrakentaminen sopeutuisi olevaan 
1950-luvun rakennukseen massaltaan. Mikäli kellariin rakennetaan kerrosalaan las-
kettavaa tilaa, voisi talousrakennukselle lisätä asemakaavaan oman rakennusoikeu-
den. Kattokulma olisi hyvä määrätä asemakaavassa olevan rakennuksen mukaisesti.  



 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 21.11.2016 
Uuden muodostettavan rakennuspaikan liittyminen vesihuoltolinjoihin vaatii liittyjän 
toimesta tehtävät rakentamistyöt osoitettavaan liittymispaikkaan saakka. 
 
Aarne Kähkönen ym. (Kuohunharjuntie 202) 7.12.2016 
Hankkeen vaikutukset ympäristöön kohdentuvat kutakuinkin yksinomaan Kähkösten 
omistamalle naapuritilalle. Muutos voidaan hyväksyä seuraavin ehdoin: 

1. Hakijan tulee antaa kirjallinen ennakkohyväksyntä mahdolliseen vastaavan 
kaltaiseen hankkeeseen vähintään yhtä suurelle neliömäärälle Kähkösten ti-
lalla. 

2. Rakennuksen harjakorkeus tulee rajoittaa enintään Kähkösten tilan päära-
kennuksen harjakorkeuteen. 

3. Osalle yhteistä rajaa on rakennettava aita. 
4. Tilojen yhteinen kaivo on kummallakin tilalla rasitteena, ja se on otettava 

huomioon uutta rakennuspaikkaa muodostettaessa. 
 
Kommenttien vaikutus suunnitelmaan: 
Kuohunharjuntien kolme rakennusta muodostavat nykyisin yhtenäisen rivistön, jolla 
on ympäristökuvallista merkitystä. Sen täydentäminen edellyttää huolellista sovitta-
mista naapureihin rakennuksen mittasuhteiden, kattokulman, materiaalien ja kor-
keusaseman osalta. Tätä edellytystä koskeva maininta voidaan lisätä kaavamerkin-
töihin. Lisäksi tarkistetaan kerroslukumerkintää ja lisätään talousrakennusten raken-
nusaloille rakennusoikeusmerkintä 30 m2. 
 
Muut naapurin vaatimukset edellyttävät hakijan ja naapurin keskinäistä sopimista. 
 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 3.–18.4.2017. 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 9.3.2017 
Jaettavat tontit sijoittuvat osittain rinnemaastoon, jolloin asemakaavassa sallittu ra-
kennusten kerrosluvuksi on muutettu ½ k I u1/2, jolla sallitaan kerrosalaan lasketta-
van tilan rakentaminen rinteen mukaisesti. Talousrakennukselle on lausunnon perus-
teella lisätty asemakaavaan oma rakennusoikeus asuinrakennuksen rakennusoikeu-
den lisäksi. Ehdotukseen on lisätty julkisivumääräys, joka varmistaa ympäristöön so-
pivuuden. Ympäristö- ja rakennusvalvonnalla ei ole muuta huomautettavaa asema-
kaavaehdotuksesta.   

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 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 Luonnos nähtävillä 7.12.2016 asti 

 Asemakaavaehdotuksen käsittely kaavoituslautakunnassa 21.3.2017 

 Asemakaavaehdotus nähtävillä 

 Asemakaavan hyväksyminen kaavoituslautakunnassa  



5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
Mitoitus  

Kaava mitoitetaan yhdelle uudelle asunnolle. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Korttelialueella säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus ja kerrosluku. Uudisrakenta-
misen koko, muoto, materiaalit ja sijoitus määritellään alueen rakentamisen tapaan 
soveltuviksi. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet 

Alue säilyy erillispientalojen korttelina. Tontti jaetaan kahteen osaan. Tonttien raken-
nuspaikkojen sisäänajot tulevat Kuohunharjuntieltä. Tonttien rakennusoikeudeksi 
merkitään 150 krs-m² ja talousrakennusten 40 krs-m². Kerrosluvuksi tulee ½ I ½.  

Muut alueet 

5.4 Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavan muutos helpottaa rakentamista ja mahdollistaa osaltaan yhdyskuntaraken-
teen tiivistymisen.  
 
Kuohunharjuntien vanha rakennuskanta on aikansa rakentamisen tavan mukaisesti 
pienehköä ja taitavasti maastoon sovitettua. Uudisrakentaminen tulee muuttamaan 
rakennettua ympäristöä. Kielteisiä vaikutuksia pyritään vähentämään ympäristöön 
sovittamista edellyttävillä kaavamääräyksillä. 

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. 

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. 
 

KANGASALA 30.5.2017 
 

Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen 


