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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. Tiivistäminen edellyttää määräalojen vaihta-
mista yksityisen ja kunnan välillä. Määräalat vastaavat toisiaan pinta-alaltaan. 
 
Valmisteluvaiheessa lähetettiin kaavaluonnos naapureille tutustuttavaksi. Suunnitel-
maa on tarkistettu saatujen kommenttien mukaisesti, jotta uudisrakentaminen sopisi 
paremmin maastoon. 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä maaliskuussa 2017. Siitä saatu lausunto ja muistutus ei-
vät aiheuttaneet tarvetta tarkistukseen ennen hyväksymispäätöstä. 

2.2 Asemakaava  
Korttelissa säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus. Kaavalla jaetaan omakotitontti 
kahtia. Tonteille on osoitettu I½ ja ½I½-kerroksiset omakotitalot ja rakennusoikeutta 
270 krs-m²  ja 230 krs-m² tonttia kohti. Noin 400 neliömetrin suuruisen puiston osan 
sijaintia vaihdetaan kiinteistön kanssa. 
 
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. Kaavan toteuttaminen edellyttää maanvaihtoa kiinteistönomista-
jan ja kunnan välillä. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Alueen yleiskuvaus 

 
Ortoilmakuva alueesta. 
 

Muutettava tontti 
 



Kiinteistö sijaitsee Kirkonkylän itäosassa Huhmarin asuntoalueella. Kuohunharjun 
pohjoisrinteessä Kiertotien varrella. 

Luonnonympäristö 
Huhmarin luonnon ja maiseman keskeinen ominaispiirre on männikköinen harju, joka 
alarinteestä katsottuna muodostaa alueen selkärangan. Harjun maaperä on pääosin 
soraa. Jaettava tontti sijaitsee supan reunalla. Tämä aiheuttaa varjoisat kasvuolot ja 
piha-alueet. 

Rakennettu ympäristö 
Alue sijaitsee Kuohunharjun pienen supan rinteessä Kiertotien varrella. Kuohunhar-
juntie, jota joukkoliikenne käyttää, kulkee lähietäisyydellä.   
 
Alueen rakennuskanta on iältään vaihtelevaa. Rakennuskannan rungon muodostaa 
1950-luvun puolitoistakerroksinen rakentaminen, jota on täydennetty 1970-luvulta 
lähtien tontteja jakamalla. Alue tukeutuu keskustan palveluihin, jotka ovat kävelymat-
kan päässä. Kiinteistö on rakentamaton. 
 
Alue on erittäin rauhallista, sinne ei ohjaudu läpikulkuliikennettä, ja se on rauhallinen 
myös liikennemelun suhteen. 

Maanomistus 

 
Kunnan maaomaisuus on sinisellä värillä kartassa. 
 
Muutettava tontti on yksityinen. Kunta omistaa osan katu- ja viheralueista. 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Alueella on voimassa Keskustan osayleiskaava, jossa tontti on merkitty AO-1-
merkinnällä erillispientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Osa tontista on merkitty lähivir-
kistysalueeksi. 
 

Jaettava tontti 



 
 

 
 
Alueella on voimassa v. 1952 vahvistettu asemakaava, jossa kortteli on merkitty eril-
lispientalojen korttelialueeksi. Korttelin suurin sallittu kerrosluku I½. Rakennusoikeus 
tontille on 250 krs-m2. 
 
Huhmarin alueella on pitkään ollut vireillä koko aluetta koskeva asemakaavan muu-
tos, jonka tarkoituksena on ollut alueen eheyttäminen ja asemakaavamääräysten 
päivittäminen. Työ ei ole kuitenkaan edennyt ehdotusvaiheeseen tiejärjestelyjen on-
gelmien vuoksi.  

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 30.11.2016 
Ei huomautettavaa. 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 21.11.2016 
Uuden muodostettavan rakennuspaikan liittymisen vesihuoltojohtoihin vaatii liittyjän 
toimesta tehtävät rakentamistyöt osoitettavaan liittymispaikkaan saakka. 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 20.2.2017 
Kaavaluonnoksella on tarkoitus jakaa AO tontti kahtia ja liittää osa puistoaluetta toi-
seen tonttiin rakennuspaikojen muodostamiseksi. Jaettavat tontit sijoittuvat osittain 
rinnemaastoon. Siksi asemakaavassa sallittu rakennusten kerrosluvun tulisi olla ½ k I 
u1/2, jolla sallitaan kerrosalaan laskettavan tilan rakentamisen rinteen mukaisesti ja 
yläkertaan u1/2 , jotta rakennusten korkeus pysyisi kohtuullisena. Eri tonteilla olevien 
rakennusalojen väli on vain 5m, mikä tuo haastetta suunnittelussa ikkunasijoitukseen 
ja palo-osastonteihin. Rakennusalojen väli tulisi olla 8 m. Poistuvassa kaavassa esi-
tettyä alinta viemäröitävää lattiatasoa ei ole luonnoksessa, mihin Kangasalan Veden 
lausunto ottanee kantaa. Ympäristö- ja rakennusvalvonnalla ei ole muuta huomautet-
tavaa asemakaavaluonnoksesta.   
 
Kommenttien vaikutus suunnitelmaan: 
Kerrosluku voidaan muuttaa ½ k I u½:ksi. Rakennusten läheisyys edellyttää palotur-
vallisia rakenteita, mutta tässä suunnittelullisesti perusteltu. Viemäröintimääräys ei 
ole nykyisen lainsäädännön aikana enää tarpeen. 
 
Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 3.–18.4.2017. Siitä saatiin yksi lausunto 
ja yksi muistutus: 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 9.5.2017 
Jaettavat tontit sijoittuvat osittain rinnemaastoon ja jolloin rakennusten maastoon so-
vitus tulee suunnittelussa ottaa huomioon. Ehdotuksen mukainen kerrosluku ½ k I 
u1/2 pakotettuna on edellisen lausunnon mukainen. Eri tonteilla olevien rakennusalo-
jen väliä ei ole tarkennettu ja se on edelleen 5m, mikä tuo haastetta suunnittelussa 
ikkunasijoitukseen ja palo-osastonteihin. Alinta viemäröitävää lattiatasoa ei huomioitu 
ehdotuksessa ja Kangasalan Veden lausunto ei ota siihen kantaa. Ympäristö- ja ra-
kennusvalvonnalla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.   
 
Marika Rökman 12.4.2017 



Kaavaselostuksessa on hienosti huomioitu tonttien sijoittuminen puiston reunalle rin-
teeseen huomiolla “Rakennukset on sovitettava jyrkkään rinteeseen huolellisesti 
välttäen leikkauksia ja täyttöjä. Yksikerroksisessa rakentamisessa alarinteen puo-
lella jää sokkelia näkyviin ellei huonetiloja porrasteta tai kellaria hyödynnetä.” 
  
Pyytäisin tämän noudattamisen tarkkaa valvomista ja huomioon ottamista rakennus-
lupa- ja toteutusvaiheessa ja että tontin liittymät etenkin olevassa olevaan puiston rin-
teeseen ja puiston kävelytien/polun reunaan rakentuvat nykyisillä koroilla. 
  
Ainakin nyt kyseiselle pohjoisemmalle tontille 123-2 jo rakenteilla olevan asuinraken-
nuksen osalta näyttäisi siltä, että rinteeseen on tehty melkoisesti maatäyttöjä suoraan 
metsämaan päälle, ehkä myös tulevalle puiston osalle? 
 
Vastine lausuntoon: 
Vesihuoltolain mukaan kiinteistönomistaja vastaa kiinteistön liittämisestä vesihuolto-
verkostoon. Mikäli rakennusta ei voi viettoviemäröidä, tulee käyttää kiinteistökohtaista 
pumppuamoa. Järjestelyä ei ratkaista asemakaavassa vaan rakennusluvan yhtey-
dessä. 
 
Kunnan perusteltu vastine muistutukseen: 
Rakenteilla oleva rakennus on tehty vanhan, vuodelta 1952 peräisin olevan asema-
kaavan pohjalta. Vanhentunut kaava ei vastannut tämän päivän rakennustekniikan 
mahdollistamaan rakennuspaikan muotoilemiseen. Kaavan muutoksella muodostuva 
toinen rakennuspaikka on tarkoitettu pienemmälle rakennukselle, jolle määrätty ker-
rosluku edellyttää asuintilojen porrastamista rinteen mukaisesti. Kaavan muutoksella 
tontin ja puiston rajat muuttuvat osittain. 

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 julkisesti nähtävillä 3.–18.4.2017 

 Asemakaavan hyväksyminen kaavoituslautakunnassa 30.5.2017 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
Mitoitus  

Kaava mitoitetaan kolmelle asunnolle. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Korttelialueella säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus.  Uudisrakentamisen kerros-
luku, koko ja sijoitus määritellään alueen rakentamisen tapaan soveltuviksi. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet 



Alue säilyy erillispientalojen korttelina. Tontti jaetaan kahteen osaan. Tonttien raken-
nuspaikkojen sisäänajot tulevat Kiertotieltä. Tonttien rakennusoikeudeksi merkitään 
270 ja 230 krs-m². Kerrosluvuksi tulee ½I½, jyrkemmässä rinteessä kerrosluku on 
pakollinen.  

Muut alueet 
Kaavalla vaihdetaan noin 300 m2 osa kaavan mukaista tonttia puistoalueen kanssa 
ulkoilureitin ja rakentamisen toteuttamisen helpottamiseksi. 

5.4 Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavan muutos helpottaa rakentamista ja mahdollistaa osaltaan yhdyskuntaraken-
teen tiivistymisen. Rakennukset sijoittuvat Kangasalan keskustan läheisyyteen. Ase-
makaavan muutoksella alueelle voidaan rakentaa kaksi uutta asuinrakennusta.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  
Uudisrakennukset sijoittuvat vanhalle asuntoalueelle rakentamattomalle kaavatontille. 
Muutoksella ei ole kielteisiä vaikutuksia luontoon verrattuna voimassa olevan kaavan 
mahdollisiin vaikutuksiin. Hulevesien aiheuttamia ongelmia tulee vähentää tonttikoh-
taisella 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 
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. 
 
Rakennukset on sovitettava jyrkkään rinteeseen huolellisesti välttäen leikkauksia ja 
täyttöjä. Yksikerroksisessa rakentamisessa alarinteen puolella jää sokkelia näkyviin 
ellei huonetiloja porrasteta tai kellaria hyödynnetä. 



 
Havainnekuva uudisrakentamisesta. 

  

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 


