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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on osan puis-
toalueesta kaavoittaminen asuntotontiksi, puiston hankkiminen kunnalle ja maankäy-
tön tehostaminen.  
 
Valmisteluvaiheessa lähetettiin kaavaluonnos osallisille tutustuttavaksi. Suunnitelmaa 
tarkistettiin saatujen kommenttien mukaisesti ennen ehdotuksen asettamista julkisesti 
nähtäville. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot olivat myönteisiä. Kaava tuli hyväk-
syttäväksi marraskuussa 2017. 

2.2 Asemakaava  
Kaavalla muutetaan puistoaluetta omakotitontiksi. Uusi tontti osoitetaan erillispienta-
lojen korttelialueeksi. Tontille on osoitettu I½-kerroksinen omakotitalo ja rakennusoi-
keutta rakennukselle 200 krs-m². Kiinteistön kahdelle olemassa olevalle omakotitontil-
le tulee kerrosluvuksi I½ ja tehokkuudeksi 200 krs-m². Voimassa olevassa kaavassa 
yleiselle jalankululle varattu tiealue muutetaan osittain katualueeksi. 
 
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 
Kaavanmuutoksen yhteydessä kunta saa haltuunsa tilaan kuuluvaa Notkopuiston 
aluetta. Rakentamisen toteutusvastuu on maanomistajalla. Asemakaava on mahdol-
lista toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Alueen yleiskuvaus 

 

Muutettava tontti 
 



Ortoilmakuva alueesta. 
 
Kiinteistö sijaitsee Ruutanan omakotialueella Pitkätien varrella. Maasto on korkeus-
eroiltaan vaihtelevaa. Tontin vieritse kulkee metsäinen notkelma, jonne on muodos-
tunut polku. 

Luonnonympäristö 
Alueen ympäristö on puutarhamainen, joka on osittain hoitamatonta. Lähiympäristös-
sä on vielä rakentamattomia puistoalueita, joita käytetään ulkoiluun. Virkistysalue on 
rehevää notkelmaa. 

Rakennettu ympäristö 
Kiinteistö sijaitsee Ruutanan omakotialueella. Alueen yleisilme on hajanainen johtuen 
eri vuosikymmenten rakennuskannan sekoittuneisuudesta. Pitkätien varren ilme on 
monimuotoinen. Lähialueen rakennukset eivät ole julkisivumateriaaleiltaan, katto-
muodoiltaan ja värityksiltään yhtenäisiä. 
 
Kaavamuutosalue tukeutuu Ruutanan palveluihin. Päiväkodit, alakoulu, terveysase-
ma, kauppa ja Ruutanan Seurakuntakoti sekä urheilukenttä sijaitsevat kävelymatkan 
etäisyydellä. 

Maanomistus 

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

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Alueella on Ruutanan osayleiskaavaehdotus, jossa tontti on merkitty AP-merkinnällä 
pientalovaltaiseksi alueeksi. 
 

Jaettava tontti 



 
 

 
 
Alueella on voimassa asemakaava, jossa kortteli on merkitty erillispientalojen kortteli-
alueeksi. Korttelin suurin sallittu kerrosluku ½ I. Rakennusoikeus on asuinrakennuk-
selle tehokkuuslukuna e=0.25. Kiinteistöstä osa on puistoaluetta. Kaavamuutosalu-
eella on osa yleiselle jalankululle varattua tiealuetta. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Asemakaavan muutoksen tarve juontuu palveluiden lähellä sijaitsevien omakotitont-
tien puutteesta. 



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, infran rakentaminen, Kan-
gasalan Vesi -liikelaitos) 

Vireille tulo 
Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä 12.5.2017 päi-
vätyllä kirjeellä. 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Valmisteluvaiheessa toukokuussa 2017 lähetettiin osallisille kirjeitse kaavaluonnos. 
 
Saadut kommentit: 
 
Rakentaminen 18.5.2017 
Ei huomautettavaa. 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 6.7.2017 
Kaavaluonnoksella on tarkoitus muodostaa asemakaavan puistoalueesta omakotira-
kennuspaikka ja muuttaa kahden olemassa olevan rakennuspaikan sallittu kerrosluku 
vastaamaan olemassa olevien rakennusten kerroslukua. Kerroslukujen muutos on 
tarpeen. Uusi muodostettava rakennuspaikka on haasteellinen maaston muotojen 
sekä ilmansuunnan suhteen ja rakennuspaikkana ei paras mahdollinen. Notkopuisto 
muodostaa Ruutanan alueen päähulevesireitin ja rakennuspaikan rakentaminen voi-
daan vaikuttaa hulevesien käsittelymahdollisuuksiin alueella tulevaisuudessa, ja ra-
kennuspaikka on todennäköisesti myös kosteahko eikä maaperän laatu ole optimaa-
lista rakentamiseen. Luonnoksessa esitettyjen olemassa olevien rakennusten raken-
nusalojen väli on alle 8 m. Rakennusalojen rajoja tulisi tarkistaa ennen asemakaavan 
hyväksymistä. Päärakennuksen kattokulman rajat olisi hyvä määritellä asemakaa-
vaan.  
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonnalla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaluon-
noksesta.   

 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 
Tontin 2 johdot sijaitsevat osin muodostettavan tontin 1 alueella. 
 
Osallinen 21.5.2017 
Olemme muutosta vastaan koska muutos vaikuttaa tonttimme arvoon huomattavasti. 
Emme hyväksy että tontistamme otetaan kunnan käyttöön mitään sillä olemme juuri 
saaneet pihat laitettua, kalliiksi tulee alkaa laittamaan pihoja uudelleen. Oma rauha 
kärsii kun viereen tulee autotie, ja puistoalueita, joissa lapset saavat leikkiä ei ole 
koskaan liikaa. Eikä talo tule sopimaan muiden ok-tonttien jatkeeksi koska on niin 
notkossa, ettei siitä näy kun ehkä katto! Myös Notkotie 19 asukkaat ovat samaa miel-
tä kanssamme! 
 
Kommenttien vaikutus suunnitelmaan: 
Ympäristö- ja rakennusvalvonnan toiveen mukaisesti tonttien 2 ja 3 rakennusalojen 
etäisyys kasvatetaan 8 metriin. Tontille 1 merkitään kattokulmamääräys. Lisäksi mer-
kitään vesihuoltolinja rakennetun tonttijohdon kohdalle tontilla 1. 
 



Kaavamuutoksella ei muuteta katualueiden rajoja muutettavalla kiinteistöllä tai sen 
naapureilla. Olemassa olevan Pitkätien osaa käytetään tontille ajoon aiemmasta poi-
keten. Liikennemäärien arvioidaan olevan alle viisi ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaa-
vamuutoksella saadaan yksityisessä omistuksessa tähän asti ollutta puistoaluetta 
yleiseen käyttöön. Osallisen kommentti ei aiheuta tarkistuksia merkintöihin. 
 
Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.–23.10.2017. Siitä on saatu seuraavat 
lausunnot: 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 23.10.2017 
Muodostettavan tontin 2 liittymisjohdot sijaitsevat osaksi tontin 1 alueella. Kangasalan 
Vedellä ei ole muuta huomauttamista asemakaavamuutokseen. 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 7.11.2017 
Kaavaehdotuksella muodostettava rakennuspaikka on haasteellinen maaston muoto-
jen sekä ilmansuunnan suhteen. Notkopuisto muodostaa Ruutanan alueen päähule-
vesireitin ja uuden rakennuspaikan rakentaminen saattaa vaikeuttaa hulevesien käsit-
telymahdollisuuksia alueella tulevaisuudessa. Rakennusalojen rajoja on tarkastettu 
aiemman lausunnon mukaisesti ja kattokulman rajat määritelty asemakaavaan. Ym-
päristö- ja rakennusvalvonnalla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaehdotuk-
sesta.   
 
Saadun palautteen vaikutus hyväksyttävään kaavaan 
Lausuntojen vuoksi ei ole tarpeen tehdä kaavaehdotukseen tarkistuksia. 

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 asuntotontin muodostaminen, rakentamistehokkuu-
den lisääminen ja Notkopuiston saaminen kunnan haltuun tilan osalta. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 Luonnos nähtävillä 31.5.2017 asti 

 Asemakaavaehdotuksen käsittely elinvoimalautakunnassa 19.9.2017 

 Asemakaavaehdotus nähtävillä 9.–23.10.2017 

 Asemakaavan hyväksyminen elinvoimalautakunnassa 21.11.2017 

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, mutta kerroslukua muute-
taan ympäristöön soveltuvammaksi. Uudisrakentamisen koko ja sijoitus määritellään 
alueen rakentamisen tapaan soveltuviksi. Alueen rakentamistehokkuus lisääntyy. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet 



Alue säilyy erillispientalojen korttelina. Kiinteistön puistoalueesta osa kaavoitetaan 
asuntotontiksi. Tonttien rakennusoikeudeksi merkitään 200 krs-m². Kerrosluvuksi tu-
lee Iu½. Tonttien rakennuspaikkojen sisäänajot tulevat Pitkätieltä. 
Muut alueet 
Kaavassa yleiselle jalankululle varattu tiealue muutetaan katualueeksi, jotta uudelle 
tontille pääsee autolla. 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavan muutos helpottaa rakentamista ja mahdollistaa osaltaan yhdyskuntaraken-
teen tiivistymisen.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  
Uudisrakennus sijoittuu rakennettujen omakotitonttien jatkeeksi. Muutoksella ei ole 
kielteisiä vaikutuksia luontoon. Hulevesien aiheuttamia ongelmia tulee vähentää tont-
tikohtaisella imeytyksellä.  

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
Valmiiseen ympäristöön lähelle palveluita muodostuvan rakennuspaikan asukkaiden 
päivittäinen elinpiiri on tehokas. Paljon käytössä oleva Notkopuiston polku tulee kun-
nan hallintaan kiinteistön osalta. 

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 
Kaavaa muutettaessa sovitaan kiinteistöön kuuluvien puistoalueiden ottamisesta 
kunnan haltuun. Rakentaminen edellyttää osittain kunnallistekniikan ja kadunraken-
tamista. Talonrakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan saatua lainvoiman. 

6.3 Toteutuksen seuranta 
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan. 
 

KANGASALA 21.11.2017 
 

Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen 


