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2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on omakoti-
tonttien jakaminen ja maankäytön tehostaminen. 
 
Valmisteluaineisto lähetettiin osallisille tutustuttavaksi toukokuussa 2017. Kaava oli 
julkisesti nähtävillä syksyllä 2017. Suunnitelmaa tarkistettiin saatujen kommenttien 
takia kaavaa hyväksyttäessä marraskuussa 2017. 

2.2 Asemakaava 
Kaavalla erotetaan kahdesta omakotitontista osat joista muodostetaan kolmas oma-
kotitontti. Uusi omakotitontti jää rakennettujen omakotitonttien väliin.   
 
Korttelissa säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus ja kerrosluku. Maankäytön tehos-
tamisella on myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja palvelutarjontaan. 
Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen olemaan ympäris-
töön sopivaksi niin, että kielteisiltä vaikutuksilta voidaan välttyä.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Rakentamisen toteutusvastuu on maanomistajalla. Asemakaavan toteuttaminen voi-
daan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 

3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

 
Kiinteistöt sijaitsevat rakennetussa ympäristössä Halimajärventien varressa. 

Luonnonympäristö 
Alue sijaitsee Aseman länsipuolella, missä maasto on kallioista ja asutuksen ulkopuo-
liset metsäalueet laajoja. Kalliot vuorottelevat pehmeikkönotkelmien kanssa. Alueen 

Muutettavat 
 tontit 



lähiympäristö on väljää omakotiasutusta rehevine istutuksineen. Alueelta alkava oja 
virtaa viereiseen Halimajärveen, joka mataluutensa vuoksi on tulvaherkkä.  
 

Rakennettu ympäristö 

 
Alueen vanhimmat osat sijaitsevat radan itäpuolella ja ovat rakennuskulttuurin kan-
nalta arvokkaita. Tonteilla sijaitsevat vanhat asuinrakennukset piharakennuksineen 
ovat asultaan vaihteleva ja eri-ikäisiä. Tonteille on kulkuyhteys Halimajärventien kaut-
ta. 
 
Omaleimaisen Halimajärven ympäristöstä tekee maaston muotojen vaihtelut, rehevä 
kasvillisuus, kapeat hiekkatiet ja pihapiirien muodostuminen useista rakennuksista.  
 
Alue tukeutuu Asemanseudun, Vatialan ja kirkonseudun palveluihin. Vatialaan on tur-
vallinen kävely- ja pyöräily-yhteys. Joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat yli kilometrin 
etäisyydellä.  

Maanomistus 



 
Muutettava tontti on yksityinen. Kunta omistaa katualueen ja viereisen puistoalueen. 

Ympäristön häiriötekijät 
Viereinen rata aiheuttaa alueelle ajoittaista melua. 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton, valtuuston 11.12.2000 hyväksymä Taa-
jamien osayleiskaava, jossa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi jolla ympä-
ristö säilytetään.  

 

Muutettavat tontit 



 
 
Alueella on voimassa asemakaava, jossa alue on merkitty akhdeksi omakotiraken-
nuspaikaksi. Molempien tonttien rakennusoikeus on 300m2 ja sallittu kerrosluku Iu½.  

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavan muutoksen tarve juontuu omakotirakennuspaikkojen puutteesta. 

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, infran rakentaminen, 

Kangasalan Vesi -liikelaitos)  
Vireille tulo 

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

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Asemakaavaluonnos lähettiin kirjeitse naapureille tutustuttavaksi, ja siitä pyydettiin 
viranomaisten kommentit. 
 
Saadut lausunnot: 
 

Jaettavat tontit 



Ympäristö- ja rakennusvalvonta 6.7.2017 
Kaavaluonnoksella on tarkoitus muodostaa kahdesta AP tontista kolmeksi siten, että 
kahden tontin välille muodostuu uusi rakennuspaikka. Kaavamääräykset pysyvät en-
nallaan rakennusten ulkonäön ja ympäristöön sopivuuden suhteen. Luonnoksessa 
esitetyt rakennusalojen rajat rakennuspaikkojen välillä ovat alle 8 m toisistaan, mikä 
vaikeuttaa suunnittelua, mikäli rakennuspaikkoja ei rakenneta samanaikaisesti. Ra-
kennusalojen rajoja tulisi tarkistaa ennen asemakaavan hyväksymistä. päärakennuk-
sen kattokulman rajat olisi hyvä määritellä. Rakennuspaikan 3 talousrakennuksille 
sallittu uusi kerrosala on jo käytetty ja mikäli rakennuspaikalle on tarkoitus sallia toi-
sen talousrakennuksen rakentaminen, rakennusoikeutta tulisi lisätä esim. 20 m2. 
Ympäristö- ja rakennusvalvonnalla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaluon-
noksesta.   
 
Rakentamisen palvelualue 18.5.2017 
Ei huomautettavaa. 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 8.6.2017 
Ei huomautettavaa. 
 
Hakija 18.5.2017 
Tien puoleiselle alueelle on tarkoituksena tulla kahden auton katos. Onko tuota aluet-
ta mahdollista palauttaa ennalleen, kuten se oli alkuperäisessä kaavassa? 
 
Saadun palautteen vaikutus suunnitelmaan 
Kaavaluonnoksen rakennusaloja ja rakennusoikeuksia tarkistetaan saatujen kom-
menttien mukaisesti. 
 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 9.–23.10.2017. Siitä saatiin seuraava palaute: 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 23.10.2017 
Asemakaavassa maanalaisille johdoille varattu alueen osa tulisi olla johdoista mitat-
tuna 4m+4m kuten alueen osan jatko kaavoitettavan alueen länsipuolella. 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 7.11.2017 
Kaavaehdotuksessa kaavamääräykset pysyvät ennallaan rakennusten ulkonäön ja 
ympäristöön sopivuuden suhteen. Ehdotuksessa esitetyt rakennusalojen rajat raken-
nuspaikkojen välillä ovat edelleen alle 8 m toisistaan, mikä vaikeuttaa suunnittelua, 
mikäli rakennuspaikkoja ei rakenneta samanaikaisesti. Rakennusalojen rajoja tulisi 
tarkistaa ennen asemakaavan hyväksymistä. Päärakennuksen kattokulman rajat olisi 
hyvä määritellä. Rakennuspaikan 3 talousrakennuksille sallittu uusi kerrosala on jo 
käytetty ja mikäli rakennuspaikalle on tarkoitus sallia toisen talousrakennuksen raken-
taminen, rakennusoikeutta tulisi lisätä esim.20 m2. Ympäristö- ja rakennusvalvonta 
uudistaa pääosin luonnokseen antamansa lausunnon.  
 
Lausunnon vaikutus hyväksyttävään kaavaan: 
Julkisesti on nähtäville asetettu epähuomiossa korjaamaton luonnos, minkä vuoksi 
ympäristö- ja rakennusvalvonta on joutunut toistamaan lausuntonsa. Tarkistukset ra-
kennusaloihin ja kattokaltevuuden lisääminen tehdään hyväksymisvaiheessa, ja niihin 
on saatu maanomistajien suostumus. Tarkistukset ovat luonteeltaan vähäisiä, eikä 
kaavaehdotusta niiden vuoksi ole tarpeen panna uudelleen nähtäville. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaavamuutoksen tavoitteena on uuden omakotitontin muodostaminen ja uudisraken-
tamisen sovittaminen alueen ympäristön luonteeseen. 



4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 Asemakaavan suunnittelun aloituspäätös 12.5.2017 
 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 uudisrakennukselle. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Uudisrakentamisen koko ja sijoitus määritellään alueen rakentamisen tapaan sovel-
tuviksi. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet 

Alue merkitään omakotitalojen korttelialueeksi. Uudisrakennus on sovitettava alueen 
vanhaan rakennuskantaan. Kerrosluvuksi merkitään Iu½. Kiinteistö jaetaan kahdeksi 
tontiksi, joiden pinta-alat ovat 1207 ja 624 m2. Rakennusoikeudeksi merkitään kulle-
kin tontille 200 m2 asuinrakennukselle ja lisäksi talousrakennuksille 80 m2. Alueen 
poikki kulkevalle vesihuoltolinjalle on merkitty johtokuja.  

5.4 Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Tonttin jakaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta ja parantaa palveluiden järjestä-
mismahdollisuuksia. 
 
Tontin rakentaminen vastaa lähiympäristön rakentamisen mittakaavaa ja rakeisuutta. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  
Uudisrakennus sijoittuu vanhalle piha-alueelle. Muutoksella ei ole kielteisiä vaikutuk-
sia luontoon. Hulevesien aiheuttamia ongelmia tulee vähentää tonttikohtaisella imey-
tyksellä. 

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 uudisrakennuksista. 
 
Uutta tonttia suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle ja 
pihamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johde-
taan maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan suostumus. 
Kunnalla ei ole alueella sadevesiverkostoa. Tonttien pintavesivalunnan ohjaamiseksi 
on hyvä tehdä rajaojia. 
 
Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä tontin rakentajan on esitettävä asemapiir-
roksin ja poikkileikkauksin tontin hulevesien käsittely. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Maanomistaja vastaa hankkeen toteutuksesta. Rakentaminen ei edellytä kunnallis-
tekniikan tai kadunrakentamista. Talonrakentaminen on mahdollista käynnistää v. 
2018. 

6.3 Toteutuksen seuranta 
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan ja lii-
kenteeseen. 
 

KANGASALA 21.11.2017 
 
 

Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen 
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