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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan muutos on tullut vireille kunnan aloitteesta. Tavoitteena muuttaa teollisuusalueen keskellä sijaitsevaa retkeily- ja ulkoilualuetta sekä puistoaluetta teollisuustonteiksi Suoraman yleiskaavan mahdollistamissa rajoissa.
Suunnitelmaluonnos oli nähtävillä kesällä 2017, ja sitä tarkistettiin saatujen kommenttien mukaisesti. Kaava tuli hyväksyttäväksi vuoden 2017 lopussa.

2.2 Asemakaava
Kaavalla muutetaan osa Muuntamontien varren puistoalueesta korttelialueeksi. Kaavamääräykset ovat viereisten kortteleiden mukaiset.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Toteutusvastuu on kunnalla. Asemakaava on mahdollista toteuttaa kaavan saatua
lainvoiman. Kaavan toteuttaminen edellyttää kallion louhintaa tulevilta korttelialueilta,
kadun korjaamista ja vesihuollon rakentamista. Tehtävät pyritään yhdistämään.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus

Muutettava alue

Ortoilmakuva alueesta.
Kiinteistö sijaitsee rakennetussa ympäristössä Lentolan teollisuusalueella Muuntamontie varrella. Maasto on kallioista.

Luonnonympäristö
Kaava-alue rajoittuu kunnan keskeiseen virkistysalueeseen, joka kulkee Kirkkoharjun
lakena keskustasta länteen ja muuttuu Lentolan kohdilla osittain kalliomaastoksi.
Alueen luontoarvot on selvitetty hiljattain laaditussa Suoraman osayleiskaavassa.

Rakennettu ympäristö
Alue sijaitsee Lentolan teollisuusalueella, joka on rakennettu 1980–1990-lukujen taitteessa. Alueen tontit on rakennettu.
Muuntamontie liittyy Pajatien kautta Vatialantiehen.
Muuntamontien länsiosa on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Muuntamontien itäpäässä sijaitsee muuntamo.

Maanomistus

Kaupungin maaomaisuus rasteroitu
Muutettava alue on kunnan omistama.

3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Alueella on voimassa Suoraman osayleiskaava, jossa alue on merkitty työpaikkaalueeksi. Maa-ainesten käsittelyalue on merkitty omalla merkinnällään.

Alueella on voimassa asemakaava, jossa Muuntamontien pohjoispuoli on osoitettu
lähivirkistysalueeksi. Sen eteläpuolella on teollisuuskortteleita. Maanläjitysalueeksi on
osoitettu nykyisin käytössä oleva alue.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan muutostarve juontuu maankäytön eheyttämistarpeesta, maa-ainesten
kierrätyksen lisääntymisestä ja kallioaineksen kysynnästä.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty yrittäjien aloitteesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
Maanomistajat
Alueen asukkaat
Kunnan palvelualueet (ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentaminen, Kangasalan Vesi -liikelaitos, elinkeinot)
Verkostojen haltijat (Elenia)

Vireille tulo
Kaavan muutos on tullut vireille valmisteluvaiheessa 17.5.2017.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Valmisteluvaiheessa osallisille lähetetään kaavaluonnos.
Rakentaminen 29.6.2017
Tonttien perusmaa on suurelta osin kalliota, joten hulevesien käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Kaavaselostuksen kohdassa 6.2 tekstissä on ristiriita => Jos tonteilla louhitaan runsaasti, talonrakennus edellyttää Muuntamontien tasauksen muuttamista.
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 6.7.2017
Teollisuusalueelle on tarkoitus osoittaa uusia teollisuusrakennuspaikkoja. Suoraman
osayleiskaavassa on korttelin 860 eteläosalle merkitty ulkoilureitti. Kaavamuutoksen
eteläosa on myös ekologinen yhteys.
TY-6/pv merkinnällä osoitettua korttelialuetta 860 tulee pienentää siten, että alueen
ekologinen yhteys säilyy riittävän leveänä ja, että tärkeä kävelylle osoitettu virkistysreitti säilyy sorarintauksen päällä riittävän kaukana leikkauksesta. Virkistysreitti tulee
osoittaa kaavassa merkinnällä, jotta myös toiminnanharjoittajat tunnistavat sen sijainnin suunnitellessaan toimintojaan.
Kaavamääräykset noudattelevat alueen olemassa olevia määräyksiä. Puu-umpiaidan
edellyttämisestä tulisi luopua, vaikka sillä saadaankin tavarat paremmin piiloon, kun
suurimmalla osalla aitana on siisti metalliverkkoaika.
Elinkeinotoimi 19.6.2017
Elinkeinotoimella ei ole huomauttamista kaavaluonnokseen.
Kangasalan Vesi -liikelaitos 14.9.2017
Vesihuoltolinjavarausten tulee olla niin laajoja, ettei rakennuksia rakenneta lähemmäksi kuin 4 m päähän vesihuoltolinjasta. Vesihuoltolinjan rakentaminen palvelee
suhteellisen harvoja kiinteistöjä verrattuna rakentamiskustannuksiin.
Saatujen kommenttien vaikutus suunnitelmaan:
Kaavaselostuksen ristiriita on poistettu.
Korttelia 860 on pienennetty ulkoilureitin tarpeiden mukaan. Aitaamismääräystä on
tarkistettu.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 9.10.–7.11.2017. Siitä saatiin seuraavat lausunnot:
Rakentaminen 26.10.2017
Ei huomautettavaa.
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 9.11.2017

Suoraman osayleiskaavassa on korttelin 860 eteläosalle merkitty ulkoreitti. Kaavamuutoksen eteläosa on myös ekologinen yhteys. Virkistysreitti tulee osoittaa kaavassa merkinnällä, jotta myös toiminnanharjoittajat tunnistavat sen sijainnin suunnitellessaan toimintojaan. Kaavamääräykset noudattelevat alueen olemassa olevia määräyksiä. Rakennus- ja ympäristövalvonnalla ei ole muuta huomautettava.
Saatujen lausuntojen vaikutus hyväksyttävään kaavaan
Lausunnossa mainittu ulkoilureitti kulkee kaava-alueen ja korttelin 860 eteläpuolella.
Reitti on rakennettu ja käytössä. Siitä lisätään maininta kaavaselostuksen kohtaan
6.1. Tieto yrittäjälle voidaan välittää tonttia luovutettaessa.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on yritysalueen maankäytön tehostaminen.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Asemakaavan valmisteluaineisto kaavoituslautakunnassa 17.5.2017
Luonnos nähtävillä 12.–30.6.2017 ja 31.7.–11.8.2017.
Asemakaavaehdotuksen käsittely elinvoimalautakunnassa 19.9.2017
Asemakaavaehdotus nähtävillä 9.10.–7.11.2017
Asemakaavan hyväksyminen kaavoituslautakunnassa 21.11.2017.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus
Kaava mitoitetaan viiden uuden teollisuuslaitoksen tarpeisiin.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Rakentaminen sovitetaan ympäristön rakentamisen tapaan naapurikortteleiden asemakaavamääräyksiä noudattamalla.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet
Alue muutetaan pääosin teollisuustonteiksi, joiden rakennusoikeudeksi merkitään
e=0,4. Rakennusten ja pihatoimintojen sijoittumista ohjataan määräyksin.

Muut alueet
Mullankäsittelyaluetta laajennetaan teollisuuskorttelin puolella yleiskaavan linjausten
mukaisesti.

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavan muutos mahdollistaa osaltaan yhdyskuntarakenteen tiivistymisen.
Muuntamontien rakennettu ympäristö yhtenäistyy vallitsevan rakentamistavan mukaisella tavalla.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Korttelialueelta poistetaan enimmillään neljä metriä kalliota.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Tärkein vaikutus on välillinen, ja tulee yhdyskuntarakenteen eheytymisestä. Muutos
mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyn taajamarakenteen keskelle.

Vaikutukset elinkeinoelämään
Kaavan muutoksella luodaan edellytykset uusien työpaikkojen sijoittamiselle keskeiselle paikalle, missä on hyvät verkostoitumisen mahdollisuudet.

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 pihamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johdetaan ympäröivään maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan
suostumus. Alueella ei ole sadevesiverkostoa. Ennen rakennusluvan myöntämistä
rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikkileikkauksin tontin hulevesien käsittely.
Korttelin 861 käyttöön otto edellyttää kallion louhintaa, kadun korjaamista ja vesihuollon rakentamista. Näitä varten on laadittava suunnitelma kadun ja korttelien korkeusasemista, jotta sekä uusien että vanhojen tonttien käyttäminen on luontevaa.
Välittömästi korttelin 860 eteläpuolella kulkee ulkoilureitti, joka tulee ottaa huomioon
tontin toimintoja suunniteltaessa.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Talonrakentaminen on mahdollista käynnistää sen jälkeen kun alueen kallioita on
louhittu tulevan Muuntamontien tasoon.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan.
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