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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on tontin jakaminen ja maankäytön tehostaminen.
Valmisteluvaiheessa syksyllä 2017 lähetettiin kaavaluonnos osallisille tutustuttavaksi.
Saatujen kommenttien mukaan tehtiin karttaan tarkistuksia. Kaava tuli hyväksyttäväksi tammikuussa 2018.

2.2 Asemakaava
Korttelissa säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus. Kaavalla jaetaan omakotitontti
kahteen osaan. Tonteille on osoitettu II-kerroksiset omakotitalot ja rakennusoikeutta
vanhalle rakennukselle 300 ja uudelle 200+t40 krs-m².
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. Kunta hankkii kiinteistön kuuluvan puistoalueen.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus

Muutettava tontti

Ortoilmakuva alueesta.
Kiinteistö sijaitsee Kuohunharjun eteläpuolella nauhataajamassa Herttualan rintamamiestaloalueella asuntoalueella Kivennavankujan varrella.

Luonnonympäristö
Alueen ympäristö on puutarhamainen. Maaperä on savipitoista.

Rakennettu ympäristö
Alue sijaitsee Kuohunharjun eteläpuolella nauhataajamassa Herttualan rintamamiestaloalueella Kivennavankujan varrella.
Päiväkoti, ala- ja yläkoulu, lukio sekä kaupat sijaitsevat keskustassa noin 1 km etäisyydellä. Terveyspalvelut ovat vieressä.
Alueen rakennuskanta on iältään vaihtelevaa. Rakennuskannan rungon muodostaa
1940-50 -lukujen taitteen puolitoistakerroksinen rakentaminen, jota on täydennetty
1970-luvulta lähtien tontteja jakamalla. Alkuperäiset suuret puutarhatontit on jaettu
jopa 4-6 osaan. Tontilla sijaitsee 1950-luvulla rakennettu kaksikerroksinen talo.
Kiinteistön vieressä kulkeva Herttualantie on alueen pääkokoojakatu. Joukkoliikenne
kulkee alueen pohjoispuolitse Alatietä pitkin. Alueelta on hyvät kävely- ja pyöräilyyhteydet.

Maanomistus

Jaettava tontti

Kunnan maaomaisuus on keltaisella värillä kartassa.
Muutettava tontti on yksityinen. Kunta omistaa katu- ja viheralueita.

3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Alueella on voimassa Taajamien osayleiskaava, jossa tontti on merkitty APmerkinnällä pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi.

Alueella on voimassa asemakaava, jossa kortteli on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi. Korttelin suurin sallittu kerrosluku on II. Rakennusoikeus on asuinrakennukselle 300 krs-m2 talousrakennukselle 80 krs-m2.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan muutoksen tarve juontuu joukkoliikenteeseen tukeutuvan rakentamisen 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, infra, Kangasalan Vesi liikelaitos)

Vireille tulo
Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä 18.8.2017 päivätyllä kirjeellä.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Valmisteluvaiheessa elokuussa 2017 lähetettiin osallisille kirjeitse kaavaluonnos.
Saadut kommentit:

Kangasalan Vesi -liikelaitos 14.9.2017
Vesihuoltojohdoille johtoa varten varattu alueen osa tulisi olla niin laaja että rakennusten tai rakennelmien osia ei rakenneta lähemmäksi kuin 4m vesihuoltojohdoista,
karttasuunnassa mitattuna.
Rakentamisen palvelualue 23.8.2017
Tontin n:o 1 esitetty kulkuyhteys Kivennavankujan kautta olisi hyvä toteuttaa uuden
tontin n:o 8 rakentamisen yhteydessä.
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 17.10.2017
Rakennusalojen väli tulee paloturvallisuuden vuoksi olla 8 metriä. Ei muuta huomautettavaa.
Hakija 31.8.2017
Asemakaavaselostuksessa kohdassa 5.3 mainitaan että tonttien sisäänajot tulevat
Kivennavankujalta ja havainnekuvassa ajo on piirretty kulkemaan tontin reunasta kiinteistön oleskelupihalle.

Havainnekuva uudisrakentamisesta, luonnosvaihe.

Tähän saakka kulku on ollut Herttualanpolun puolelta, jossa myös sijaitsee autotalli.
Muutoksen myötä ajo autotalliin on mahdotonta, eikä sitä pysty järjestämään muuta
kautta. Jo 70 vuotta paikalla olleeseen kiinteistöön on aina ollut kulku Herttualanpolulta eikä kukaan ole koskaan valittanut häiriöstä. Olemme lisäksi tehneet isot muutostyöt laatoituksineen sekä vieraspaikkojen rakentamisineen autotallin viereen että laatoittaneen sisäänmenon talon pääovelle Herttualanpolun puolelta. Uuden tien perustamiskustannukset tulisivat kohtuuttoman kalliiksi.
Uusi kulku Kivennavankujalta tarkoittaisi sitä, että ainoa aurinkoinen oleskelupihamme, joka uuden tontin myötä jää muutenkin pieneksi, muuttuisi tieksi ja autopaikoiksi.
Uusi tie ja autopaikat sijoittuisivat suoraan kiinteistön toisen asunnon terassin eteen.

Myös pelastuslaitoksen, öljyauton ja roska-auton kulku tontille olisi aika mahdotonta
ja osaksi jopa vaarallista.
Uuden tontin (josta kunta on ottanut usean sadan neliön osuuden) ala pienenisi entisestään, jos osa tontin toisesta sivusta otettaisiin tieksi. Perheellä, joka siihen muuttaa on kolme pientä lasta, eikä ajotie uuden tontin kautta olisi turvallista ja olisi asumisen kannalta hyvin häiritsevää ja vaikuttaisi epäsuotuisasti pihan käyttöön.
Ajo Herttualanpolun kautta ei tuota haittaa siinä kulkijoille. Ei myöskään siinä tapauksessa, että alueelle tulee lisää asuntoja, koska kulku lisääntyisi lähinnä Herttualantieltä, ei Herttualanpolulta.
Näistä syistä toivomme kunnan ymmärtävän tilanteen ja poistavan kaavaehdotuksesta kulun Kivennavankujalta vanhalle tontille.
Kommenttien vaikutus suunnitelmaan:
Johtokuja levennetään neljään metrin putken keskilinjasta. Ajoyhteys-merkintä tontille
1 poistetaan. Rakennusalojen väli kasvatetaan 8 metriin.
Lahdentien eteläpuolelle suunnitellaan uutta, noin 2000 asukkaan pientaloaluetta. Se
on hyvän pyöräily-yhteyden päässä keskustasta, mikä lisää Herttualantien suuntaista
kävelyä ja pyöräilyä merkittävästi 2020-luvulla. Liikenneturvallisuuden kannalta on
parasta pyrkiä ohjaamaan reitti Herttualantien länsipuolelle vaarallisen Alatien liittymän välttämiseksi. Mikäli yhteys ensi vaiheessa jäisi Herttualanpolun varaan, se tulisi
merkitä uuden tieliikennelain mukaiseksi pyöräkaduksi, jossa autoilijat väistävät pyöräilijöitä. Uuden paradigman mukaan pyritään lisäämään sekaliikennettä muutoinkin
edellytyksellä että liikenne on rauhoitettu 30 km/h -nopeusrajoituksella.
Voimassa olevassa asemakaavassa Herttualantie on katu ja Herttualanpolku sen varrella oleva kävely- ja pyörätie. Liittymäkieltoa ei kaavaan ole merkitty.
Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 8.–21.11.2017. Siitä saatiin seuraavat lausunnot:
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 22.12.2017
Kaavaehdotukseen liittymiä on muutettu. Muutoin edellisen lausunnon kommentit on
huomioitu. Ympäristö- ja rakennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.
Rakentaminen 17.11.2017
Mikä on Herttualanpolun tarkoitus olla- asuntokatu vai kevyen liikenteen väylä?
Tontin n:o 1 liittymä on viimeinen suora tonttiliittymä Herttualanpolulle, voiko kulun
tontille tehdä Kivennavankujan kautta?
Kangasalan Vesi -liikelaitos 1.12.2017
Rakennusalueen rajasta tulee olla vähintään 4m etäisyys vesihuoltojohtoihin asemakaavamuutoksen itäsivulla.
Vastine lausuntoihin:
Tontin kulkuyhteyksiä on käsitelty luonnoksen jälkeen. Herttualantie-nimisellä kadulla
on tällä hetkellä ajorata autoja varten ja erillinen kävely- ja pyörätie, jolla on sallittua
tonteille ajo. Katujärjestelyistä voidaan päättää tarkemmin katusuunnitelmaa laadittaessa.
Vaaditut etäisyydet vesihuoltolinjan ja rakennusalan välillä täyttyvät.

Viranomaisyhteistyö
Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia viranomaisneuvottelu olisi ollut tarpeen.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on tontin jakaminen ja rakentamistehokkuuden lisääminen.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Luonnos nähtävillä 31.8.2017 asti
Asemakaavaehdotuksen käsittely elinvoimalautakunnassa 24.10.2017
Asemakaavaehdotus nähtävillä 8.–21.11.2017
Asemakaavan hyväksyminen elinvoimalautakunnassa 30.1.2018.

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. Uudisrakentamisen koko ja sijoitus määritellään alueen rakentamisen tapaan soveltuviksi.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet
Alue säilyy erillispientalojen korttelina. Tontti jaetaan kahteen osaan. Jo rakennetun
tontin rakennusoikeudeksi merkitään 300 krs-m² ja talousrakennukselle 40 krs-m².
Uudelle tontille osoitetaan 200 krs-m² ja talousrakennukselle 40 krs-m² rakennusoikeus. Kerrosluvuksi merkitään II. Tontin numero1 pinta-ala on 1214 m² ja tontin numero 8 pinta-ala on 933 m².
Uuden tontin sisäänajo tulee Kivennavantielle, vanhan tontin ajo jää Herttualanpolulle.

Muut alueet
5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavan muutos helpottaa täydennysrakentamista ja mahdollistaa osaltaan yhdyskuntarakenteen tiivistymisen.
Herttualan vanha rakennuskanta on aikansa rakentamisen tavan mukaisesti pienehköä ja taitavasti maastoon sovitettua. Uudisrakennukset sopivat kooltaan vanhimpaan rakennuskantaan, mutta ulkotilat tiivistyvät.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Uudisrakennukset sijoittuvat vanhalle piha-alueelle. Muutoksella ei ole kielteisiä vaikutuksia 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 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.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Rakentaminen ei edellytä kunnallistekniikan tai kadunrakentamista. Talonrakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan saatua lainvoiman.
Kiinteistöön kuuluvasta puistoalueen osan siirtymisestä kunnan omistukseen sovitaan
kaavamuutoksen yhteydessä.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan.
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