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OHEISMATERIAALI
2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan muuttaminen on käynnistetty kunnan aloitteesta keväällä 2017. Suunnitelmaa tarkistettiin valmisteluaineistosta saadun palautteen mukaisesti. Kaavaehdotus
tuli nähtäville marraskuussa 2017 ja tuli hyväksymiskäsittelyyn tammikuussa 2018.

2.2 Asemakaava
Aiempi liiketontti muutetaan lähipalvelujen korttelialueeksi, jolla on tarkoitus rakentaa
päiväkoti. Tonttia laajennetaan puistoalueelle.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Kunta luovuttaa alueen yksityiselle toimijalle toteutettavaksi.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Uusi omakotirakentaminen on viimeisen 20 vuoden aikana suuntautunut pääosin
Asemantien varteen, josta tontteja on luovutettu vähitellen alueen eri osista. Palvelut
sijoittuvat pääosin Tursolaan lähemmäksi kirkonkylää.

Luonnonympäristö ja virkistys
Alueella luonnonarvot liittyvät harjuluontoon ja eliölajeihin, mm. liito-oravaan. Arvoalueet sijaitsevat suunnittelualueen itäpuolella.
Maaperä on hiekka- ja hietapitoista harjun reunavyöhykettä. Alue kasvaa havupuuvaltaista metsää. Alueella on polkuja ja sitä käytetään lähiulkoiluun.

Rakennettu ympäristö

Kortekankaan alue on rakennettu 1990-luvun lopulta lähtien rakennuskannaltaan
pientalovaltaiseksi alueeksi. Lähinaapurit yksi- ja puolitoistakerroksisia omakotitaloja.
Ylä- ja alakoulut ja päiväkoti sijaitsevat noin 1–2 km etäisyydellä Tursolassa ja Suoramalla, kaupalliset lähipalvelut Suoramalla ja Lentolassa.
Asemantie on joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn pääväylä..
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Maanomistus
Muutettava alue ja sen viereiset yleiset alueet ovat kunnan omistuksessa.

3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
-.

Maakuntakaava
Maakuntakaavassa asemakaavoitettava alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi
(A). Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä
sisältää kaupan, palvelujen, hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita.

Yleiskaava
Vuonna 2007 voimaan tulleessa Tursolan osayleiskaavassa alue on merkitty pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Asemantie on merkitty kokoojaväyläksi, jonka varressa
kulkee myös kävelyn ja pyöräilyn pääreitti.

Asemakaavatilanne
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Asemakaavassa korttelialue on osoitettu liikerakennuksia varten. Alueen rakennusoikeus on 300 kerrosneliömetriä.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Alueella on päivähoitotilojen tarvetta, kun Kortesuontien varteen on rakennettu lisää
omakotitaloja 2010-luvulla.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Suunnittelu on käynnistynyt kunnan aloitteesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Asemakaavan osallisia ovat:
Maanomistajat ja asukkaat
Kunnan hallintokunnat (päivähoito, ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentaminen)
Elisa Oyj, Elenia Oy
Kangasalan Vesi -liikelaitos

Vireille tulo
Vireille tulosta tiedotetaan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä.

Osallistuminen, vuorovaikutusmenettelyt ja käsittelyt
Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä.
Rakentamisen palvelualue 22.6.2017
Tonttiliittymä pitää toteuttaa liikenneturvallisuus huomioiden Kortesuontien suunnasta
havainnepiirroksessa esitetyllä tavalla.
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 7.7.2017
Päiväkotirakennus tulisi asemakaavamääräyksellä edellyttää sijoittavaksi Asemantein
puoleiseen reunaan, jotta rakennus suojaa lasten leikkipiha-aluetta tie melulta huolimatta siitä, että luonnoksessa esitetty sijoitus olisi ilmansuunnallisesti parempi. Rakennusalan rajalla korttelin 5152 puolelle tulisi edellyttää osastointia rakennusalojen
läheisyyden johdosta, mikäli rakennusalan rajaa ei muuteta. Kaavamerkintäluettelosta puuttuu osa kaavassa esiintyvistä merkinnöistä.
Kangasalan Vesi -liikelaitos 14.9.2017
Kangasalan Vedellä ei ole huomauttamista asemakaavamuutokseen
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Elisa Oyj 19.6.2017
Elisa Oyj:llä on kaavamuutoksen kohteena olevalla tontilla laitetila ja mobiiliverkon
radiomasto. Laitetila palvelee sekä kiinteän että mobiiliverkon yhteyksiä alueella.
Kaavaluonnoksessa laitetila oli erotettu omaksi tontikseen joten muutospaineita ei täten Elisan verkkoon kohdistu. Huomioitavana asiana on Elisan kaapelireitti Kortesuontien kevyen liikenteen väylän tontin puoleisessa reunassa. Reitissä on laitetilasta
johtuen lukuisia kaapeleita, kaapelit ovat suojaputkissa.
Osallinen 2.8.2017
Olen huolissani liikennejärjestelyistä Asemantien ja Kortesuontien risteykseen suunnitellun päiväkodin johdosta. Päiväkodin pysäköintialueelle sisään- ja ulosajoväyläksi
on suunniteltu reittiä, joka katkaisee Kortesuontien kevyenliikenteenväylän. Tämä aiheuttaa vaaratilanteita päivittäisessä kevyenliikenteen käytössä. Kortekankaan ja Hirvikummun alueella asuu paljon lapsiperheitä, joiden koululaisten päivittäinen reitti (jalan/pyörällä) kulkee Kortesuontien kautta kohti Tursolaa (1-2lk.) tai Suoramalle (16lk.). Lapset laskevat pyörillä reipasta vauhtia alas Kortesuontien kävely/pyörätietä.
Kuinka taataan alueen lasten turvallinen liikkuminen esimerkiksi kouluun, harrastuksiin ja kavereille? Voisiko pysäköintialueen sisään- ja ulosajoväylä sijaita Asemantien
puolella?
Saadun palautteen vaikutus suunnitelmaan:
Rakentamisen palvelualue on vertaillut liittymän sijoittamisvaihtoehtoja. Se pitää sijoitusta Kortesuontielle kokonaisvaltaisesti turvallisempana ratkaisuna, vaikka päiväkodin asiakasliikenne saattaa vaarantaa kävellen ja pyörällä kouluun kulkevia. Päiväkoti
on pyritty sijoittamaan lähelle asuntoja, jotta mahdollisimman moni voisi tuoda lapsensa hoitoon muille vaaraa aiheuttamatta.

Vaihtoehtoinen liikennejärjestely
Kaavamerkintöjä on täydennetty ja rakennusalan raja siirretty rakennusvalvonnan
esittämällä tavalla. Asemantie on merkitty kaduksi korttelin kohdalla vaihtuneen tienpitäjän vuoksi. Asemantielle on merkitty liittymäkielto.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 20.11-19.12.2017. Saatu lausunto:
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Rakentaminen 20.11.2017
Ei huomautettavaa.

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

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavan tavoitteena on muuttaa palvelukorttelin käyttötarkoitus liiketiloista päivähoitotiloiksi.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Päiväkodin tonttia etsittiin Kortekankaan alueen läheisyydestä.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Asemakaavan valmisteluaineiston käsittely kaavoituslautakunnassa 17.5.2017.
Luonnokset nähtävillä kesäkuussa 2017.
Asemakaavaehdotuksen käsittely elinvoimalautakunnassa 24.10.2017
Asemakaavaehdotus nähtävillä 20.11.-19.12.2017.
Asemakaavan hyväksyminen elinvoimalautakunnassa 30.1.2018

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus
Tontti mitoitetaan neljälle päivähoito-osastolle.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Rakentaminen sijoittuu näkyvälle paikalle Kortekankaan alueen sisääntulon yhteyteen. Rakentamiselta edellytetään näyttävyyttä.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet
Alue varataan yksikerroksisten lähipalvelujen korttelialueeksi. Rakennusoikeudeksi
merkitään 700 m2.

Muut alueet
Asemantie merkitään kaduksi, ja sille osoitetaan liittymäkielto.

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Päivähoitopalveluiden rakentaminen lapsiperheiden asuntojen läheisyyteen vähentää
liikkumisen tarvetta ja eheyttää yhdyskuntarakennetta.
Ympäristökuva jäsentyy, kun risteyksen nurkka tulee rakennetuksi.

Liikenteelliset vaikutukset
Ratkaisu tukee kestävien liikennemuotojen käyttöä. Paikka on saavutettavissa sekä
bussilla että kävellen ja pyöräillen.

Vaikutukset asukkaiden arkipäivän elämään
Tulevien asukkaiden päivittäinen elämä helpottuu lähelle sijoittuvien palveluiden
vuoksi.
Ympäröivien alueiden asukkaille voi aiheutua lisääntyvästä liikenteestä jonkin verran
häiriötä. Toisaalta alueen kohentuva ilme ja monipuolistuva tarjonta voivat myös parantaa lähialueiden asukkaiden elämänlaatua.

Taloudelliset vaikutukset
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Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia kuntatalouteen.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Alueella ei ole vaarantuvia luontoarvoja.

Vaikutukset elinkeinoelämään
Rakennushanke on työllistäjä.

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset

5.6 Nimistö
Alueen nimistö säilyy ennallaan.
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat, viestit jatkosuunnittelulle

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
tontin rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikkileikkauksin tontin hulevesien
käsittely.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Rakentaminen on mahdollista aloittaa kaavan saatua lainvoiman keväällä 2018.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksessa seurataan Asemantien ympäristökuvan kehittymistä ja liikenneturvallisuutta.
KANGASALA 30.1.2017
Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen
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