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Kaava-alueen sijainti 



2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on tontin ja-
kaminen ja maankäytön tehostaminen. 
 
Valmisteluvaiheessa marraskuussa 2017 kaavaluonnos lähetetään osallisille tutustut-
tavaksi. Suunnitelmaa tarkistettiin saatujen kommenttien mukaisesti ennen ehdotuk-
sen asettamista julkisesti nähtäville.   
 
Kaava tuli hyväksymiskäsittelyyn maaliskuussa 2018. 

2.2 Asemakaava  
Korttelissa säilytetään nykyinen käyttötarkoitus. Kaavalla jaetaan omakotitontti kahtia.  
 
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 vuoden 2018 keväällä. 

3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

 
Ortoilmakuva alueesta. 
 

Muutettava tontti 
 



Kiinteistö sijaitsee Ruutanan omakotialueen itäpuolella Savikontien ja Ruutanantien 
vieressä. Maasto on tasaista omakoti- ja peltomaisemaa. 

Luonnonympäristö 
Alueen ympäristö on puutarhamaista omakotialuetta ja peltomaisemaa. Lähiympäris-
tön metsiä käytetään ulkoiluun. Saappanpohjanojan rehevä notkelma on virkistysalu-
etta, ja Vesijärven Saappaanpohja uimarantoineen on lähietäisyydellä. 

Rakennettu ympäristö 
Kiinteistö sijaitsee Ruutanan omakotialueen itäreunalla Ruutanantien ja Savikontien 
vieressä. Alueen yleisilme on hajanainen johtuen eri vuosikymmenten rakennuskan-
nan sekoittuneisuudesta. Savikontien eteläpuolen kiinteistöt ovat rakentuneet 2010- 
luvun taitteessa ja ovat yleisilmeeltään yhtenäisiä. Lähialueen rakennukset eivät ole 
julkisivumateriaaleiltaan, kattomuodoiltaan ja värityksiltään yhtenäisiä. 
 
Kaavamuutosalue tukeutuu Ruutanan palveluihin. Päiväkodit, alakoulu, terveysase-
ma, kauppa, Ruutanan Seurakuntakoti, urheilukenttä ja uimaranta sijaitsevat kävely-
matkan etäisyydellä. 

Maanomistus 

 
Kunnan maaomaisuus on keltaisella värillä kartassa. 
 
Muutettava tontti on yksityinen. 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Ruutanan osayleiskaavaehdotus odottelee uusintakäsittelyä. Nähtävillä olleessa kar-
tassa paikka on merkitty AP-merkinnällä pientalovaltaiseksi alueeksi. 
 

Jaettava tontti 



 
Yleiskaavaehdotus. 

 

 
 
Alueella on voimassa asemakaava, jossa kortteli on merkitty erillispientalojen kortteli-
alueeksi. Korttelin suurin sallittu kerrosluku on I u ½. Rakennusoikeus on asuinraken-
nukselle 250 krs-m² ja talousrakennukselle 80 krs-m². Kattokaltevuus =25-35.  

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 9.11.2017 päi-
vätyllä kirjeellä. 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Valmisteluvaiheessa marraskuussa 2017 lähetettiin osallisille kirjeitse kaavaluon-
nos. Siitä saatiin seuraavat kommentit: 
 
Rakentaminen 17.11.2017 
Ei huomautettavaa. 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 22.12.2017 
Rakennusoikeus noudattelee tontin kokoa. Kerrosluku on alkuperäisen mukainen ja 
kattokulma sovitettu olemassa olevaan ympäristöön. Kattoväriksi voisi edellyttää 
tumman harmaata Savikontien rakentamistapaohjeiden mukaisesti.  Ympäristö- ja ra-
kennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.   
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 1.12.2017 
Asemakaavamuutoksella muodostettava uusi tontti voidaan liittää Kangasalan Veden 
vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Tontin liittäminen jätevesiviemäriin vaatii kiinteistö-
kohtaisen jätevedenpumppaamon. 
 
Rakennuttaja 4.1.2018 
Olemme olleet yhteydessä talopakettitoimittajan kanssa joka on lähettänyt meille 
asemakuvaehdotuksen. Tämän ehdotuksen pohjalta olisimme laatimassa tulevaa ra-
kennuslupaa rakentamista varten.  

 
 

Saadun palautteen vaikutus kaavaehdotukseen: 
Tonttien välinen raja ja rakennusrajat tarkistetaan asemapiirroksen mukaisiksi. 



 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 15.–28.2.2018. Siitä saatiin seuraavat lausunnot: 
 
Rakennusvalvonta 13.3.2018 
Rakennuspaikalle on esitetty yhtä suurta rakennusalaa, jonka johdosta rakennusten 
sijoittelu ei välttämättä noudattele Savikontien alueen rakennustapaa ja pääraken-
nuksen sijoittumista Ruutanantien varteen. Rakennusalat tulisi olla erikseen esitetty 
asemakaavassa asuinrakennukselle ja talousrakennukselle. Kattoväriksi tulee edel-
lyttää tumman harmaata Savikontien rakentamistapaohjeiden mukaisesti.  Ympäristö- 
ja rakennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.   
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 2.3.2018 
Asemakaavamuutoksella muodostettava uusi tontti voidaan liittää Kangasalan Veden 
vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Tontin liittyminen jätevesiviemäriin vaatii kiinteistö-
kohtaisen jätevedenpumppaamon. 
 
Lausuntojen vaikutukset hyväksyttävään kaavaan: 
Rakennusvalvonnan toiveet voidaan tässä vaiheessa ottaa huomioon merkitsemällä 
rakennusten erillinen sijoitus ja väritys kohtaan 6.1 Havainnollistavia ohjeita. 

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 uuden asuntotontin muodostaminen ja rakentamis-
tehokkuuden lisääminen. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Alustavat vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 



 
Luonnosvaiheessa uutta tonttia suunniteltiin pienemmäksi, jotta tontti voitaisiin jakaa 
vielä kertaalleen myöhemmin. 

 
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 Luonnos nähtävillä 30.11.2017 asti 
 Asemakaavaehdotuksen käsittely elinvoimalautakunnassa 30.1.2018 
 Asemakaavaehdotus nähtävillä 15.–28.2.2018 
 Asemakaavan hyväksyminen elinvoimalautakunnassa 20.3.2018 

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, kerrosluku ja kattokaltevuus. 
Uudisrakentamisen koko ja sijoitus määritellään alueen rakentamisen tapaan sovel-
tuviksi. Alueen rakentamistehokkuus lisääntyy. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet  

Rakennuspaikka jaetaan kahdeksi tontiksi. Alue säilyy erillispientalojen korttelina. 
Tontin 1 rakennusoikeudeksi merkitään 250 krs-m² ja talousrakennuksen 80 krs-m². 
Tontin 13 rakennusoikeudeksi merkitään 180 krs-m² ja talousrakennukselle 40 krs-
m². Kerrosluvuksi määrätään Iu½ ja kattokaltevuudeksi =25-35. Tontille numero 13 
sisäänajo tulee Savikontieltä ja tontille numero 1 Ruutanantieltä. 
 
Korttelin 7280 muodostuvan tontin numero 13 pinta-ala on 1669 m² ja tontin numero 
1 pinta-ala on 1730  m².  

5.4 Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavan muutos mahdollistaa osaltaan yhdyskuntarakenteen tiivistymisen.  
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  



Uudisrakennus sijoittuu rakennettujen omakotitonttien keskelle. 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. 

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 
Rakentaminen ei edellytä kunnallistekniikan tai kadunrakentamista. Talonrakentami-
nen on mahdollista käynnistää kaavan saatua lainvoiman. 

6.3 Toteutuksen seuranta 
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan. 
 

KANGASALA 20.3.2018 
 

Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen 

Päärakennus vierei-
sen rakennuksen 
linjaan 

Talousraken-
nus erillisenä 

Kattoväri tum-
ma harmaa 
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