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2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Huhmarin alueen asemakaava on vanhentunut, ja sen päivitys on tarpeen. Alueella on 
voimassa Kangasalan vanhin asemakaava ”Rakennusjärjestys Hämeen läänin Kan-
gasalan kirkonseudun rakennussuunnitelmalla järjestetylle alueelle”, jonka on laatinut 
rakennushallitus. Maankäyttö- ja rakennuslain 212 § siirtymäsäännöksen mukaan on 
em. kaavaa, jonka on vahvistanut lääninhallitus 28.5.1952, pidettävä voimassa olevana 
asemakaavana. 
 
Valmisteluvaiheen mielipiteiden kartoittamisen jälkeen laadittiin kuulemiseen kaksi vaih-
toehtoista luonnosta, jotka olivat nähtävillä syksyllä 2002. Maanomistajilta ja asukkailta 
saatiin luonnoksista 13 mielipidettä. Huhmarin järjestäytymättömän rantatoimikunnan 
edustajien kanssa neuvoteltiin venevalkamien käyttöoikeuksista ja rannan käytön tavoit-
teista. Kunta neuvotteli erikseen Rantatien itäpään kiinteistönomistajien kanssa kulku-
yhteyden muuttamisesta ja tonttien jakamisesta vuoden 2005 lopulla. Kommenttien ja 
neuvottelujen pohjalta laadittiin asemakaavaehdotus, jossa Rantatien jatke on linjattu 
rinteen keskivaiheilta, missä sen jyrkkyys ja tätä kautta rakentaminen ja hoito ovat koh-
tuulliset.  
 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä marras - joulukuussa 2009. Siitä jätettiin kaksi muis-
tutusta, joissa esitetyt asiat on lisäselvitysten avulla koetettu ratkaista. Rantatien itäpää-
tä ei ole mahdollista rakentaa kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Kaava tuli tarkistet-
tuna lautakuntakäsittelyyn v. 2012, mutta se ei edennyt kunnanhallitukseen. V. 2017 
Rantatien itäpään maanomistajien kanssa on tehty tarvittavat sopimukset. 
 
2010-luvun aikana on laadittu erillisiä kaavamuutoksia kortteleihin 119b ja 123. Muute-
tut alueet on poistettu tästä suunnitelmasta. 

2.2 Asemakaava 
Huhmarin asemakaavan muutos mahdollistaa laajennusten, peruskorjausten ja uudis-
rakentamisen sopeuttamisen vanhaan rakennuskantaan ja rantamaisemaan.  
 
Vanhan asemakaavan kolmen itäisimmän tontin kulkuyhteys vaihdetaan Kuohunharjun 
laelta Rinnetieltä alas Rantatielle. Alueen edelleen tiivistäminen mahdollistetaan jaka-
malla nekin tontit, joita ei aiemmin poikkeusluvin ole jaettu. 
 
Rakennusten sopeutumista harjumaisemaan ohjataan rakennusalojen, rakennusoikeu-
den ja julkisivuja koskevien määräysten avulla. Talousrakennuksien rakennuspaikat on 
osoitettu siten, että ne tukevat pihapiirien ja katualueiden tilanmuodostusta ja edistävät 
alueen pienipiirteisyyttä. Kuohunharju säilyy virkistysalueena ja rakentaminen rajoittuu 
itäpäässä siihen mihin nykyisessäkin kaavassa. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Kunta rakentaa alueen kadut. Rantatien jatkaminen itään edellyttää uutta katurakenta-
mista.  
 
Asuinrakentamisen toteuttajia ovat yksityiset kiinteistönomistajat. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

 
Alue sijaitsee Kuohunharjun paikoin jyrkässä pohjoisrinteessä, joka viettää Vesijärvelle 
päin. Osa alueen tonteista rajoittuu rantaviivaan. Alueen itäpäässä on loma-asutusta, 
muutoin kaavamuutosalueen rakennukset ovat ympärivuotisessa asuinkäytössä. Huh-
marin alue on lähes kokonaan rakennettua omakotialuetta, jossa tontit ovat kooltaan 
1000-3000 m2.  

Luonnonympäristö, alueen kasvillisuus ja maisema 
Huhmarin luonnon ja maiseman keskeinen ominaispiirre on männikköinen harju, joka 
alarinteestä katsottuna muodostaa alueen selkärangan. Harjun maaperä on pääosin so-
raa. Alueen luonnon oloihin vaikuttaa suurelta osin sijainti pohjoisrinteessä. Kuohunhar-
jun korkeus on kaava-alueen kohdalla ylimmillään n. 120 m ja Vesijärven korkeus n. 
86,6 m merenpinnasta. Tämä aiheuttaa varjoisat kasvuolosuhteet ja piha-alueets. Lumi 
sulaa keväällä muuta Kangasalaa hitaammin näiltä harjujen pohjoisrinteiden seuduilta.  
 
Tontit, joista vanhimpia on rakennettu ja hoidettu 1950-luvulta lähtien, ovat vehreitä 
hyötypuutarhoja hedelmäpuineen ja marjapensaineen. Tontteja rajaavat viheraidat, se-
kä havu- että lehtipuuaidat ovat alueelle ominaisia. Alavilla rantatonteilla on suuret nur-
mikkoalueet ja hiekkapintaiset kävelyreitit. Huhmarintieltä yhteisrantaan johtaa tilaa 
voimakkaasti rajaava vanha puukujanne. Ranta on erittäin loiva ja hiekkapohjainen, 
koska se on muodostunut vesijättöalueelle. Rantatien päässä maaston korkeussuhteet 
ovat jyrkät ja puusto tiheässä. Rantatien eteläpuolen tontit rajoittuvan metsään.  
 
Ote luontoselvityksestä v. 2001 
Kuohunharjun pohjoisrinteen yläosa vasten Kuohunharjuntietä on rakentamatonta. Alu-
een halki kulkee leveähkö polku, jonka varrelta avautuu paikoin hienoja näkymiä Vesi-
järvelle. Pohjois- eli varjorinteen kasvillisuus poikkeaa selvästi etelä- eli paisterinteen 

Kaava-alueen sijainti 
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puolilehtomaisesta kasvillisuudesta. Kuohunharjun varjorinteen puusto koostuu harvah-
kosta järeästä männiköstä, sekapuuna kasvaa varttunutta kuusta, koivua, pihlajaa, 
vaahteraa ja raitaa. Alarinteessä on paikoin nuoremman puuston muodostamia tiheikkö-
jä. Kohtuullisen runsaan pensaskerroksen lajistoa ovat vadelma, taikinamarja, terttusel-
ja, korpipaatsama, kataja sekä lehtipuiden taimet. Ylärinteen vallitseva kasvillisuustyyp-
pi on mustikkatyypin tuore kangas, joka paikoin on melko heinittynyttä. Kenttäkerroksen 
lajistoon kuuluvat mm. mustikka, puolukka, metsälauha, metsäkastikka, lampaannata, 
koiranheinä, ahomansikka, sinivuokko, kielo, kissankello, syysmaitiainen, sananjalka, 
huopakeltano sekä kulttuurivaikutuksesta kielivät voikukka ja peltovillakko. Rinteen poh-
jakerroksessa kasvaa paikoitellen varjoisille vanhoille metsille tyypillistä sulkasammalta. 
Kuohunharjuntien ja Huhmarintien risteyksen tuntumassa sijaitsee sinivuokko-
käenkaalityypin lehtolaikku, jonka lajistoa ovat sinivuokko, käenkaali, oravanmarja, met-
sä- ja korpi-imarre, metsä- ja kivikkoalvejuuri, hiirenporras, haurasloikko, mustakon-
nanmarja, metsä- ja kaiheorvokki, nuokkuhelmikkä, koiranheinä, sormisara, lehto- ja 
rönsyleinikki, lillukka, sudenmarja ja nurmitädyke. Lisäksi lehtolaikun pensaskerrokses-
sa kasvavat vaahteran- ja tammentaimet sekä taikinamarja, korpipaatsama, tuomi ja 
vadelma. Pohjakerroksessa kasvaa lehdoille tyypillistä metsäliekosammalta. Lehtokas-
villisuus jatkuu myös Huhmarintien luoteispuolella. Alueella ei ole luonnonsuojelukohtei-
ta.  

 
Kuohunharju kuuluu Pirkanmaan harjuluonto-selvityksen IV-kohteisiin, paikallisesti ar-
vokas harjualue  Ote selvityksestä:  
Kangasalan kirkonkylän kulttuurimaisemaan keskeisenä, ympäristöstään selvästi erot-
tuvana ja hallitsevana elementtinä liittyvä, järvien välisellä kannaksella sijaitseva, osaksi 
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myös valtatien maisema-alueeseen liittyvä, geologisesti jokseenkin merkittävä, maise-
mallisesti merkittävä, biologisesti jokseenkin merkittävä ja monikäytön kannalta jok-
seenkin merkittävä harjualue. Kosken-Tampereen saumamuodostumajaksoon kuuluva 
alue käsittää osan suurehkoa selännettä, sen rinteillä muutamia muinaisrantoja sekä 
melko edustavaa harjukasvillisuutta. Kasvillisuus on enimmäkseen puolukkatyypin kan-
gasmetsää, toisin melko vahvasti kulttuurivaikutusten muuttamaa, paikoin ahomansik-
ka-puolukkatyyppiä sekä –pieniä aloja kuivaa rinnelehtoa, käenkaali-mustikkatyyppiä. 
Kasvistoon kuuluvat mm. jalkasara, lehtokuusama, taikinamarja ja sinivuokko. Puusto 
on vanhaa, puistomaista hongikkoa, alikasvustona melko runsaasti kuusentaimikkoa.  
Alue edustaa merkittävää kaunista maisemakuvaa ja sillä on luonnon merkittäviä kau-
neusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä. Hoidetaan maisemasuojelualueena tiukoin 
määräyksin.  
 
Harjualueella esiintyy todennäköisesti runsaasti radonia.  

 
Rakennettu ympäristö 

Kaavamuutosalueella asuu noin 60 henkilöä. Eräiden rakennusten käyttötarkoitus on 
muuttunut ympärivuotisesta asuinrakennuksesta lomarakennukseksi.  
 
Huhmarin alueen tontit on lohkottu Kirkko-Aakkulan kantatilan maista. Rakennettu ym-
päristö on vaihtelevaa. Rantatonteilla ovat vanhimmat 1950-luvulta olevat rakennukset, 
rantasaunat ja kookkaat talousrakennukset. Vanhimmat talot ovat tyypiltään puuverhoil-
tuja rintamamiestaloja, mutta niihinkin on tehty runsaasti muutoksia. Tyypillisiä element-
tejä jälleenrakennuskauden tyyppitaloissa on puurunko, harjakatto, kellari sekä pieni 
kuisti tai portaat sisäänkäynnin yhteydessä, kerroskorkeutena 1 ja 2/3. Kattokulma 
näissä rintamamiestaloissa on noin 1:1,5.  Talousrakennukset on yleensä rakennettu 
erilleen asuinrakennuksesta. Huhmarin rannassa on paljon pieniä talousrakennuksia, 
saunoja, varastoja ja katoksia. Julkisivumateriaalina on ollut pystylauta. Huhmarin ran-
nan rintamamiestalot muodostavat kaava-alueen rakennuskannan yhtenäisimmän 
osan. 
   
Uudempi rakennuskanta, jota on rakennettu poikkeusluvin ja tontteja puolittamalla 
edustaa 1970 - 80-lukua ja julkisivumateriaalina on mm. tumma tiili. Yhtä lukuunottamat-
ta ovat katot suunnittelualueella, niin uudemmissa kuin vanhoissa rakennuksissa harja-
kattoja. Näkymä Rantatien pohjoispuolella järvelle muodostuu rakennusten päädyistä, 
jossa rakentaminen  on yhtenäisintä ja muistuttaa saaristolaisrakentamista. Vehreä 
puusto estää kuitenkin kasvukautena alueen näkymisen suurmaisemassa järveltä päin. 
 
Viklankujan varren rakennukset ovat vaihtelevia, mutta muodostavat selkeästi eri ryh-
män kuin muut alueen rakennukset. Ne kuuluvat sijainnistaankin johtuen Huhmarin län-
sireunan rakennuskokonaisuuteen. Uudempi rakennuskanta on syntynyt poikkeusluvin. 
Voimassa olevan kaavan mukaan yksi tontti on rakentamaton.  
 
Alue on liikenteellisesti kahdesta suunnasta tavoitettavissa: etelästä Kuohunharjuntieltä 
Rinnekujaa pitkin ja lännestä Huhmarintietä pitkin Vesaniemen suunnasta. Rinnekuja 
on voimassa olevan asemakaavan mukainen katuyhteys, tie sijoittuu erittäin jyrkkään 
rinteeseen ja on hankalasti hoidettavissa oleva kuja. Harju suojaa aluetta siten, että me-
luhaittoja ei Kuohunharjuntien liikenteestä aiheudu. Kevyt liikenne sijoittuu kadulle, eril-
lisiä kevyen liikenteen väyliä ei ole. Alue on liikenteellisesti rauhallinen alue. Näkemät 
ovat huonot Rantatieltä Huhmarintielle liityttäessä. Joukkoliikenne kulkee Kuohunhar-
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juntiellä, lähin pysäkki on Kuohunharjuntien ja Huhmarintien liittymässä ja matkaa linja-
autoasemalle on 0,5-1 km.   
 
Kunnallistekniset verkostot ulottuvat Rantatien voimassa olevan kaavan mukaiseen itä-
päähän. 
 

 
 Näkymä Rantatietä itään  
 
Palvelut ja virkistys 
Alue tukeutuu keskustan palveluihin, jotka ovat kävelymatkan päässä. Alueen keskellä 
oleva yhteisranta toimii sekä venevalkamana että uimarantana. Kunnan uimaranta ja 
leikkipuisto sijaitsevat noin puolen kilometrin päässä Vesaniemessä. Kuohunharju on 
osa seudullisesti merkittävää ulkoilu- ja virkistysreittiä kohti Tampereen Kauppia.  
 

Ympäristön häiriötekijät 
Alue on erittäin rauhallista, sinne ei ohjaudu läpikulkuliikennettä alueen poikki ja se on 
rauhallinen myös liikennemelun suhteen.  

Maanomistus 
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Suuri osa voimassa olevan kaavan mukaisista katualueista ei ole kunnan omistuksessa. 
Tontit ovat yksityisten omistuksessa. Kunta omistaa puistoalueet Kuohunharjulla. Ran-
nassa on kolme osakaskunnan omistamaa yhteisranta-aluetta: Kookkain sijaitsee Huh-
marintien jatkeen kohdalla ja on vilkkaassa venevalkama- ja uimarantakäytössä ja kaksi 
pientä yhteisaluetta sijaitsee Rantatien jatkeen kohdalla rannassa.  
 
Kunnan maanomistus 

3.2 SuunnittelutilanneMaakuntakaava 
Pirkanmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi ja Vesi-
järven rantaan asti ulottuvaksi virkistysalueeksi. Kuohunharjun kautta kulkee ulkoilureit-
ti. 
 

Yleiskaava 
Keskustan osayleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Kuo-
hunharju on varattu virkistysalueeksi, jonka halki kulkee ulkoilureitti. 
 

Asemakaava 

 
Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1952 ja siihen liittyy rakennusjärjestys, jossa 
säädetään  asuintonteista mm. seuraavaa: 
-Tontti ei saa olla alaltaan 1200 m2 pienempi, paitsi jos tontille rakennetaan viemäri, jol-
loin tontin pinta-ala saa olla pienempi, kuitenkin vähintään 1000m2.  
-Rakennuspaikasta saa rakentamiseen käyttää enintään 1/5  
-Päärakennuksen ympärillä tulee olla vähintään 10 metrin ja talousrakennuksen ympäril-
lä vähintään 6 metrin etäisyydelle rakentamatonta maata. 
- Kullekin asuintontille saa rakentaa vain yhden päärakennuksen ja yleensä vain yh-

den talousrakennuksen. Kuitenkin voi rakennustarkastaja, jos tontin pinta-ala on 
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2000 m2 tai sitä suurempi, antaa luvan enintään kahden päärakennuksen rakenta-
miseen ehdolla, että muut tontin rakentamista koskevat määräykset samalla tulevat 
täytetyiksi ja samoin useamman talousrakennuksen rakentamiseen.  

- - Asuintontilla saa päärakennuksessa olla enintään kaksi asunhuoneistoa, jos tontin 
pinta-ala on 1200 m2; kolme asuinhuoneistoa, jos tontin pinta-ala on 1800 m2 ja 
neljä asuinhuoneistoa, jos tontin pinta-ala on 2400 m2 tai sitä suurempi. Omakoti-
tontilla olevassa rakennuksessa saa kuitenkin olla enintään kaksi asuinhuoneistoa. 
Yksikerroksisen asuinrakennuksen ullakolle saadaan enintään 1/3 ullakon pinta-
alasta sisustaa alakerroksen huoneistoon kuuluvia liedettömiä asuinhuoneita, joihin 
tulee päästä kulkematta avoimen ullakon läpi. 

 
Suunnittelualueen tontit ovat vuoden 1952 kaavassa yhtä viljelystonttia (v) lukuunotta-
matta enintään 1-kerroksisen omakotirakennuksen tontteja (o). Yhteisranta-alueita on 
voimassa olevassa kaavassa kolme: yksi Huhmarintien päässä ja kaksi pientä n. 150 
m2 yhteisrantaa alueen itäpäässä. Näihin viimeksi mainittuihin on vanhoissa pohjakar-
toissa kulkutie Kuohunharjuntieltä, joka on jäänyt pois käytöstä ja lakkautettu v.1977. 
Samanlainen lakkautettu tieyhteys on myös Kuohunharjun ulkoilureitin suuntainen van-
hassa karttapohjassa näkyvä Rantatien eteläpuolen tonttien rajalla kulkeva tieyhteys.  

 
Vuoden 1952 suunnitelmakartta 
 

Rakennusjärjestys 
Kangasalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 2010. Voimassa olevan raken-
nusjärjestyksen mukaan erillispientaloja varten tarkoitetulle rakennuspaikalle saa raken-
taa yhden asunnon, ellei kaavasta muuta johdu. Useampia asuntoja saadaan rakentaa 
yksi kutakin rakennuspaikan alkavaa 1000 m2 kohti.  

Tonttijako ja -rekisteri 
Alue on kiinteistörekisterissä. 

Päätökset, suunnitelmat 
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Viereisen Huhmarintien alueen asemakaavan muutos on tullut vireille Rantatien ase-
makaavan muutoksen suunnittelun aikana. 

Pohjakartta 
Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 määräykset. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaava alueella on vuodelta 1952 . Alue oli vuosikymmeniä rakennuskiellossa 
kaavan muuttamiseksi. Kaava on vanhentunut. Alueella on jälleenrakennuskauden rin-
tamamiestaloja, joiden korjaamista ja laajentamista tulee edistää. Kaavamuutosalueen 
itäpään kiinteistöille halutaan järjestää kulku Rantatien jatkeen kautta eikä jyrkkää Rin-
nekujaa pitkin.  

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Asemakaava on tullut vireille kaavoitusohjelmassa 2001, jolloin suunnittelutyö käynnis-
tyi.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
Osalliset 

Asemakaavan osallisia ovat maanomistajat ja asukkaat. Muita osallisia ovat Huhmarin 
Herttualan jakokunnan rantatoimikunta, Huhmarin omakotiyhdistys, kunnan hallintokun-
nat (mm. rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja yhdyskuntatekniikka), Elisa, Vattenfall 
Siirto Oy, viranomaiset (Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ympäristökeskus, Hämeen tiepii-
ri), ja ne virkistyksen ja urheilun harrastajat, joiden toimintaan asemakaavalla on vaiku-
tusta. 

Vireille tulo 
Hanke on tullut vireille kaavoitusohjelmassa v.2001.  

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Alueen suunnittelu aloitettiin maanomistajille suunnatulla asukaskyselyllä 5.4. 2002: 
Maanomistajille lähetettiin kirje kaavoituksen vireille tulosta, sen mukana osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä karttaote. Kävelykierros Huhmarissa järjestettiin 17.4.2002, 
osallistujia oli 10. Osallisille annettiin mahdollisuus esittää toiveita ja suunnitelmiaan en-
nen luonnoksen laatimista. Vastauksia saatiin 8 kappaletta, joissa kolmessa toivottiin 
tontin jakamista. Myös liikenneolojen kohentamista esitettiin.  
 
Luonnoksia laadittaessa nämä mielipiteet pyrittiin ottamaan huomioon.  Valmisteluvai-
heen kuulemisessa 16.9.-15.10.2002 oli nähtävillä kaksi asemakaavaluonnosvaihtoeh-
toa, joista pyydettiin viranomaislausunnot. Maanomistajilta ja asukkailta saatiin 13 mieli-
pidettä. Huhmarin järjestäytymättömän rantatoimikunnan edustajien kanssa on neuvo-
teltu venevalkamien käyttöoikeuksista ja rannan käytön tavoitteista. Asemakaavan muu-
toksen valmisteluaineistoa esiteltiin 17.9.2002 yleisötilaisuudessa kunnanvirasto II:ssa, 
johon kutsuttiin osallistujia lehti-ilmoituksella. Paikalla oli noin 20 henkeä.  
 
Valmisteluvaiheen kuulemisessa saatiin seuraavat viranomaislausunnot: 
 
1.Pirkanmaan ympäristökeskus esittää seuraavaa: 
-kortteleissa 119 ja 126 selvitetään alueen ympäristökuvaa säilyttävien rakentamismää-
räysten tarve.  
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-rantaan rajoittuvien erillispientalojen korttelialueiden ja vaihtoehdossa 2 kytkettyjen 
pientalojen korttelialueen rakennuspaikkojen rakennusoikeus on liian suuri verrattuna 
yleisesti käytettyyn rakennusoikeuden määrään ranta-alueilla. Sen sijaan välittömästi 
näiden korttelialueiden itäpuolella, loma-asuntojen korttelialueella määrätään rakennus-
ten sijoittamisesta suhteellisen etäälle rantaviivasta mm. siten, että rakennuspaikan 
puusto ja muu kasvillisuus säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena. Jatkotyössä tulisi 
tarkastella rantaan sijoittuvan rakentamisen muodostamaa maisemakuvaa kokonaisuu-
tena ja yhdenmukaistaa kaavamääräyksiä näiltä osin. 
-rakennusten ja rantaviivan välinen alue tulee merkitä istutettavaksi alueen osaksi siten, 
että kasvillisuus säilyy luonnonmukaisena. 
-kaavaan tulee merkitä alimmat sallitut lattiapintojen korkeusasemat. 
-harjumaastosta johtuen alueella on radon-riski, jolloin kaavamääräyksissä on ilmaista-
va kuinka rakentamisessa sen haitat  otetaan huomioon. 
-erillispientalojen kortteleihin tulisi kaavassa merkitä autopaikkamääräykset.  
Korttelissa 119 rakennuskanta on hyvin vaihtelevaa. Kaavamääräyksiin lisätään harjan-
suunnat rannansuuntaisesti sekä katteen väriksi tummanharmaa. Korttelissa 126 ra-
kennuskanta on niin vaihtelevaa, että määräyksiä rakennusmateriaaleista ei nähdä tar-
peelliseksi. 
Maisemakuvaa on tarkasteltu kokonaisuutena. Rantaan on sijoitettu ainoastaan erillis-
pientaloja. 1950-luvulla rakennetut talojen korttelissa uudisrakennus määrätään sopeu-
tumaan ympäröivään rakennuskantaan sekä on merkitty harjansuunta. Uudet talot ran-
nassa muodostavat oman kokonaisuutensa, harjat ovat rinteen suuntaisesti, julkisivu-
materiaalina lauta ja katteen värinä tummanharmaa. Uudet rakennukset sijoittuvat 
suunnilleen samalle etäisyydelle rannasta, jossa sijaitsevat saunarakennusten raken-
nusalat. Järveltä päin maisemaa hallitsevat tällä hetkellä saunarakennukset ja pienet 
kesämökit. 
Rantaan on merkitty istutettava alue, jonka kasvillisuus tulee säilyttää luonnonmukaise-
na. 
Rakennusten alin sallittu lattiakorkeus on merkitty. 
Yleisissä määräyksissä määrätään rakentamaan niin, etteivät radonin ohjearvot ylity se-
kä mainitaan autopaikkamäärät tonttia kohti.  
2.Soon Net ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa. 
3.Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä edellyttää, että asemakaavoissa 
on kaavamääräyksin velvoitettava rakennusteknisin ratkaisuin varautumaan radonhait-
tojen ehkäisyyn. 
Yleisiin määräyksissä määrätään rakentamaan niin, etteivät radonin ohjearvot ylity. 
4.Rakennuslautakunta ilmoittaa lausuntonaan, että luonnosvaihtoehdoista se asettaa 
vaihtoehdon 2 etusijalle, koska se pitää rakenteen tiivistämistä perusteluna. Tulee sel-
vittää mahdollisuudet säilyttää luonnosalueen itäosan kolmea rakennuspaikkaa voimas-
sa olevan kaavan mukaisesti omakotirakennuspaikkoina. Mikäli niitä ei ole mahdollista 
liittää viemäriverkostoon, tulee tämä hoitaa kiinteistökohtaisin pumppaamoin. Mikäli 
tonttien  käyttötarkoituksen säilyttäminen ei ole muusta syystä mahdollista, on perusteet 
kirjattava kaava-asiakirjoihin.  
Ranta-alueen rakennusoikeuksia on tarkasteltu kokonaisuutena. Itäosan rakennuspai-
kat on merkitty omakotitonteiksi ja ne voidaan liittää viemäriverkostoon 
 
Maanomistajilta ja asukkailta saatiin seuraavanlaisia mielipiteitä: 
 
1.Esa ja Eira Kangas (2:65), Tyyne Uotila (2:63), Heikki Pekonen (2:64) esittävät, että… 
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-tonttien käyttötarkoituksena tulee säilyttää voimassa olevan v:n 1952 kaavan mukai-
sesti erillispientalojen korttelialue. Rakennusoikeudet, sijoittelu ym. sitä vastaavalla ta-
valla, kuten muiden kaava-alueen AO -kortteleiden määräykset. 
-tieyhteys sekä yhdyskuntatekniikka tonteille järjestettäisiin Rantatien kautta, jonka jäl-
keen Rinnekujan kaakkoissuuntainen yhteys katkaistaisiin. 
-tonttien väliin jäävät kaksi pientä venevalkamaa tulisi sellaisina merkitä kaavaan (LV). 
Mainitut kiinteistöt voidaan osoittaa erillispientalojen korttelialueeksi. Tieyhteys ja yh-
dyskuntatekniikka voidaan osoittaa Rantatien kautta. Venevalkamilla ( á150m2 ) ei ole 
tieyhteyttä. Alueiden pienestä koosta johtuen niillä ei ole maankäytön kannalta merki-
tystä venerantoina. 
2.Marja-Liisa Rajamäki (2:53) ilmoittaa, että haluaa pitää yhtenäisenä omistamansa rin-
tamamiestalotontin, koska alueen viihtyisyys perustuu väljiin tontteihin. Rantatien jat-
kamista itään ja yhteyttä harjun suuntaan pidetään tarpeellisena.  
Tontti voidaan osoittaa yhtenäisenä. 
3.Arja ja Pekka Simojoki (Kirkko-Aakkulan tontti nro 2) ilmoittavat mielipiteenään, että 
haluavat säilyttää tonttinsa jakamattomana, koska kiinteistöön on vastikään asennettu 
maalämpö luonnoksessa jaettavaksi ehdotetulle tontin osalle. 
Tontti voidaan osoittaa yhtenäisenä. 
4.Jouko Ille ja Eila Siren (2:54) esittävät, että  tontti säilytetään nykyisellään, koska sen 
muoto on jakamiseen hankala.  
Tontti voidaan osoittaa yhtenäisenä. 
5.Ilmari ja Tuija Wigren (Uimaranta 2:38) esittävät mielipiteenään, että tontti kaavoite-
taan kahdeksi omakotipaikaksi  kaavaluonnos 1:n mukaisesti, jotta paikalla olevat loma-
rakennukset voidaan säilyttää.  
6.Lilja Rantanen (2:266) esittää että tontti osoitetaan asemakaavassa nykyisen kokoi-
sena, eikä jakamista tehdä. Tontti voidaan osoittaa yhtenäisenä. 
7.Kirsti Hölli (2:312) esittää, että asemakaavaluonnoksissa puistoalueeksi merkityt pie-
net venevalkamat osoitetaan LV-merkinnällä, koska ne ovat osalle alueen kiinteistöistä 
ainoat juridiset rantaoikeudet. Niille aiemmin osoitettu tieyhteys on lakannut olemasta, 
jonka vuoksi esitetään, että kaavaan sellaiset varattaisiin. 
Alueen itäpään venevalkamien  pienestä koosta johtuen niillä ei ole maankäytön kan-
nalta merkitystä venerantoina. Samasta syystä tieyhteyttä ei niille voida perustellusti 
osoittaa. 
8. Kirsi Veikkolainen (2:58) esittää, että tontti säilytetään nykyisen kokoisena. Kirsi 
Veikkolainen ilmoitti 12.1. 2004, että toivoo tontin jaettavaksi kahteen rakennuspaik-
kaan. Tontti on kaavaehdotuksessa jaettu. 
9. Liisa Karppelin (2:51) ilmoittaa mielipiteenään, että Huhmarin rantaan johtava tie tuli-
si merkitä kevytväyläksi eikä siltä tulisi osoittaa liittymiä tonteille. Ranta-alueelle ajo au-
toilla tulisi estää. Mikäli Rantatietä levennetään, tulisi se tehdä tien eteläpuolelta, koska 
rakennukset siellä ovat tien reunasta kaukana.. Luonnoksissa RA-1-alueilla sijaitsevat 
venevalkamat tulisi merkitä LV-merkinnällä, koska niihin on eräillä kiinteistöllä rantaoi-
keus. 
Huhmarin rantaan johtavalla tiellä on oltava mahdollisuus huoltoajoon. Samoin rannas-
sa sijaitsevalle erilliselle saunakiinteistölle on osoitettava tieyhteys. Rantatien levennys 
voidaan perustellusti osoittaa nykyisen tiealueen eteläpuolelle. Venevalkamien  pienes-
tä koosta johtuen niillä ei ole maankäytön kannalta merkitystä venerantoina.  
10.Eeva ja Heikki Nupponen (2:551, 2:550) esittävät, että koska rakennusoikeus voi-
massa olevassa kaavassa tontilla 2:550 on  (e=0,2) 535m2, pitäisi se kaavamuutoksen 
jälkeen olla ainakin 350m2. Olevien talousrakennusten kerrosala on n. 70 k-m2, joten 
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kaavassa tulisi tulevat tarpeet ennakoiden osoittaa niitä varten n. 100 k-m2 . Rakennus-
ala tulisi merkitä samalle etäisyydelle rannasta kuin kaava-alueen länsipuolella on ra-
kentaminen rakennusluvin sallittu.    
Rakentamattomalla tontilla 2:551 riittäisi tontin pieni koko sekä pihan ja puutarhan tila-
tarpeet huomioon ottaen kerrosalaksi 200+60 k-m2, vaikka se luonnoksissa on esitetty 
250+60 k-m2. 
Kaavaluonnoksista esitetään ehdotukseksi työstettäväksi väljempää vaihtoehtoa. 
Rakennusoikeudet voidaan osoittaa perustellusti kiinteistönomistajan toiveiden mukai-
sesti. Kaavaluonnoksista työstetään väljempää vaihtoehtoa.  
11.Huhmarin rantatoimikunta esittää, että kaava-alueen itäpäässä olevat kaksi nyt VM-
alueiksi merkittyä yhteisrantaa venevalkamiksi (VL). Niille tulisi osoittaa myös kulkuyh-
teys. Huhmarintien jatketta ei tulisi osoittaa tonttitieksi, vaan kulku viereisille tonteille tu-
lisi osoittaa niiden omalta maalta. Rantayhteys tulisi nimetä Huhmarinpoluksi. Rantatiel-
tä yhteisrantaan olevan yhteyden nimeksi ehdotetaan Rantapolku. Jatkotyöstettäväksi 
ehdotetaan kaavaluonnosvaihtoehtojen välimuoto. 
Alueen itäpään venevalkamien  pienestä koosta johtuen niillä ei ole maankäytön kan-
nalta merkitystä venevalkamina. Samasta syystä tieyhteyttä ei voida perustellusti osoit-
taa. Rannassa sijaitsevalle erilliselle saunakiinteistölle on osoitettava tieyhteys.  Nimis-
tötoimikunta käsittelee nimiehdotukset. Kaavaluonnoksista työstetään väljempää vaih-
toehtoa.  
12.Jarmo ja Raija Hölli ilmoittavat mielipiteenään, että luonnoksissa RA-alueilla sijaitse-
vat venevalkamat tulisi säilyttää VL-merkinnöin alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. 
Venevalkamien  pienestä koosta johtuen niillä ei ole maankäytön kannalta merkitystä 
venevalkamina. 
13. Vesa Harju (2:295) esittää, että yhteys Rantatien viimeiselle tontille asti olisi merkit-
tävä kaavassa tieksi , jotta se tulisi  kunnallisen kunnossapidon piiriin. Mikäli tietä jatke-
taan  kaava-alueen nyt loma-asuntopaikkoina oleville tonteille, tulisi linjaus tehdä rin-
teen puolivälistä, jotta rauhallisuus alueella säilyisi.  
Rantatien jatke osoitetaan nyt loma-asuntopaikkoina oleville tonteille. Linjaus pyritään 
tekemään rinteen puolivälistä. 
 
Osallisyhteistyö valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen: 
Esa Kangas on lähettänyt kuntaan tiedon siitä, että Rantatien jatkeen varren maan-
omistajien osalta Kuohunharjun suuntainen yhteisalue on liitetty puoliksi rannan kiinteis-
töihin ja puoliksi yläpuoliseen kunnan maahan. Toimitus on merkitty maarekisteriin 
14.7.2000. 
 
Kunta on tekemässä rannan pienten yhteisalueiden osalta sopimuksen siitä, että em. 
pienet yhteisalueet siirtyvät kunnalle ja osakaskunta saa haltuunsa vastaavan suurui-
sen alueen Rantatien jatkeen päästä, kunnan nykyisellään omistamalta rantaosuudelta. 
Kunta myy em. pienet entiset yhteisalueet molemmin puolin oleville kiinteistöille. Yhteis-
alueille ei enää ollut säilynyttä kulkua ja rannan kiinteistöjen kannalta ne olivat hankalat.  
 
Kunta on lähetti 18.11.2005 kirjeillä kutsut Rantatien jatkeen alueen maanomistajille 
neuvottelemaan asemakaavoituksen viemisestä eteenpäin asemakaavaehdotukseksi. 
Kunta esitteli kokouksessa luonnosta, jossa Rantatien jatke linjattaisiin niin, että se kul-
kisi rannan kiinteistöjen puolivälistä ja kullekin kiinteistölle muodostuisi kaksi erillispien-
talon tonttia. Kokouksessa sovittiin, että kunta toimittaa maanomistajille kokouksessa 
esillä olleen suunnitelmavaihtoehdon lisäksi sellaisen suunnitelmavaihtoehdon, jossa 
Rantatien jatke on linjattu niin ylös ja jyrkkänä kuin kunnan on mahdollista järjestää sille 
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hoito. Saatujen kommenttien pohjalta kunta laati asemakaavaehdotuksen, joka oli ym-
päristölautakunnan käsittelyssä v. 2006. 
 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 3.11. - 2.12.2009.  
Saadut lausunnot: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 11.11.2009 
Lautakunta puoltaa kaavaehdotuksen hyväksymistä lukuun ottamatta korttelin 128 ton-
tin 1 pi-5 -rajaviiva, joka tulisi siirtää pois rakennusalan sisältä. Lisäksi pienempien ta-
lousrakennusten rakennusalojen tulisi olla hieman suurempia, mikä helpottaisi raken-
nusten sovittamista rinnemaastoon rakennussuunnitteluvaiheessa, mikäli naapuri ei 
suostu rakennusalan rajan vähäiseenkään ylittämiseen. Erityishuomiota tulee kiinnittää 
siihen, että päättyvän tien päässä oleva kääntöpaikka tulee rakentaa siten, että myös 
esim. pelastusautot ja aurauskalusto pääsevät esteettä kääntymään. 
 
Yhdyskuntatekniikka 24.11.2009 
Korttelissa 119b puuttuu viiste Huhmarintien ja Viklantien kulmauksesta. Rantatien 
kääntöpaikka on tutkittu uudelleen. Kääntöpaikan luiskat ulottuvat rinteeseen kääntö-
paikasta 20 metrin päähän ja ulottuvat viereistan rakennusalojen päälle. Luiskien tilan-
tarve on 20 x 30 metriä. Jos käytetään 3 - 5 metriä korkeaa tukimuuria, tilantarve vähe-
nee. 
 
Jatkamalla Rantatie Venttiväylälle vältytään kääntöpaikan rakentamiselta. Rantatien 
poikkileikkaus on 3,5/4 ja Venttiväylän 5/5,5. Kortteleista 127 ja 128 puuttuu hulevesi-
määräys. Uudet jätevesiliittymät Rantatien pohjoispuolella vaativat kiinteistökohtaisen 
pumppaamon. 
 
Vesihuollon rakentamiskustannukset ovat 50000 € ja kadunrakentamisen 90000 €. 
 
Saadut muistutukset: 
 
Kaarina ja Heikki Saari (Kiertotie 31), 23.11.2009 
”Emme tule hyväksymään esitetyn kaltaista kaavamuutosta vaan esitämme seuraavaa. 
Kiertotien välinen kevytkatu tehdään pp/t -katuna, josta ajo perimmäiselle tontille 2:191. 
Emme myöskään hyväksy ensimmäisen tontin sivua kulkevaa katuosuutta toisella tontil-
la. Esitämme oheisena seuraavassa piirustuksessa minkälaisena voimme hyväksyä 
tonttien muodostuksen. Kiertotien loppupään puoleinen kääntöpaikka jää silti vielä 
huomattavan paljon väljemmäksi ja laajemmaksi kuin alkupään puoleinen kääntöpaikka. 
Ihmettelemme minkä takia kaikki maa-alue kaavaehdotusta tehtäessä on pitänyt ottaa 
meidän maistamme. Viereisen tontin omistajalle on luvattu katualueen alle jäävän osan 
tilalle puistoalueesta lisämaata. 
 
Kunta on edellisen kaavan vahvistaessaan luullut, että tontti 2:558 kuuluu Oy Talolan 
maihin, jotka kunta on jossakin vaiheessa hankkinut omistukseensa. Maa-alue on kui-
tenkin ollut meidän, ainoastaan lainhuuto on ollut tekemättä. Maa-alue on ostettu v. 
1950, lainhuuto toimitettu v. 1994. Kaikki maa-alueet ovat siirtyneet perintöjärjestelyjen 
kautta Kaarina Saaren omistukseen v. 1989.” 
 
Esa ja Eira Kangas 20.11.2009 
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”1. Rantatien loppupäähän merkitty kääntöpaikka tulee poistaa. Kääntöpaikka voidaan 
korvata jatkamalla Rantatietä Venttiväylälle asti. Jatkopala voisi olla vain 3½ - 4 m leveä 
ja sallittu vain huolto- ja pelastusajoneuvoille. Lisähyötyinä tulisi monenlaisia turvallisuus 
ja ympäristövaikutuksia. Sekä Rantatien että Venttiväylän kääntöpaikat ovat laajoja, 
100 - 150 neliön suuruisia, yli 5 m syviä monttuja. Kartan mukaan niiden ylä- ja alareu-
nojen korkeuserot maanpinnassa ovat 9 - 11 metriä. Ne olisivat varsinkin Vesijärveltä 
päin nähtyinä valtavan isoja aukkoja. Lisäksi maisema-aukon laajuus korostuisi, koska 
kääntöpaikan ja sen varteen sijoittuvien rakennusten alueelle ei jäisi montakaan puuta.  
2. Kaavatonttimme 7/127 alue tulee merkitä ulottumaan kiinteistömme 2:65 itäreunaan 
asti koko sen pituudelta. Yhteiskunnalla ei ole mitään tarvetta tai perustetta vaatia sitä 
omistukseensa. Kaavassa on jo korttelin 128 muille tonteille rajattu alueet, joiden puus-
ton ja kasvillisuuden säilyttämisestä määrätään pi-5 -määräyksellä. Tontin takaosalla si-
jaitsee autotalli-varastorakennus, jonka olemme joitakin vuosia sitten peruskorjanneet ja 
sähköistäneet. Se on edelleen tarkoituksensa mukaisessa käytössämme. Samoin se tu-
lee pitkään olemaan tarpeellinen meille ja vielä tontille aikanaan taloaan rakentavalle 
seuraavallekin omistajalle. 
3. Kaavatontillamme 6/127 osoitettu rakennusala tulee määritellä väljemmäksi. Kaava-
ehdotus näyttää sisältävän myös talousrakennuksen, jollainen muilla korttelin tonteilla 
on osoitettu erillisenä. Tontin suurista korkeuseroista johtuen yhdistäminen saattaa olla 
perusteltua, mutta myös erillinen talousrakennus saattaa olla mahdollinen. Haluamme 
neuvotella vaihtoehdoista. Asuinrakennus tulee voida sijoittaa sopivaan etäisyyteen 
Rantatien reunasta siten, että liittymään tieltä sisäänkäyntiin ei tarvita porrastusta eikä 
jyrkkää luiskaa tai siltarakenteita.” 
 
Vastine muistutuksiin ja kaavaehdotuksen kehittäminen: 
Voimassa olevassa asemakaavassa Saarien kiinteistölle on rakennuspaikan lisäksi 
osoitettu suurehko kääntöpaikka ja puistoa. Nähtävillä olleessa ehdotuksessa kääntö-
paikkaa on pienennetty merkittävästi, puistovaraus on poistettu kokonaan ja alueelle on 
näin voitu osoittaa muistuttajille uusi tontti. Lisäksi osittain heidän kiinteistönsä kautta 
kulkenut läpiajotie on muutettu kapeaksi kävely- ja pyörätieksi. Kaavaehdotus ei kohtele 
muistuttajia kohtuuttoman huonosti tai naapureihin nähden epätasa-arvoisesti. Kääntö-
paikkaa voidaan kuitenkin pienentää entisestään ja järjestää kulku takatontille muistu-
tuksessa tarkoitetulla tavalla. 
 
Rantatien ja Venttiväylän yhdistäminen ei ole toiminnallisesti tarpeellista eikä teknisesti 
helposti toteutettavissa. Kankaiden eteläisempää tonttia on mahdollista laajentaa esite-
tyllä tavalla tontin itäreunaan koko sen mitalta. Rakentaminen kaipaa määrätietoista oh-
jaamista ja rakennusalueiden rajaamista, jotta järveltä avautuvassa näkymässä voidaan 
osittainkaan säilyttää puustoisuutta. Rakennusaloja Rantatien varrella on pienennetty, 
ja ne on merkitty lähelle katualueen rajaa, jotta maastoa ja maisemaa voidaan säilyttää. 
Rantatien kääntöpaikka on sovitettu rinteen alle tasaiselle kohdalle. Kadun itäpää on 
merkitty pihakaduksi, jolle ei ole osoitettu kääntöpaikkaa.   
 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 20.11.–19.12.2017. Siitä saatiin seuraavat lausun-
not: 
 
Rakentaminen 14.12.2017 
Katualue on noin sivukaltevassa maastossa liian kapea. Edes katua ei voi rakentaa il-
man ponttiseiniä, sillä luiskat karkaavat normaalisti rakennettaessa useita metrejä tont-
tien puolelle. Vaikka vesi- ja viemäriputket kaivetaan kadun alarinteen puoleiseen reu-
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naan, kaivannoista tulee silloinkin melkoiset. Rakentamisesta tulee merkittävästi hi-
taampaa ja kalliimpaa. Kadun alapuolisten tonttien rakentaminen esitetyllä tavalla vaatii 
ponttiseinän käyttöä, ettei katu valahda tontille (perusmaa harjussa ilmeisesti soraa) 
työn aikana. 
 
Jostakin kohdasta rinnettä pitäisi varata tila katualueen (ja mahdollisesti yläpuolisten 
tonttienkin) hulevesien johtamiselle järveen. Nyt se onnistunee esitetyn Huhmarinran-
taan johtavan kevyenliikenteen aluevarauksen kautta. Avo-ojina urat on sepelöitävä, et-
tei vesi syövytä uran pohjaa. 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 1.12.2017 
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää vesihuoltoverkoston täydennysrakentamista 
Rantatiellä. Korttelin 120 tontin 17 omat liittymisjohdot sijaitsevat myös tontilla 16, ne tu-
lee kiinteistön omistajan huomioida tonttia 16 muodostettaessa. Kiinteistöt jotka eivät 
voi liittyä olemassa olevaan tai rakennettavaan jätevesiviemäriin viettoviemäriä käyttä-
en, tulee liittyä käyttämällä kiinteistökohtaista jätevedenpumppaamoa. 
 
Vastine lausuntoihin: 
Paikka on arka, ja kadun rakentaminen edellyttää poikkeuksellista suunnittelua ja ra-
kentamista. Kaavan muuttaminen on kuitenkin katsottu toimivammaksi ja edullisem-
maksi ratkaisuksi kuin voimassa olevan kaavan ja katujärjestelyjen toteuttaminen. 
 
Asemakaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus: 
 
Maanomistaja 11.12.2017 
Omistamme tontin ja kiinteistön osoitteessa Rantatie 10 (kortteli/tontti 2-504). 
Meillä on kaksi huomautusta/kysymystä kaavaehdotukseen liittyen: 
 
1) Rantatietä ollaan suunnitelman mukaan jatkamassa, jolloin se ilmeisesti levenee 
meidän tonttimme kohdalta eteenpäin ja liikenne siinä lisääntyy. Jo nyt on ongelmana 
se, että kun tie nousee jyrkästi meiltä eteenpäin, sieltä valuvat kaikki hulevedet meidän 
kohdallemme ja risteysalueella on jatkuva lätäkkö. Miten kunta aikoo hoitaa hulevesien 
käsittelyn? Emme vastusta tien rakentamista/jatkamista, mutta edellytämme sen toteut-
tamista teknisesti oikein (riittävät kallistukset, viemäröinnit yms.) niin että vedet eivät va-
lu meidän tontillemme. 
 
2) Havainnekuvaehdotuksessa "486_ehd_hav_2017" on meidän tontillemme piirretty si-
sääajo (nro 11) väärästä kohdasta eli keskeltä tonttia, jossa sijaitsee kasvimaa (sen ja 
Rantatien välissä on pensasaita, joka alkaa talostamme katsottuna tonttimme vasem-
masta laidasta naapurin autotallin jälkeen ja jatkuu omaan piha-autotalliimme asti). Oi-
keasti kulku tapahtuu talostamme katsoen tontin oikeasta laidasta autotallirakennuksen 
oikealta puolelta, josta on sujuva yhteys myös rinnetalomme alakerrassa oikeassa reu-
nassa olevaan autotalliin. Näin tämä on määritelty alkuperäisessä asemapiirroksessa 
(liitteenä) ja näkyy myös oheisista kuvista - kulku ei voi mitenkään tapahtua keskeltä 
tonttia; silloin ei jäisi lainkaan piha-aluetta ja siksi se on alunperin suunniteltu, hyväksyt-
ty ja toteutettu nykymallin mukaisesti. Asia varmaan korjataan lopulliseen versioon? 
 
Toivomme saavamme vahvistuksen siitä, että kommenttimme ovat päättäjien tiedossa. 
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Kaupungin perusteltu vastine muistutukseen: 
Katualueen suunnittelu, rakenneratkaisut, ajorata, ojat ja hulevesijärjestelyt ratkaistaan 
katusuunnitelmassa, joka laaditaan oikeusvaikutteisen asemakaavan pohjalta. Katu-
suunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti osallisten kanssa, ja siihen on mahdollista ot-
taa kantaa. Tontteja rakennettaessa edellytetään hulevesien imeyttämistä tonteilla. 
 
Havaintokuvassa on esitetty eräs tapa toteuttaa kaavaa. Se ei vastaa yksityiskohdis-
saan nykytilannetta, eikä sitä tulkita ehdottomana vaatimuksena tulevalle suunnittelulle. 
Asemakaavakartassa ei ole määräyksiä liittymien sijoittamisesta, vaan ne ratkaistaan 
rakennusluvissa rakennustyöhön ryhtyvän esittämien suunnitelmien pohjalta. 

Viranomaisyhteistyö 
Viranomaisneuvottelussa, joka järjestettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmis-
tuttua todettiin, että harjualue on seutukaavassa merkitty VL-merkinnällä virkistysalu-
eeksi ja että alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Seutukaavan merkintä pidet-
tiin selvästi tavoitteellisena koko harjun ja rannan osalta. Mikäli rantavyöhykkeen vanha 
loma-asutus halutaan todeta asemakaavalla, on löydettävä ratkaisu, jossa seutukaavan 
tavoitteet toteutuvat. Harju on kulttuurihistoriallinen reitti ja vanha valtatie, mutta ennalta 
ei ole tiedossa valtakunnallisia tai maakunnallisia esim. arkeologiaan liittyviä selvitystar-
peita. Todettiin myös, että vuoden 1952 rakennuspaikat, joita ei saada liitetyksi vesi-
huoltoverkko, voidaan osoittaa lomarakennuspaikoiksi. Virkistysalueiden lunastamista 
pidettiin kunnan velvollisuutena, koska alueen ei voida katsoa palvelevan maakunnallis-
ta käyttötarkoitusta. Alueen eläimistö, kasvillisuus ja maisema olisi huomioitava sekä 
kaavaa laadittaessa että selostusta tehtäessä.  

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Kuntastrategian ja lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kangasalan kuntastrategian mukaisesti kaavan tavoitteita on mm. luoda asumiseen 
monipuolisia vaihtoehtoja, ottaa kaavoituksessa ympäristöarvot huomioon ja mahdollis-
taa kaavoitusprosesseissa osallisten osallistuminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet.  
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Tavoitteena on laatia asemakaava, joka säilyttää ja parantaa rakennetun osan alueen 
ympäristökuvallisia ominaisuuksia, luo edellytykset rakennusten peruskorjauksille ja oh-
jaa uudis- ja täydennysrakentamista vanhaan sopeutuvaksi. Alueen ilme osana ranta-
maisemaa pyritään säilyttämään tasapainoisena. Järven suunnasta kaukomaisemana 
hahmottuva Kuohunharju pyritään säilyttämään nykyisellään.  
 
Kuohunharju on merkittävä osa seudullista virkistysyhteyttä. Kaavan tavoitteena on säi-
lyttää ja varmistaa Kuohunharjun virkistyksellistä arvoa. Harjuluonto on Suomessa har-
vinaista ja arvokasta, kaavan tavoitteena on säilyttää ja turvata Kuohunharju taajaman 
luonnon selkärankana. 
 
Liikenteen osalta tavoitteena on kulkukelpoisen ja kunnan kadun hoidon mahdollistavan 
katuyhteyden luominen jokaiselle kaavan tontille kohtuullisin kustannuksin.  
 

 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet  
Kaavan valmisteluvaiheessa olevan Rantatien seudun kiinteistönomistajilla on ollut kiin-
nostusta tonttiensa jakamiseen. Luonnosten valmistuttua nämä tavoitteet ovat täsmen-
tyneet siten, että suurin osa asukkaista arvostaa edelleen väljiä tontteja ja pitkän ajan 
kuluessa muodostunutta puutarhamaisia pihapiirejä. Liikenneturvallisuutta halutaan ko-
hentaa. Alueen itäpään kiinteistöjen omistajat ovat kaavoituksen alussa toivoneet itsel-
leen yhtä tonttia kiinteistöä kohti, kulkua Rantatien jatkeen kautta ja katua linjattavaksi 
kiinteistöjensä ylälaitaan.  
 
Ympäristön laatua koskevat tavoitteet 
Maisemassa arvokasta on säilyttää harjun laen ehyt silhuetti ja sijoittaa rantavyöhyk-
keen uusi rakentamien rannan kasvillisuusverhon taakse sekä huolehtia siitä, että ton-
teilla rakentamisen jälkeenkin kasvaa puustoa eikä rakentaminen näy aukkona harjus-
sa. Alueen luonteeseen eivät sovi rantaan aukeavat nurmikkokentät. Kaava-alue on vä-
littävä rantaosuus, alueelta länteen sijoittuvan jo melko rakennetun rantavyöhykkeen ja 
idän puolen rakentamattoman luonnontilaisen rantaosuuden välillä. Kaavamuutosalu-
een rantaan ja rinteelle sopivat alueelle luontaisesti sopivat lajit, joiden vihreys sopeu-
tuu harjun ja rannan olevaan valtaosaltaan hyvin luonnonmukaiseen vihreyteen. Kuo-
hunharjulta on avattu näkymäsektoreita Vesijärvelle, sekä Kuohunharjuntieltä Vesijär-
veltä tarkastella että Kuohunharjun pohjoisrinteen polun maisemanihailukohdille. Ran-
nan tonteilta on mahdollista avata näkymiä rannan luonnonoloisen puu- ja pensasver-
hon lomitse, kuitenkin huolehtien siitä, ettei rannan rakentaminen loista liian avoimesti 
ulapalle. Näkemäsuunnat rannan tonteilta järvelle tulee suunnitella vinoiksi ja rantaan 
tulee istuttaa puu- ja pensasryppäitä.   

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset              
Voimassa olevan asemakaava vertailuvaihtoehtona 

 Asemakaava on olemassa olevan tilanteen mukainen laajalla osalla aluetta. Voimassa 
oleva asemakaava osoittaa olevan Rantatien eteläpuolelle huomattavasti vähemmän 
tontteja kuin alueella on nyt, tontteja on jaettu poikkeusluvin. Itäpäähän on osoitettu eril-
lispientalojen tontit ja kulku ajoyhteytenä virkistysalueen poikki. Kaava ei ohjaa raken-
tamisen ympäristön sopeutumista.  

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta, vaikutukset 
Asemakaavasta laadittiin kaksi vaihtoehtoista luonnosta, valmisteluvaiheen kuuleminen 
hoidettiin näillä vaihtoehdoilla. Luonnos 1 perustui nykyisen väljyyden säilyttämiseen, 
jossa korttelikohtaisin määräyksin ohjataan rakentamista olevaan tilanteeseen sopeutu-
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vaksi. Vaihtoehto 2 osoitti hieman tiivistetyn rakenteen, jossa määräykset olivat em. kal-
taiset. Molemmissa vaihtoehdoissa osoitettiin kaava-alueen itäpäähän loma-asuntojen 
korttelialue, jolle kulku puiston kautta ajoyhteytenä, ei katuna. Tieverkko oli molemmissa 
vaihtoehdoissa samankaltainen.  
 
Tavoitteena oli vaihtoehtoisissa tarkasteluissa nykyisten kiinteistörajojen noudattami-
nen. Asemakaavaluonnosten vaihtoehto 1 esitti tilanteen tiivistämättömänä, jossa kui-
tenkin nykyisin rakentamattomat tontit oli otettu käyttöön. Vaihtoehto 2 sisälsi uusia ra-
kennuspaikkoja, jotka saatiin jaetuista tonteista. Liikennereitit esitettiin samankaltaisina, 
mutta jaetuille tonteille oli osoitettu kapeat ajotiet Rantatieltä ja Huhmarintien päästä. 
Rantatien itäpäässä järven rannassa olevalle tontille osoitettiin kytkettyjen pientalojen 
korttelialue. Kaava-alueen itäpään kolmelle rantarakennuspaikalle esitettiin luonnosvai-
heessa loma-asuntojen korttelia ja niille kulkua ohjeellista ajoyhteyttä myöten Kuohun-
harjuntien kautta. Kaksi pientä yhteisrantaa esitettiin luonnosvaiheessa venevalkamina. 
Vaihtoehto 2 pyrki esittämään tonttijaon siten, että tontit pysyvät alaltaan pääosin yli 
1000 m2. Jaettavat tontit muodostuivat nykyisistä tonteista. Nykyinen asukasluku n. 60 
henkeä olisi noussut vaihtoehdossa 2 nykyisestä noin sataan. Liikennemäärä Rantatiel-
lä ja Huhmarintiellä lisääntyisi vähäisesti. Kaikkiaan luonnosten tuomat muutokset ole-
vaan tilanteeseen nähden olivat melko vähäiset. Voimassa olevaan kaavaan nähden 
merkittävin muutos olisi ollut se, että itäpään kiinteistöt olisi merkitty lomarakennuspai-
koiksi ympärivuotisen käytön sijaan. Rannan pienten yhteisalueiden käyttö puistoina oli-
si ollut hankalaa ja naapuritonttienomistajat olisivat todennäköisesti kokeneet sen häirit-
seväksi.  

Asemakaavaehdotus/ asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet, vaikutukset 
Asemakaavaluonnoksista annettujen mielipiteiden pohjalta jakamiskelpoiset tontit joko 
jaettiin tai jätettiin jakamatta. Viranomaislausuntojen pohjalta kehitettiin mm. rannan 
maisemamääräyksiä ja olevan ympäristön huomioon ottamisvelvoitetta rakentamiselle. 
Maisemaa suojelevia määräyksiä annettiin myös Rantatien jatkeen tonttien osalta sekä 
harjun virkistysalueelle. 
 
Rannan pienet yhteisalueet kunta vaihtaa osakaskunnan kanssa sijoittumaan kunnan 
rannalle kaava-alueen itäpäähän. Vanhat yhteisalueet kunta myy viereisille kiinteistöille. 
Vanhat yhteisalueet osoitetaan kaavassa kuuluviksi tontteihin.   
 
Asemakaavaluonnoksen oltua nähtävillä kunta tutki Rantatien jatkeen linjaamismahdol-
lisuuksia. Rakennusten sijoittamista tonteille tutkittiin tilanteessa, että tie nousee jyrkästi 
ylös rinteeseen ja tonttien rakentaminen sijoittuu tien alapuolelle jyrkkään rinteeseen. 
Koska ajo tonteille nähtiin hankaliksi, tutkittiin mahdollisuutta sijoittaa autopaikat Ranta-
tien eteläpuolisille pienille LPA-alueille tonttikohtaisesti. Suunnitelmia vietiin eteenpäin 
kaavoituksen ja kunnallistekniikan yhdessä suunnitteluna. Tien linjaaminen ylös rintee-
seen on liian hankalana rakentaa ja hoitaa. Tämän vuoksi kehitettiin seuraava vaihtoeh-
to, jossa katu linjattiin itäpään kiinteistöjen puolivälistä ja sen ylä- ja alapuolille suunni-
teltiin tontit. Tästä suunnitelmavaihtoehdosta neuvoteltiin maanomistajien kanssa.  

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 

Mitoitus  
Kaava-alue sitoutuu tiiviisti kirkonkylän tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen. Voimassa 
olevassa kaavassa rakentamattomia tontteja on yksi kappale. Asemakaavaehdotukses-
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sa rakentamattomia tontteja on 10 kappaletta. Tonttien koko vaihtelee yleisesti välillä 
noin 1300 m2-2000 m2. Suurin tontti on noin 3500 m2 ja pienin tontti noin 700 m2. Ranta-
tien jatkeen varren tontit ovat keskimäärin 1400 m2 suuruisia.  
 
Rakennusoikeudet on merkitty rakennusaloittain. Yleisesti tonteille on osoitettu asuinra-
kennukselle rakennusoikeutta 200 k- m2 ja talousrakennukselle 40 m2.  Jos toteutunut 
rakennusoikeus on tätä suurempi, on rakennusoikeutta nostettu. Rantatien jatkeen ran-
tatonteille on lisäksi osoitettu 20 k- m2  saunalle.  
 
Katualue on mitoitettu leveydeltään 9-13 ottaen huomioon jyrkän maaston pengerrys-
tarpeet sekä kääntöpaikka kadun itäpäässä. Kääntöpaikka pyritään mitoittamaan mah-
dollisimman suppeaksi, koska se sijoittuu jyrkkään rinteeseen ja täytöt ja leikkaukset 
veisivät runsaasti tilaa ja olisivat maisemallisesti hankalia. Kaavassa sallitaan rakennus-
ten sijoittaminen kääntöpaikan kohdalla aivan asfaltoidun kääntöpaikan reunan lähelle, 
jolloin rakennuksen (asuin- tai talousrakennuksen) avulla on mahdollista välittää kor-
keuseroa. Jos rakennuksilla ei tontinomistaja välitä korkeuseroa, joutuu kunta sijoitta-
maan katurakenteita (leikkauksia ja pengerryksiä) osin tontin alueelle, kaavassa ka-
määräyksellä osoitetulle kadun reunusalueelle.  

Palvelut 
Alue tukeutuu palvelujen osalta edelleen Kangasalan kuntakeskukseen.  

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet 

Asuinkorttelit 
Erillispientalojen kortteleihin liittyy (AO) sekä täsmällisempiä rintamamiestaloalueen il-
mettä säilyttäviä määräyksiä että uudempia pientalokortteleita koskevia määräyksiä. 
Rakennuskannaltaan yhtenäisimpien kortteleiden AO-18 määräys ohjaa korjausten, laa-
jennusten ja uudisrakentamista mm. siten, että uusi rakentaminen on sovitettava van-
haan rakennuskantaan ja ympäristöönsä muodoltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään. 
Julkisivumateriaaliksi on määrätty lauta tai rappaus. Rintamamiestalovaltaisissa kortte-
leissa kattokaltevuus on määrätty 1:1,5-1:2,5 ja kerrosluvuksi on osoitettu lu3/4. Kortte-
lin 126 itäpäässä, jossa sijaitsee harjun rinteessä uudempia 1980-luvulla rakennettuja 
asuinrakennuksia, sallittu kerroskorkeus on II. Mainitun alueen sekä Viklonkujan seudun 
rakentamisen tavasta ei ole annettu määräyksiä, koska niiden oleva rakennuskanta 
poikkeaa kaava-alueen muusta 1950-luvun arkkitehtuuria ja rakennustapaa edustavas-
ta yleisilmeestä. Samoin Rantatien jatkeen varren rakennuksille on sallittua II-
kerroksisuus. Uudisrakentaminen voi näin ollen sopeutua ympäristöönsä eri tavoin, 
kaavan ohella myös rakennusjärjestys ohjaa rakentamisen ja ympäristönhoidon tapaa. 
Kortteleille on annettu rannan maisemaa suojaavat määräykset. 
 
Talousrakennusten ja päärakennusten rakennusalat on merkitty erikseen. Sillä, että 
alueella on myös pieniä talousrakennuksia, edistetään alueen mittakaavan säilymistä 
pienenä. Luonnosvaiheessa suunnitelmaan sisältynyt loma-asuntokortteli RA on muu-
tettu erillispientalojen AO-kortteliksi, jolle on annettu rantamiljööseen sopeuttavia mää-
räyksiä. Viemärilinja tulee sijaitsemaan katualueella, joten viemärin liittymiskorkeutta 
alemmas sijoittuvat rakennukset kiinteistö joutuu pumppaamaan kiinteistökohtaisella 
pumppaamolla kunnan viemärilinjaan. Rakennusjärjestys määrää, että asunnon alim-
man lattiatason tulee olla vähintään 0,5 metriä tulvarajaa korkeammalla. Erityisesti ran-
nan saunojen osalta on tärkeää harkita rakennuksen korkeusasema huolellisesti niin, 
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että rakennus sijoittuu arassa maisemassa kauniisti, mutta ei kuitenkaan tulvakorkeu-
teen nähden liian alas.  
 
Uimaranta- ja venevalkama-alue. 
Kaava-alueella on oleva uimaranta- ja venevalkama-alue Huhmarintien päässä. Sen ra-
jaus noudattaa asemakaavaehdotuksessa kiinteistörajoja. Venevalkamaan on huolto-
ajoyhteys Huhmarintien jatkeen, kaavassa Huhmarinpoluksi nimetyn kujan kautta. Li-
säksi valkaman eteläkulmasta on kevyenliikenteen yhteys Rantatielle. Rantavyöhyk-
keen maiseman käsittelystä on annettu kaavassa määräys. Kaavamuutosalueella on 
kolme osakkaiden omistamaa yhteisranta-aluetta. Suurin yhteisranta tulee säilymään 
samalla paikalla, kaksi pienempää yhteisrantaa siirretään kaavamuutosalueen itäreu-
naan kunnan nykyisin omistamalle ranta-alueelle. Pienille rannan yhteisalueille ei ollut 
enää olemassa yhteisrannan kulkuyhteyttä ja muutoinkin em. alueet koettiin hankaliksi 
yksityisten rantatonttien välissä. 
 
Katualueet 
Risteyksissä näkemiä on turvattu estämällä tonttiliittymät risteyksen näkemäalueella. 
Huhmarinpolku osoitetaan kevyelle liikenteelle, mutta tontille ajo on sallittu. Rantatien 
päätä on jatkettu itään noin 200 metriä. Yhteisrantaan johtavan puukujanteen puut esi-
tetään säilytettäviksi (5.). Rantatien jatkeen rakentamista on tutkittu kaavoituksen rinnal-
la, kaavaselostuksen kohdassa 6 Toteuttamisohjeet kuvataan katua.  
 

5.4 Kaavan vaikutukset suhteessa alueen tavoitteisiin, erityisesti ympäristön laatua koskevien 
tavoitteiden toteutuminen, keinot haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kulttuuriin 
Kaava ohjaa alueen alkuperäiseen rakennuskantaan sopeutuvaan uudisrakentamiseen 
ja peruskorjaukseen niiltä alueen osilta, millä alkuperäistä rakentamisen tapaa on säily-
nyt. Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteistyöllä rakentamista voidaan ohjata so-
peutumaan ympäristöönsä.  
Vaikutukset rantamaisemaan ovat yhtälailla vähäiset voimassa olevaan asemakaavaan 
nähden. Voimassa olevassa asemakaavassa alue osoitetaan erillispientalojen alueeksi. 
Rantatien jatkeen alueelle kaava mahdollistaa uudisrakentamista, alueen ilme muuttuu 
nykyisestä pienten kesämökkien väljästä alueesta omakotialueeksi. Kaavamääräykset 
ohjaavat voimassa olevaa kaavaa tarkemmin rannan rakentamistapaa ja kasvillisuuden 
säilyttämistä ja istuttamista rantavyöhykkeellä ja tonteilla. Rakentamisen ja ympäristön 
hoidon huolellisella suunnittelulla ja toteuttamisella kaavan edellyttämillä tavoilla, alue 
sopeutuu maisemaan. Kuohunharjun virkistysalueelle kaava antaa sen puustonkäsitte-
lylle määräykset sopeuttaa toimenpiteet Vesijärvimaisemiin ja pitää harjun siluetti ehy-
enä.  
 
Kuohunharjun päällä kulkeva tie on ikivanha valtatieyhteys, jolta on ihailtu maisemia 
etelän järville ja Vesijärvelle. Kaava mahdollistaa hienovaraisen maisemien avaamisen 
Kuohunharjulta näkemien avaamiseksi nykyistä paremmin Vesijärvelle.   

Vaikutukset liikenteeseen ja vesi- ja viemärihuoltoon 
Muutos tuo vähäisessä määrin lisäystä Rantatien liikenteeseen, toisaalta kaava vähen-
tää ajoneuvoliikennettä Kuohunharjun virkistysalueelta. Läpiajoliikennettä alueen ohitse 
ei muodostu. Kaava-alueen itäpään tonttien kulku ohjataan asemakaavan muutoksessa 
Rantatien kautta, kun se tähän asti on ohjattu Kuohunharjun puistoalueen poikki Rinne-
kujaa pitkin. Rinnekuja sijoittuu erittäin jyrkkään rinteeseen. Kadun rakentaminen ja hoi-
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to on parempi järjestää Rantatien jatkeen kautta, Rinnekujan varren kiinteistönomistajat 
ovat sitä myös toivoneet. Rantatien jatke on mahdollista linjata niin, ettei katu muodostu 
erityisesti hoidon kannalta liian jyrkäksi. Rakennettu omakotiasutus on kunnallisen vesi- 
ja viemärihuollon piirissä. Kaavan myötä myös kaava-alueen itäpään nykyisen ja tule-
van asemakaavan mukaiset erillispientalotontit saadaan kunnallisen viemärin ja vesi-
huollon piiriin ja tonttien kulku saadaan järjestettyä katua pitkin. 

Vaikutukset luontoon ja virkistykseen, pienilmastoon 
Kaava-alue on hyvin pitkälti rakennettua ympäristöä, jossa kaava mahdollistaa vain vä-
häistä lisärakentamista. Rantatien jatkeen alueelle voimassa oleva kaava osoittaa eril-
lispientalorakentamista, mutta alueella on tällä hetkellä vain pieniä lomamökkejä – tont-
timaaksi osoitettu alue on jo nyt rakennettua ympäristöä ja pihamaata. Nykyisin käytös-
sä oleva ajoyhteys idästä virkistysalueen läpi jää pois autoliikenteen käytöstä ja muut-
tuu kävely-yhteydeksi. Ajoneuvoliikenne harjun virkistysalueelta vähenee. Kaava osoit-
taa virkistyskulun puistokäytäville. Kuohunharjulla nykyiselläänkin virkistyspatikointi oh-
jautuu pitkälti oleville poluille ja muun rinteen kulutus on vähäistä. Rantatien jatkeen ra-
kentaminen vaatii maaston korkeussuhteista johtuen pengerryksiä ja leikkauksia, katua 
varten joudutaan varaamaan leveä katualue, jotta kaikki kadun tukirakenteet saadaan 
mahtumaan katualueelle. Katulinjaus on suunniteltu siten, että rannan suurmaisemassa 
vallitseva mäntymetsän siluetti säilyy.  
 
Kuohunharju säilyy virkistyskäytössä. Kävely-yhteys Rantatieltä harjulle paranee raken-
nettavan tien ja tieltä selkeästi avautuvien virkistysreittien ansiosta. Kaava osoittaa puis-
tokäytävien linjaukset: Alueen olevat polut säilyvät ja sinne tulee lisää uusia polkuja.  
 
Alueen erityisesti itäosa pohjoisrinteenä säilyy mikroilmastoltaan muuta Kangasalaa 
kylmempänä ja kosteampana alueena.  

Vaikutukset kunnan ja yksityisten talouteen  
Kunnan kannalta on taloudellisempaa ohjata kaava-alueen itäpään kiinteistöille kulku 
Rantatien suhteellisen loivasti linjattua katua pitkin kuin Rinnekujan kohdalle rakennet-
tavaa erittäin jyrkkää katua pitkin. Talvikunnossapidolle kadun jyrkkyys lisäisi kustan-
nuksia, kun jyrkkää katua jouduttaisiin taajaan hiekoittamaan. Kaavan mukainen Ranta-
tien jatke on rakentamis- ja hoitokustannuksilta kohtuullinen kunnalle. Rinnekujan jatke ( 
noin 200 metriä) ja alueen vesi- ja viemärihuoltolinja (200 metriä) aiheuttavat kunnalle 
kustannuksia, joita osin kunta saa katettua alueen tonttien liittyessä kunnallistekniikkaan 
vesilaitoksen taksan mukaisilla liittymismaksuilla ja osin maankäyttösopimusten mukaan 
kunnallistekniikan rakentamiskorvauksina. Kunta saa rahaa myymällä maalleen sijoittu-
van yhden erillispientalotontin Rantatien jatkeen eteläpuolelta. 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
Kaavan myötä kaava-alueen itäosan kiinteistöt pääsevät rakentamaan erillispientalot, 
saavat tonttinsa liitettyä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja tonteille saadaan kunnan 
hoitama katuyhteys. Kaava osoittaa Kuohunharjun virkistykselle, mikä varmistaa alueen 
toimimista taajaman sisäisenä ja seudullisena virkistysyhteytenä. Rantatien alueelta 
asukkaiden pääsy Kuohunharjuun selkiintyy. Osakkaiden uimaran-
ta/venevalkamayhteisrannan käyttö säilyy nykyisellään ja kahden muun yhteisrannan 
käyttö mahdollistuu, kun niille on kulkuyhteys kunnan virkistysalueen kautta. Alueelle tu-
lee vähäisesti lisää asutusta olevan rakenteen sisään ja rakentaminen tulee sopeuttaa 
ympäristöönsä. Suurempi muutos nykyiseen nähden tapahtuu kaava-alueen itäpäässä, 
alueen rakentaminen aiheuttaa häiriötä Rantatien varren asutukselle. Rakentamisen jäl-
keen ohikulkevien asukkaiden määrä on vähäinen.      
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5.5 Ympäristön häiriötekijät 
Liikenneturvallisuus Huhmarintien ja Rantatien risteyksessä on koettu ongelmalliseksi. 
Usean tonttiliittymän, jyrkän Huhmarintien ja viheraitojen vuoksi risteystä pidetään vaa-
rallisena. Huhmarintien jyrkkyys (3.)on liikenneturvallisuutta vähentävä tekijä, jonka ai-
heuttamaa haittaa voidaan vähentää estämällä tonttiliittymiä risteysalueella. Viheraidat 
toimivat tielle päin pölyn ja melun suojana(4.). 

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
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5.7 Nimistö 
Vanhassa asemakaavassa kadunnimi on Rantakuja. Osoitekartassa ja yleisessä käy-
tössä on nimenä Rantatie, joka on nyt kaavamuutoksessa annettu kadulle nimeksi. 
Kuohunharjuun sijoittuvan puiston nimeksi kaavassa on annettu sama kuin harjun ete-
läpuoleisella virkistysalueella on eli Kuohunharjun puisto. Yhteisrannalle johtavalle kujal-
le on yhteisrannan mielipiteen mukaisesti kaavassa annettu nimi: Huhmarinkuja. Kuo-
huntieltä Huhmarintielle johtava Kiertotietä ei ole toteutettu asemakaavan mukaisena 
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läpiajettavana tietä. Tällä kaavalla läpikulku muutetaan vain kävellen ja pyöräillen sallit-
tavaksi. Ajoneuvoliikenteen selkeyden vuoksi Kiertotien itäosalle annetaan uusi nimi, 
joksi asukkaat ovat toivoneet Kuohunlukontietä viereisen harjusupan mukaan. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Hulevedet 
Huhmarissa pohjoiseen suuntautuva harjun rinne saa aikaiseksi sen, että lumet kevääl-
lä sulavat hitaasti. Pintavesien tulee päästä valumaan rinnettä alas. Rantaosuus puo-
lestaan on hyvin tasainen, missä pintavesien virtaaminen on hidasta. Huhmarissa on 
tonttien rajoilla perinteisesti olleet ojat. Ojat ovat jatkossakin keino hallita vesien kulkua. 
Laajoja pinnoitettuja alueita, joilta hulevedet eivät pääse imeytymään maastoon, tulee 
välttää.    
Kadut, polut, kunnallistekniikka 
Katusuunnittelua ja vesi- ja viemärisuunnittelua on tehty kaavasuunnittelun rinnalla. Ka-
dun pinnoitetun alueen leveys on suunniteltu 3,5-4 metriksi. Tärkeää on pitää ajorata 
mahdollisimman kapeana, jotta katualueeksi varattava alue ei kasva ja että minimoi-
daan rinteen leikkaukset ja pengerrykset. Kadun rakentamisen yhteydessä tulee mini-
moida rinteen kasvillisuuden tuhoutumisalueiden laajuus ja rakentamisen maisemoin-
nissa pyrkiä liittämään penkereet ja luiskat mahdollisimman luonnonmukaiseksi osaksi 
rinnettä. Kääntöpaikan kohdalla viereisten tonttien rakennusalat on tuotu hyvin lähelle 
kääntöpaikan pinnoitettua aluetta, tarkoituksena välittää rakennuksilla kääntöpaikan ja 
viereisten pihojen suuret korkeuserot. Jos rakennuksilla ei hoideta korkeuseroa, kadun 
tukirakenteet sijoittuvat tontin alueelle, ka-merkinnällä osoitetulle tontin osalle.  
 
Vesi- ja viemärilinja tulevat kulkemaan Rantatien jatkeen katualueella siellä. Ylärinteen 
puolen rakentaminen pääsee liittymään tonttien viettoviemäreiden kautta kunnalliseen 
viemäriverkostoon. Sen rakentamisen osalta, joka sijoittuu kunnan viemärilinjaa alem-
mas, kiinteistön omistajat joutuvat pumppaamaan kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisil-
la pumpuilla jätevetensä kunnan viemäriin.   
 
Kaava osoittaa puistokäytävien linjaukset, puistokäytävien paikat on kaavassa merkitty 
ohjeellisina. Ne sijoittuvat suurelta osin oleville polkujen kohdille. Uusia puistokäytäviä 
syntyy virkistyskulun ohjautuessa rinteeseen nykyistä helpommin Rantatien jatkeen 
kautta. Nykyisen Rantatien pää on kasvillisuudeltaan tiivistä ja vaikeakulkuista, alue 
tuntuu yksityiseltä ja suurelta osin sitä onkin, joten kulkijat eivät tohtien rinteeseen sitä 
kautta kulkea. Osin polusto syntynee käytön myötä, polun sijoittumista kunnan on myös 
mahdollista edistää vähäisellä puiden raivaamisella ja kulun helpottamisella, vähäisesti 
myös merkitsemisellä.   
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Rakennusten sovittaminen Rantatien varrella Kuohunharjun rinteeseen. 
 
Rantatien varren omakotiasutuksen alueen ympäristökuva 
Kangasalla on säilynyt useita edustavia jälleenrakentamisen ajan alueita. Niille on jo 
aiemmin laadittu säilyttävät kaavat ja kaavojen tueksi visuaaliset kaavat ohjaaman kaa-
vaa tarkemmin rakentamisen tapaa alueilla. Huhmarissa kokonaiskuva on sekava. Alu-
eelle vuonna 1952 laadittu asemakaava ei ohjaa rakentamisen tapaa, lähinnä kaava 
hoitaa alueen tonteiksi jakamisen. Kaavan vanhuuden vuoksi alueen rakentamista on 
hoidettu merkittävästi poikkeusluvin.  Rantatien alueella on paikoin säilynyt, Rantatien 
puolivälissä, tien pohjoispuolella, jälleenrakentamisen ajan rakennettua ympäristöä, 
mutta pääsoin alueelle on rakennettu hyvin monenlaisia rakennuksia. Materiaalit, väri-
tys, rakennusmassojen koot vaihtelevat suuresti, rakennuksia on rakennettu jälleenra-
kennusajalta aina tähän päivään asti kunkin ajan ihanteiden mukaisesti. Tämän vuoksi 
Rantatien olevan omakotiasutuksen osalta alueen kaava on laadittu väljähköksi.  
Rantatien jatkeen uudistuva alue 
 
Alueella on voimassa erillispientalokaava, kiinteistöt ovat tänne asti olleet lomakäytös-
sä. Kaavassa alue osoitetaan erillispientalokäyttöön. Kaava ohjaa alueen rakennusten 
rakentamista sekä ympäristön hoitoa monin tavoin. Jatkossa kunnassa harkitaan, laadi-
taanko alueelle kaavaa täydentävät rakentamistapaohjeet. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Kunta vastaa alueen katujen kunnossapidosta ja rakentamisesta talousarvion pohjalta. 
 
Maanomistajat vastaavat asuntojen rakentamisesta. 

6.3 Toteutuksen seuranta 
Seuranta kohdistetaan uudisrakentamisen maisemallisiin vaikutuksiin Rantatien varrel-
la. 

6.4 Suunnittelu 
Asemakaavan suunnittelijoina ovat toimineet sinne asti, että asemakaavaluonnos on ol-
lut nähtävillä, suunnittelijat, arkkitehdit Hanna Montonen ja Susanna Virjo. Asemakaa-
vaehdotusvaiheessa 2006 kaavasuunnittelun on hoitanut suunnittelija, arkkitehti Auli 
Heinävä.  
 
 

KANGASALA 22.5.2018 
 
Markku Lahtinen 
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