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OHEISMATERIAALI
2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan muuttaminen on käynnistetty maanomistajan aloitteesta helmikuussa 2015.
Valmisteluaineisto oli nähtävillä 20.4.-19.5.2015. Hoiva-asuminen poistettiin jatkosuunnittelusta maanomistajan pyynnöstä. Kaavaehdotus tuli käsittelyyn marraskuussa 2017. Siihen tehtiin vähäisiä tarkistuksia hyväksymisvaiheessa keväällä 2018.

2.2 Asemakaava
Suunnittelualue osoitetaan enintään IV-kerroksisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaarina Maununtyttärentie muutetaan kaduksi.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Maanomistajan kanssa on laadittu sopimus kaavan toteuttamisesta aiheutuvien kulujen korvaamisesta. Asemakaavan toteuttamisesta vastaa maanomistaja.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Kaarina Maunutyttärentien varressa Puusepäntien risteyksessä. Alue on rakennettu tontti, jossa on toiminut aiemmin rautakauppa.

Luonnonympäristö ja virkistys
Rakentaminen sijoittuu keskeiselle taajama-alueelle Kirkkoharjun eteläpuolelle, missä
soraharju taittuu hietaiseksi viljelyalueeksi. Viljelyalueet on otettu taajamakäyttöön
1960-luvulta lähtien.

Rakennettu ympäristö

Tontille rakennettiin rautakauppa 1970-luvulla, ja sen viereen kunnan varikko ja paloasema joitakin vuosia myöhemmin. Pohjoispuolelle rakennettiin suuri päivittäistavarakauppa 1990-luvulla. Tontti rajoittuu länsipuolella rivitalokortteliin. Rautakaupan tiloissa toimii rakennusliikkeen varasto ja harrastajateatteri.
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Tonttia sivuaa Lempäälään ja Valkeakoskelle johtava Kaarina Maununtyttärentie.
Lähialueen palveluita ovat kaupan lisäksi Pikkolan päiväkoti ja yläasteen koulu. Muut
palvelut sijoittuvat keskustaan noin 1,5 km päähän.

Maanomistus

Alue on yksityisen omistama. Kunta omistaa eteläpuoleisen varikko- ja paloasemaalueen.

Melu

Työn yhteydessä on selvitetty alueen melut. Kuvassa yömelun leviäminen suunnitelman mukaisella massoittelulla.

3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Kaarina Maununtyttärentie on nykyisellään ELY:n hallinnassa, mutta taajaman sisäisiltä osiltaan se tulisi MRL:n mukaan siirtää kunnan hoitoon ja omistukseen.

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
Keskustan osayleiskaavassa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi,
jossa rakennusten pohjakerroksiin voi sijoittaa kivijalkaliikkeitä. Kaarina Maununtyttärentie on osoitettu seututieksi, ja sen varteen osoitettu varattu kävelyn ja pyöräilyn
pääreitti.

3

Asemakaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu ALV-merkinnällä asuin-, liike- ja
varastorakennusten korttelialueeksi, jonka rakennusoikeus on e=0,5.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Rautakauppa on lopettanut toimintansa tässä paikassa. Alue on siirtynyt rakennusliikkeen haltuun, ja se haluaa toteuttaa yleiskaavaa rakentamalla keskitehokasta kerrostalomaista asutusta täydentämään pientalovaltaista ympäristöä.
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Maanomistaja on jättänyt kaavamuutoshankkeen syksyllä 2014, ja kaavamuutos on
käynnistetty vuoden 2015 alussa.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Asemakaavan osallisia ovat:
Maanomistajat ja asukkaat
Toiminnanharjoittajat
Kunnan hallintokunnat (ympäristö- ja rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka,
vanhuspalvelut)
Elenia Oy
Kangasalan Vesi -liikelaitos, Kangasalan Lämpö
Pirkanmaan ely-keskus

Vireille tulo
Vireille tulosta tiedotetaan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä.

Osallistuminen, vuorovaikutusmenettelyt ja käsittelyt
Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 20.4.-19.5.2015. Mielipiteitä ei jätetty, lausuntoja saatiin seuraavasti:
Pirkanmaan ELY-keskus 21.5.2015
Kaavoitettavalla alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on maaperän tilan tietojärjestelmän
mukaan yksityinen polttonestesäiliö. Sen vuoksi alueen maaperän puhdistustarve on
selvitettävä kaavatyön yhteydessä.
Kangasalantien (maantien 339) ja valtatien 12 välillä maantie 310, Kaarina Maununtyttären tie pitää osoittaa asemakaavoissa ja kaavamuutoksissa katuna. Tie on rajattava mukaan tähän kaava-alueeseen. Alueen maankäyttö on suunniteltava siten, että
tonteilta jalankulku ja –pyöräliikenne ohjataan nykyisille Kaarina Maununtyttären tien
ylittäville suojateille.
Teoreettisen melutarkastelun mukaan 55 dB:n melualue ulottuu 40-80 metrin päähän
Kaarina Maununtyttären tiestä. Mahdollisia meluhaittoja on pyrittävä ehkäisemään
rakennusten ja piha-alueiden sijoittelulla. Mahdollisten erillisten meluesteiden rakentaminen kuuluu alueen maankäytön toteuttajalle.
Tonteilla pitäisi pyrkiä vähentämään muodostuvan huleveden määrää esimerkiksi läpäisevien päällysteiden avulla, joka voitaisiin määrätä jo asemakaavassa. Alueen
maankäytön toteutussuunnittelun yhteydessä tulee hulevesien hallinnasta laatia toteutussuunnitelma. Lähtökohtana on, etteivät alueen hulevedet kasvata maantien 310
kuivatusjärjestelmien vesimääriä. Jos alueen hulevedet johdetaan viivytettynä maantien kuivatusjärjestelmiin, edellyttää se Pirkanmaan ELY-keskuksen lupaa. Alueen
rakentamisen aiheuttamien, mahdollisten maantien kuivatusjärjestelmien, mm. laskuja sivuojien ja rumpujen sekä tien muiden rakenteiden muutosten toteuttaminen kuuluu alueen maankäytön toteuttajalle.
ELY-keskus pyytää, että sille varataan tilaisuus antaa lausunto kaavan ehdotusvaiheessa.
Sosiaali- ja terveyskeskus 20.5.2015
Vanhuspalvelulain ja Kangasalan kunnan vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelman
2014-2020 mukaisesti vanhushuollon palvelurakennetta muutetaan kotihoitoa tukevaksi ja laitospalveluja lakkautetaan. Tavoitteena on, että vanhusten asuminen tulevaisuudessa on monipuolista ja ikäihmisten yksilölliset tarpeet huomioivaa. Tarvitaan
kotiin vietäviä palveluja, kevyempiä asumisvaihtoehtoja, joihin palvelut ovat hyvin
saatavissa ja ympärivuorokautista raskasta hoivaa.
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Vanhuspalveluyksiköiden sijoittelussa pidetään tärkeänä, että yksiköt sijaitsevat
muun asutuksen keskellä, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Keskeinen sijainti on tärkeää paitsi yksikössä asuvien vanhusten myös henkilökunnan, omaisten/muiden vierailijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden sekä tavarantoimittajien sujuvan liikkumisen
kannalta.
Sosiaali- ja terveyskeskus pitää Pikkolan aluetta sopivana sijoituspaikkana uudelle
vanhushuollon yksikölle. Paikka on nauhataajaman alueella hyvien liikenneyhteyksien varrella sekä henkilöstön että omaisten ja muiden vierailijoiden kulkemisen kannalta.
Kangasalan kunta ostaa tällä hetkellä noin 80 ympärivuorokautisen hoivan paikkaa.
Tehostetun asumispalvelun hankintaa ollaan parhaillaan kilpailuttamassa. Kangasalan kunnan alueella on tällä hetkellä useita yksityisiä ympärivuorokautisen hoivan
yksiöitä, joissa on paikkoja yli Kangasalan kunnan oman tarpeen.
Yhdyskuntatekniikka 30.4.2015
Puusepäntiellä on hyvä olla liittymäkielto tontin 12 osuudella.
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 3.6.2015
Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen ja liikekiinteistön muuttamisen asuintorakentamiseen. Alueen maaperän mahdollinen saastuneisuus tulee
ottaa huomioon liiketoiminnan luonteen takia. Autopaikoitusmääräyksissä tulee huomioida myös vieraspysäköinnin tarve erityisesti YRS korttelissa. Muutoin rakennusvalvonnalla ja ympäristönsuojelulla ei ole huomautettavaa.
Kangasalan Vesi –liikelaitos
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää jätevesiviemäriverkoston täydennysrakentamista.
Kangasalan Lämpö Oy 19.5.2015
Luonnoksessa on huomioitu hyvin olemassa oleva kaukolämpöputki varaamalla johtoa varten varattu alueen osa. Kangasalan Lämpö Oy:llä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Alueen tuleva rakennuskanta on liitettävissä olemassa olevaan kaukolämpöjärjestelmään.
Elenia Oy 19.5.2015
Asemakaavan alueella ja ympäristössä sijaitsee Elenia Oy:n omistamia 20 kV:n ja
04,4 kV:n kaapeleita liitekartan mukaisesti. Pyydämme huomioimaan, että mahdollisista ylimääräisistä johtosiirroista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta.
Pyydämme varamaan et- alueen 12m x 12m uusille muuntamoille. Muuntamoiden
paikat näkyvät liitteissä. Muuntamon etäisyys julkisiin rakennuksiin tulee olla vähintään 15 m ja muihin rakennuksista vähintään 5 m.
Elenia Oy:llä ei ole muuta huomautettavaa kaavan suhteen.
Kommenttien vaikutukset suunnitelmaan:
Polttonestesäiliö sijaitsee maanpäällisessä betonibunkkerissa, joten maaperän puhdistustarvetta ei ole tarpeen osoittaa kaavassa.
Kaarina Maununtyttärentie merkitään kaduksi, ja tonteille merkitään liittymäkielto sen
ja Puusepäntien itäpään osalta.

6

Keskustan osayleiskaavakarttaan liittyvän meluselvityskartan mukaan 50 dB:n melu
ei ulotu tontille juuri lainkaan. Oleskelualueet on merkitty kaavakartassa tonttien länsireunaan.
Hulevesien osalta lisätään yleisiin määräyksiin: Katolle ja pihamaalle sekä salaojiin
kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johdetaan ympäröivään maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan suostumus. Ennen rakennusluvan myöntämistä tontin rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikkileikkauksin tontin hulevesien käsittely.
Elenian kanssa neuvottelun jälkeen muuntamolle varataan alue kaava-aluetta laajentaen lounaaseen, kunnan omistamalta puistoalueelta.
Maanomistajan tavoitteet hoiva-asumishankkeesta eivät toteutuneet, ja korttelin pohjoisosa on jatkosuunnittelussa muutettu eteläosan kaltaiseksi IV-kerroksiseksi kerrostalorakentamiseksi.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 11.12.2017–10.1.2018. Siitä saatiin seuraavat
kommentit ja lausunnot:
Pirkanmaan ELY-keskuksen kommentit 8.1.2017
Kaava-alueen päiväajan melutilannetta on kaavaselostuksessa kuvattu Keskustan
osayleiskaavan meluselvitykseen perustuen. Suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon,
että osayleiskaavan melualuekartan mukaan myös yöaikainen melu nousee asemakaavan muutosalueella paikoin yli melun ohjearvojen.
Asemakaavamerkintöjen osalta merkintä LT lienee tarpeeton.
ELY-keskuksella ei ole tarvetta antaa lausuntoa kaavaehdotuksesta.
Kangasalan Vesi -liikelaitos 13.12.2017
Tontit voidaan liittää vesijohtoon ja viemäriin. Rakennusalueen rajasta tulee olla vähintään 4 metrin etäisyys vesihuoltojohtoihin korttelin itäsivulla. Eteläsivulla on merkittävä oleva viemäri linjavarauksella. Pohjoissivulla pitää varata alue hulevesiviemärille. Kiinteistöt, jotka eivät voi liittyä vietolla viemäriin tulee liittää siihen kiinteistökohtaisella jätevesipumpulla.
Rakentaminen 19.12.2017
Ei huomautettavaa.
Kommenttien vaikutukset hyväksyttävään kaavaan:
Kaavaselostukseen on lisätty kuva yömelun määrästä v. 2040 tilanteessa. Kaavassa
määritellyt leikki- ja oleskelualueet sijoittuvat meluisan alueen ulkopuolelle yölläkin.
Kaavaan lisätään silti määräys siitä, että leikki- ja oleskelualueet on sijoitettava siten,
että meluarvot niillä eivät ylity.
Johtoaluevarauksia on tarkistettu Kangasalan Vesi -liikelaitoksen lausunnon mukaisesti.
Lisäksi rakennussuunnitelmaluonnosten mukaisesti on kaavaan lisätty määräys:
Kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolelle saa rakentaa kussakin
rakennuksessa sallittuun rakennusoikeuden puitteissa enintään 200 m2 pääkäyttötarkoitukseen kuulumattomia tiloja (irtaimistovarasto, sauna, iv-kone ym.)

Viranomaisyhteistyö
Alueella ei ole sellaisia intressejä, että viranomaisyhteydenpito olisi ollut tarpeen.
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4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavan tavoitteena on osoittaa alue keskitehokkaaseen asuinrakentamiseen.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Valmisteluaineistossa oli mukana 50 asukkaan ympärivuotisen hoiva-asunnon rakentaminen korttelin pohjoisosaan. Hanke ei menestynyt kilpailutuksessa, ja se on rauennut.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Asemakaavan valmisteluaineiston käsittely kaavoituslautakunnassa 17.3.2015.
Luonnokset nähtävillä 20.4.-19.5.2015.
Asemakaavaehdotuksen käsittely kaavoituslautakunnassa 21.11.2017
Asemakaavaehdotus nähtävillä 11.12.2017–10.1.2018
Asemakaavan hyväksyminen EV 19.4.2018, kh ja valtuusto

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus
Alue mitoitetaan noin 120 uudelle asunnolle.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Rakentamisen laadulle asetut tavoitteet voidaan kaavassa toteuttaa.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet
Alue merkitään IV-kerroksisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Paikoitus osoitetaan erilliselle LPA-korttelialueelle asuntojen länsipuolelle.

Muut alueet
Kaava-aluetta laajennetaan siten, että Kaarina Maununtyttärentie merkitään kaduksi.
Viereiselle puistoalueelle osoitetaan muuntamoa varten aluevaraus.

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Maankäyttömuoto muuttuu liikerakentamisesta asumiseksi, mikä vähentää liikenteestä ympäröivälle asutukselle aiheutuvaa haittaa.
Rakentaminen on luonteeltaan yhdyskuntarakennetta eheyttävää ja lähialueen palveluita tukevaa.

Liikenteelliset vaikutukset
Alue sijoittuu joukkoliikenteen ja pyöräilyreittien suhteen keskeiselle paikalle ja mahdollistaa kestävien liikkumismuotojen hyödyntämisen.

Vaikutukset asukkaiden arkipäivän elämään
Keskeiselle paikalle palveluiden läheisyyteen sijoittuvat asunnot mahdollistavat sujuvan arjen.

Taloudelliset vaikutukset
Eheyttävä rakentaminen ei edellytä kunnan panostuksia infrastruktuuriin tai palveluverkkoon.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Alueella ei ole vaarantuvia luontoarvoja. Hulevesistä on annettu määräys, jossa pintavesiä viivytetään tonteilla.
Välillisenä vaikutuksena keskeisesti sijoittuva, eheyttävä rakenne vähentää luontoon
kohdistuvaa rasitusta ja päästöjä.

Vaikutukset elinkeinoelämään
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Rakennushanke ja palvelutoiminta työllistävät useita henkilöitä vuosittain, mutta liiketilojen poistuminen vähentää kiinteistön työpaikkojen määrää.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Keskustan osayleiskaavan meluselvityksen mukaan Kaarina Maununtyttären tien päiväajan melu
55 dB ulottuu tonttien itäosaan.
Selvityksessä on tutkittu uutta maankäyttöä vuoden 2030 liikenne-ennusteilla.

5.6 Nimistö
Alueen nimistö säilyy ennallaan.

5.7 Kaavamerkinnät ja -määräykset
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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.

Havaintokuva uudisrakennuksista.
Autopaikoitus sijoitetaan paikoitusalueelle tonttien ulkopuolelle.
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Kaarina Maununtyttären tien puoleiset rakennusten julkisivut ovat kaupunkikuvallisesti tärkeitä. Niiden aukotus ja massoittelu tulee suunnitella eläväksi.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Hankkeen rakentaminen voidaan käynnistää kaavan saatua lainvoiman, todennäköisesti v. 2018 aikana.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksessa seurataan asukkaiden arkielämän muutoksia.
KANGASALA 19.4.2018
Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen
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