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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Ruutanan osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti painopistealue Ruutanassa on koulun ympäristö. Asemakaava käynnistyi kunnan hankittua alueelta maata. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuli nähtäville lokakuussa 2015, jolloin alueella järjestettiin
kiertokävely.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2016. Suunnitelmaa tarkistettiin saadun
palautteen vuoksi. Kaavaehdotus tuli käsittelyyn joulukuussa 2016. Katusuunnittelun
yhteydessä selvitettiin kulkujärjestelyjä, ja katualuevarauksiin tehtiin vähäisiä tarkistuksia ennen nähtäville panoa.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä syyskuussa 2017. Siitä saadut lausunnot olivat
myönteisiä eikä muistutuksia jätetty.

2.2 Asemakaava
Asemakaavalla lisätään pientaloasumista Ruutanantien varteen koulun läheisyyteen.
Kaava-alue liittyy Ruutanan pientalotaajamaan ja tukee näin jo olemassa olevaa taajamakeskittymää. Alueen luontoarvot ja ekkologiset yhteydet pyritään säilyttämään.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Kunta vastaa asemakaavan toteuttamisesta. Rakentaminen vaikuttaa palveluiden kysyntään, minkä vuoksi aikataulusta tulee päättää toteutusohjelmassa. Myös viereisen, aiemmin asemakaavoitetun alueen toteutus on mahdollista vasta tämän alueen
katuverkon rakentamisen myötä.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue sijaitsee 7km Kangasalan keskustasta pohjoiseen Ruutanassa. Kaavoitettava alue on lähes rakentamatonta aluetta pientalovaltaisten alueiden välissä. Peruspalvelut sijaitsevat lähistöllä.

Aluetta etelässä rajaava kävelytie

Luonnonympäristö
Kaava-alueen luonnon ympäristö on suurimmaksi osaksi peltoa ja sitä jaksottavia
metsäsaarekkeita. Maastonmuodoiltaan alue on vaihtelevaa. Maaperä on moreenia
ja savea. Korvenperänmäellä voimalinjan vieressä sijaitsee kaunis katajaa kasvava
mäki, jolla on sekä luonnonsuojelullisia että maisemallisia arvoja.

Kaavaluonnoskartalle piirretty liito-oravan elinaluerajaus
Korveperän kaava-alueella ei ole muita luontokohderajauksia kuin Ruutanantien pohjoispuolinen liito-oravametsä. Kaava-alueen keskiosan pellon keskellä olevaa metsäsaareke on lehtomaista monipuolista metsää, mutta ei luontokohteen arvoinen.

Rakennettu ympäristö
Kaava-alueella on vain vähän rakennettua ympäristöä. Alueen itäosassa sijaitsi hyvin
säilynyt Frantsilan torppa eli ”Fiskarin torppa”. Historiallisesti arvokkaan kokonaisuuden päärakennus on kuitenkin purettu ja jäljellä ovat vain talousrakennukset.
Kaava-alueen halkaisee 110 kV:n voimalinja, joka vaatii yhteensä ympärilleen 50
metriä suojaetäisyyttä. Alueen halkaisee valaistu kävely- ja pyörätie kaava-alueen
eteläosassa ja Ruutanantie pohjoisempana. Linja-autovuoroja kulkee Ruutanaan
Tampereen suunnasta kesästä 2016 alkaen puolen tunnin välein.
Alueen Itä-puolella puolen kilometrin päässä sijaitsee Ruutanan koulu, jossa on luokat 0-6, ja länsipuolella kilometrin päässä Ruutanan keskus, josta löytyy kaupallisia
palveluita sekä seurakuntatalo.

Maanomistus

Alue on pääosin kunnan omistuksessa. Kunnan omistamat kiinteistöt vihreällä, määräalat sinisellä.

Ympäristön häiriötekijät
3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Keväällä 2016 lausunnolla olevassa maakuntakaavaehdotuksessa Ruutana on taajama-aluetta, jonka laajenemissuunta on länsi. Alueen kehittämistä tukee Tarasten
työpaikka-alueen merkittävä laajentuminen ja kehä 2:n alueen kehittäminen.

Ote Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksesta
Ruutanaan on vireillä osayleiskaava, joka on ollut ehdotuksena nähtävillä. Osayleiskaavassa Korvenperän alue on osoitettu lähivirkistysalueeksi sekä lähipalveluiden ja
asumisen alueeksi.

Ote vireillä olevasta Ruutanan osayleiskaavasta

Kaava-alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Lännessä kaava-alue rajautuu omakotitaajamaan, idässä uusiin Saappaanpohjan ja Savikontienkaava-alueisiin ja pohjoisessa kaavoittamattomiin metsiin.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Kaavalla voidaan lisätä omakotitonttitarjontaa Ruutanan keskustan tuntumaan koulun
välittömään läheisyyteen.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty Kangasalan kunnan aloitteesta kaavoituskatsauksen mukaisesti.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
Maanomistajat
Alueen asukkaat
Kunnan hallintokunnat (ympäristö- ja rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka,
Kangasalan Vesi -liikelaitos)
Viranomaiset (Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo)
Verkostojen haltijat (Elenia Oyj, Kangasalan Lämpö Oy)
Pirkanmaan pelastuslaitos

Vireille tulo
Asemakaava on tullut vireille kaavoituslautakunnan päätöksellä 13.10.2015.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Alueella järjestettiin kiertokävely syksyllä 2015, kun osallistumis- ja arvioimissuunnitelma oli nähtävillä. Tilaisuudessa oli mukana noin tusina lähiympäristön asukasta tai
maanomistajaa. Ympäristön arvoista, suunnittelualueen rajauksista ja kaavoituksen
tavoitteista ja ratkaisuvaihtoehdoista käytiin vilkasta keskustelua.

Nähtävillä ollut kaavaluonnos, jossa osoitettu Lakolammentien läpikulku herätti vastustusta.
Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 9.5.-7.6.2016. Siitä saatiin seuraavat kommentit:
Kangasalan Vesi -liikelaitos 23.5.2016
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää vesihuoltoverkoston täydennysrakentamista.
Rakennuspaikkojen vesihuoltojohtoihin liittyminen voidaan arvioida, kun alueen toteuttamisesta on mahdollista tehdä suunnitelma. Mikäli alueen korkeustasojen vuoksi
kaikkia kiinteistöjä ei voida liittää jätevesiviemäriin viettoviemärein, tulee ne liittää rakennettavaan tai olemassa olevaan jätevesiviemäriin kiinteistökohtaisella jätevedenpumppaamolla.
Rakentamisen palvelualue 25.5.2016
Kaavan OK-tonttien hulevedet pitää käsitellä tontilla. Haukkamiehentien loppupään
(kortteli 7294) mutkassa katualue on kavennettu ahtaaksi (katualueen leveys vain 7
m). Katualueen leveys pitää muuttaa 10 metriksi. Korttelien 7292 ja 7293 välissä olevan kaavatien mutkassa olisi hyvä viistää sisäpuolisten tonttien kulmaa yllä mainitulla
perusteella. Esitämme, että EN-tontin osalle kaavatie muutetaan kevyenliikenteen
väyläksi ja kääntöpaikka EN-tontin ja korttelin 7297 väliin. Lakolammentieltä ajoneuvoliikenne kulkisi nykyisen Lakolammentien liittymän kautta.
Elenia Oy 2.6.2016 ja lisäys lausuntoon 13.6.2016
Ruutanan sähköasema sijaitsee kaavoitetulla alueella. Sähköasematontin viereen on
kaavoituksessa laitettu tie. Kyseinen tie halkaisee osittain sähköasematontin. Tässä
huomioitava, ettei aseman aitauksia saa missään vaiheessa rikkoutua. Jos aseman
aitauksia tai muita asemaan kuuluvia laitteita joudutaan siirtämään, tullaan siitä laskuttamaan työn tilaajalta. Suunniteltu uusi katu estää sähköaseman päämuuntajakuljetukset lavetilla sijoituspaikalle. Elenia Oy vaatii kadun siirtämistä pohjoiseen esim.
pyykki n:o 1 kohdalle tieliittymä Ruutanantiehen. Sähköaseman huoltotien on mahdollistettava lavettikuljetukset 24/7 käytettävyydellä. Kadun rakentamisen aiheuttamat

huoltotien muutokset kuuluvat kadunrakentajan korvattavaksi ja ensisijaisesti toteutettavaksi kadunrakentamisen yhteydessä.
Elenia oy pidättää itsellään oikeuden kommentoida/hyväksyä kyseisen kohdan katusuunnitelmia hankkeen aikana aseman käyttövarmuuden varmistamiseksi. Alueella
sijaitsee myös Elenia Oy:n omistamia 20 kV:n kaapeleita liitekartan mukaisesti. Mikäli
kaapeleita joudutaan siirtämään tai muutoin käsittelemään tullaan siitä laskuttamaan
työn tilaajaa.
Pienjänniteilmajohto pj-ilmajohto tullaan kaapeloimaan kaavan rakentamisen yhteydessä. Pyydämme huomioimaan että mahdollisista ylimääräisistä johtosiirroista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta.
Pyydämme varamaan et- alueen 12m x 12m uusille muuntamoille. Muuntamon paikat
näkyvät liitteessä punaisina neliöinä. Muuntamon etäisyys rakennuksiin tulee olla vähintään 8 m.

Pirkanmaan maakuntamuseo 15.6.2016
Asemakaavaluonnoksen esittämä uudisrakentaminen Korvenperän tilakeskuksen ja
sitä ympäröivien peltojen alueelle merkitsee kulttuuriympäristön agraarivaiheen viimeisten piirteiden häviämistä. Rakennetun ympäristön selvityksen (Selvitystyö Ahola,
2009) jälkeen torpan päärakennus on purettu, mikä luo tarpeen rakennuskannan ja
maisemallisten tekijöiden uudelleenarvioinnille. Arkeologisen kulttuuriperinnön kohdalla selvitys on riittävä.
Ympäristö-ja rakennusvalvonta 6.7.2016
Asuinkortteleiden sijoittelussa (korttelit 7130, 7131 ja 7132) tulee ottaa huomioon tiedossa olevat (Ruutanan OYK) mahdolliset luontoarvot (tummaverkkoperhonen ja
Ranssilan Lehto II) alueella ja varmistua siitä, ettei alueen luontoarvoja heikennetä.
Tummaverkkoperhosta ei ole viime aikoina alueella havaittu, mutta edellytykset esiintymään on olemassa.
Kaavoitettavan alueen maasto on korkeuseroiltaan vaihtelevaa eikä sitä kerroslukua
määritettäessä ole erityisesti huomioitu. kattokulmalle ei ole asetettu vaatimuksia. Lisäksi näyttäisi että joissain kohdin rakennusala ei noudattele korkeuskäyrien suuntaa.

Alueelle tulisi laatia rakentamistapaohjeet kortteleittain, koska alue on suunnittelullisesti haasteellinen erityisesti korkeusasemien suhteen.
Teija ja Jukka Saarinen 5.6.2016
Lakolammentie jatkuminen Ruutanantielle on huono vaihtoehto. Lakolammentiellä
kulkee paljon koululaisia ja uusi liikennejärjestely tekisi kevyenliikenteen reitistä vaarallisen. Ruutanantieltä kannattaisi tehdä oma tie uusille tonteille. Läpikulku on aivan
turha.
Mikko ja Heidi Peltomaa 10.6.2016
Ruutanan koulu on aivan täynnä, joten Ruutanasta joudutaan kulkemaan busseilla
viereisiin kouluihin. Pelkona on, että uusi alue kaavoitetaan ja rakennetaan nopeaan
tahtiin, eikä koulukapasiteetti riitä. Ehdotuksia: sitova ehto tonttien luovutuksesta
Ruutanan koulun, päiväkotien ja sote-palveluiden riittävyyden mukaan, kaavaa ei hyväksytä seuraavan 3-5 vuoden aikana tai tonttien kaavoitus uudelle koululle ja päiväkodille. Lisääntyvä liikennemäärä lisää tarvetta kevyenliikenteenväylän rakentamiseen.
Saadun palautteen vaikutus suunnitteluun
Asemakaavaa on kehitelty edelleen pyrkien ottamaan huomioon saadut kommentit.
Lakolammentien läpikulku ja liittymä Ruutanantielle on poistettu. Tämä rauhoittaa liikennettä eikä vaaranna muuntoaseman huoltoa. Tarvittavat muuntamoiden paikat on
merkitty kaavakarttaan.
Rakennusalojen suuntausta ja kerroslukuja on tarkistettu. Rakentamistapaohjeet laaditaan myöhemmässä vaiheessa.
Katualueiden mitoitusta on väljennetty ja katujen suuntausta tarkistettu.
Alueen toteuttamisaikataulusta päätetään toteuttamisohjelman (Kangasalan Kymppi)
perusteella. Kaavan hyväksyminen on edellytys alueen itäpuolisen, jo asemakaavoitetun alueen kulkuyhteyksien järjestämiselle.
Luontoselvityksen päivitys on valmistunut, ja siinä esitetyt asiat on otettu huomioon.
Vaikutuksia kulttuuriympäristöön on arvioitu uudelleen agraariympäristön häviämisen
kannalta.
Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 28.8.–26.9.2017. Siitä saatiin seuraavat
lausunnot:
Kangasalan Vesi -liikelaitos 3.10.2017
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää vesihuoltoverkoston täydennysrakentamista.
Kangasalan Vesi on teettänyt alustavat vesihuollon yleissuunnitelmat alueelle. Uusien rakennuspaikkojen vesihuoltojohtoihin liittyminen voidaan varmistaa kun alueen
toteuttamisesta on mahdollista tehdä rakennus-suunnitelma. Mikäli alueen korkeustasojen vuoksi kaikkia kiinteistöjä ei voida liittää viettoviemärein, tulee ne liittää rakennettavaan tai olemassa olevaan jätevesiviemäriin kiinteistökohtaisella jätevedenpumppaamolla.
Rakentaminen 5.9.2017
Ei huomautettavaa.
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 13.11.2017
Kaavoitettavan alueen maasto on korkeuseroiltaan vaihtelevaa ja rakennusalojen sijoittelu haasteellista. Rakennusaloja on tarkennettu osittain. Kortteleissa 7298, 7297

ja 7292 tulisi kerroskuvut olla pakotettuja korkeuserojen takia. Kattokulmat on kortteleittain lisätty, mutta julkisivumääräykset kuten viereisessä kaavassa 722 on esitetty,
puuttuvat kokonaan. Alueelle tulisi laatia rakentamistapaohjeet kortteleittain, koska
alue on suunnittelullisesti haasteellinen erityisesti korkeusasemien suhteen.
Lausuntojen vaikutus hyväksyttävään asemakaavaan:
Kaavaselostuksen kohtaan 6.1 on lisätty maininta rakennustapaohjeiden laatimisesta.
Ohjeet toimitetaan viranomaislautakunnan hyväksyttäväksi ennen tonttien luovuttamista. Ohjeilla hallitaan ympäristökuvan elementtejä, rakennusten muotoja ja materiaaleja ja lähiympäristön käsittelyä, mutta siinä voidaan tarkentaa myös vesihuoltojärjestelyjä.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kunnan kehityskuvassa Ruutanan keskustaa on tarkoitus eheyttää paikalliskeskuksena. Uudet asuinalueet on tarkoitus keskittää hyvien liikenneyhteyksien varteen.
Saappaanpohjan asemakaavassa alueen liikenne on ohjattu Ruutanantielle Korvenperän asemakaava-alueen kautta ja Haukkamiehen tietä on suunniteltu jatkettavan
Korvenperän alueen puolelle.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma, kaavoituslautakunta 13.10.2015
Asemakaavaluonnos, kaavoituslautakunta 15.4.2016
Asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä 9.5.-7.6.2016
Asemakaavaehdotus, kaavoituslautakunta 14.12.2016
Kaavaehdotus nähtävillä 28.8.–26.9.2017
Asemakaavan hyväksyminen, EV 21.11.2017

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus
Kaava mitoitetaan noin 150 asukkaalle.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavassa pystytään säilyttämään luonnon ja maiseman kannalta arvokkaimmat ympäristön ominaisuudet.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet
Kaava-alueelle osoitetaan omakotitaloasutusta viereisten asuinalueiden yhteyteen,
jolloin kaava-alueen keskiosa jää virkistyskäyttöön ja voimalinja suoja-alueeksi. Rakennusten mittakaava ja muoto seurailee viereisten alueiden jäsentelyä. Asuinrakennuksia on pyritty sijoittamaan kadun läheisyyteen rajaamaan katutilaa ja yksityisyyttä.
Ruutanantien varrella on lisäksi yksi rivitalokortteli.
Kulku alueen itäosiin on järjestetty Ruutanantieltä. Alueen länsiosan uusille tonteille
kuljetaan Lakolammintien kautta sitä jatkamalla. Kävely- ja pyöräily-yhteydet Ruutanan koululle ja keskustaan kulkevat sekä alueen etelä- että pohjoispuolitse.

Muut alueet
Aluetta halkovalle voimalinjalle jätetään vaadittu suojaetäisyys lähivirkistysalueelle,
joka toimii myös alueen viherväylänä. Voimalinjaan liittyy aluetta palveleva muuntoasema, joka sijaitsee kaava-alueella.

Luontoarvoja sisältävät ja rakentamiseen sopimattomat alueet säästetään lähivirkistysalueiksi.

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaava-alue sijoittuu koulun ja muiden lähipalvelujen läheisyyteen ja eheyttää
yhdyskuntarakenteetta.
Rakentaminen hävittää Korvenperän tilakeskukseen liittyneen agraarimiljöön lähdes
lopullisesti. Tilakeskuksen rakennukset on purettu ennen asemakaavoituksen aloittamista. Vain Lakolammen ympäristöön jää osittain pusikoituneita peltoalueita. Ruutanan koulu on aikoinaan rakennettu Ruutanan ja Havisevan kylien väliin peltoalueiden keskelle. Koulun pohjoispuoliset pellot on rakennettu 1980–1990-luvuilla. Lähin
kulttuurihistoriallisesti arvokas miljöö sijaitsee Markkulan tilan ympäristössä noin ½ kilometriä koulun itäpuolella.
Alueen rakentamisen tapa on ympäristön rakenteen mukainen. Ruutanantien katualueen tilallisuutta pyritään parantamaan uudisrakentamisella.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaava muuttaa alueen maisemarakennetta ja vähentää maatalousalueiden ja luonnonympäristön määrää. Korvenperän mäen maisemallinen arvo pyritään säilyttämään jättämällä sen lakialueet rakentamatta.
Luontoarvojen kannalta arvokkain alue, pohjoisosassa oleva liito-oravametsikkö on
säilytetty ja merkitty luontoarvojen kannalta arvokkaaksi kohteeksi. Liito-oravan kulkuyhteydet alueen poikki säilyvät puistoalueilla.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Tulevien asukkaiden toimintaympäristö on valmis. Ruutanan palveluiden, koulun,
luonnon ja kevyen liikenteen reittien yhteyteen saadaan uutta lapsiperheystävällistä
asutusta.

Muut vaikutukset
Hankkeella on myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia.

5.5 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Alueelle tullaan laatimaan rakentamistapaohjeet, joissa määritellään asemakaavaa
tarkemmin rakennusten ja niiden lähiympäristön ominaisuuksia.

Korttelia suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle ja pihamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johdetaan ympäröivään maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan
suostumus. Alueella ei ole sadevesiverkostoa. Ennen rakennusluvan myöntämistä
rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikkileikkauksin tontin hulevesien käsittely.
Alueelle laaditaan erilliset rakentamistapaohjeet ennen tonttien luovuttamista.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Alueelle tulee sijoittumaan paljon lapsiperheitä. Ruutanan koulu on tällä hetkellä hyvin täysi, minkä vuoksi rakentamisaikataulua määriteltäessä tulee ottaa huomioon
koulun kapasiteetti ja mahdolliset muut Ruutanaan toteutuvat alueet. Aikataulusta
voidaan päättä maankäytön toteuttamisohjelmaa laadittaessa.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen jälkeen seurataan tummaverkkoperhosen esiintymistä alueella.
KANGASALA 21.11.2017
Kaavoitusarkkitehti

Markku Lahtinen

