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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on tontin ja-
kaminen useampaan osaan ja maankäytön tehostaminen.  
 
Valmisteluvaiheessa elokuussa 2017 lähetettiin kaavaluonnos naapureille tutustutta-
vaksi. Kaavaehdotus oli nähtävillä lokakuussa 2017. 

2.2 Asemakaava 
Kaavalla jaetaan omakotitontti kolmeen osaan. Korttelissa säilytetään sen nykyinen 
käyttötarkoitus, mutta verstasrakennuksen rakennusala poistetaan.   
 
Maankäytön tehostamisella on myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja 
palvelutarjontaan. Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen 
olemaan ympäristöön sopivaksi niin, että kielteisiltä vaikutuksilta voidaan välttyä. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Toteutusvastuu on maanomistajalla. Asemakaava on mahdollista toteuttaa kaavan 
saatua lainvoiman. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Alueen yleiskuvaus 

 
Ortoilmakuva alueesta. 
 
Kiinteistö sijaitsee rakennetussa ympäristössä Jokioistentien ja Tommilanraitin varrel-
la.  

Luonnonympäristö 

Muutettava tontti 
 



Alueen lähiympäristö on puutarhamaisesti hoidettua omakotialuetta. Jokioistentien 
lehtikuusikujanne on asemakaavalla suojeltu. Maasto on tasaista ja maaperä kanta-
vaa, joskin hienojakoista harjun reunavyöhykettä. 

Rakennettu ympäristö 
Huutijärven asutuksella on pitkä historia, mutta lähiympäristön asunnot ovat verrattain 
nuoria, viimeisen 50 vuoden ajalta. Kivenheiton päässä tontilta sijaitsevat ala-asteen 
koulu ja päiväkoti, päivittäistavarakauppa ja ammattioppilaitos. Kiinteistö sijaitsee Jo-
kioistentien ja Tommilanraitin varrella. Alueen rakennuskanta on iältään ja ominai-
suuksiltaan vaihtelevaa. Tontilla sijaitsee asuinrakennus, teollisuusvarasto ja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas rakennus, kansanopettaja Maija-Kaisan koti.  
 
Alatie on alueen pääkokoojakatu, joka johtaa Kangasalan keskustaan. Katua pitkin 
kulkee joukkoliikennekäytävä. Viereisiä pääteitä pääsee Lahteen, Tampereelle, Ori-
vedelle ja Sahalahdelle. 

Maanomistus 

 
Muutettava tontti on yksityinen. Jokioistentien suojeltava puukuja ja viheralueet sekä 
osa katualueista ovat kunnan omistamia. 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Jaettava tontti 



 
 

 
Alueella on voimassa asemakaava, jossa kiinteistö on merkitty omakotirakennuspai-
kaksi. Tontin suurin sallittu kerrosluku I½. Rakennusoikeus on 250 krs-m2.                
Ty -merkinnällä varustetulla korjaamon rakennusalalla rakennusoikeus on 250 krs-
m². Tontilla on lisäksi asemakaavalla suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokas raken-
nus. 
 
Tontilla on toiminut autokorjaamo, jonka aiheuttamaa mahdollista maan pilaantunei-
suutta ei ole tutkittu. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Asemakaavan muutoksen tarve juontuu joukkoliikenteeseen tukeutuvan rakentami-
sen lisäämistarpeesta. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. 

Taajamien osayleiskaavassa alue 
on merkitty AP eli pientalovaltai-
nen alue. 
 



4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
Osalliset 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

 Maanomistajat 

 Alueen asukkaat 

 Kunnan palvelualueet (rakennus- ja ympäristövalvonta, yhdyskuntatekniikka, Kan-
gasalan Vesi -liikelaitos) 

Vireille tulo 
Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä 7.8.2017 päi-
vätyllä kirjeellä. 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Valmisteluaineisto lähetettiin naapureille ja viranomaisille tutustuttavaksi elokuussa 
2017. Siitä saatiin seuraavat kommentit: 
 
Ympäristönsuojelu 8.8.2017 
Ei huomautettavaa. 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 14.9.2017 
Ei huomautettavaa. 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 17.10.2017 
Kaavaluonnoksella on tarkoitus muodostaa yhdestä asemakaavan mukaisesta ra-
kennuspaikasta kolme omakotitalotonttia. Kiinteistöllä on ennestään asuinrakennus, 
suojeltava talousrakennus ja verstasrakennus. Verstasrakennus on tarkoitus korvata 
asuinrakennuksella. Siinä yhteydessä tulee tarkastaa maan mahdollinen pilaantunei-
suus. Kerrosluku vastaa ympäristön asemakaavojen kerroslukua. Tontille 6 osoitettu 
ja havainnekuvassa esitetty talousrakennuksen rakennusala on melko kapea.  

  
Ympäristö- ja rakennusvalvonnalla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaluon-
noksesta.   
 
Palautteen vaikutus suunnitelmaan: 
Maininta maan pilaantuneisuuden selvittämisestä on lisätty kaavaselostuksen koh-
taan 6.1. 
 
Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.-21.11.2017. Siitä saatiin seuraavat 
lausunnot: 
 
Rakentaminen 16.11.2017 
Ei huomautettavaa. 

Viranomaisyhteistyö 
Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia vi-
ranomaisneuvottelu olisi ollut tarpeen. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaavamuutoksen tavoitteena on tontin jakaminen ja rakentamistehokkuuden lisäämi-
nen. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 Kaavaluonnos nähtävillä 31.8.2017 asti 

 Asemakaavaehdotuksen käsittely elinvoimalautakunnassa 24.10.2017 

 Asemakaavaehdotus nähtävillä 8.-21.11.2017 

 Asemakaavan hyväksyminen elinvoimalautakunnassa 19.12.2017 



5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
Mitoitus  

Kaava mitoitetaan kahdelle uudelle asunnolle. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Korttelialueella säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus ja kerrosluku. Uudisrakenta-
misen koko ja sijoitus määritellään alueen rakentamisen tapaan soveltuviksi. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet 

Alue säilyy omakotitalojen korttelina. Tontti jaetaan kolmeen osaan. Rakennuspaikko-
jen sisäänajoon käytetään Jokioistentietä ja Tommilanraittia. Tonttien koot ovat 707, 
1359 ja 796 m2. Tonttien rakennusoikeudeksi merkitään 220 m² ja 240 m² ja 200 m² 
asuinrakennukselle ja 40 m² talousrakennuksille. Kerrosluvuksi tulee I½.  

Muut alueet 

5.4 Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavan muutos tiivistää yhdyskuntarakennetta ja parantaa palveluiden järjestämis-
mahdollisuuksia. Rakentaminen tukee joukkoliikenteen kehittämistä. 
 
Tontin rakentaminen vastaa jaettuna lähiympäristön rakentamisen mittakaavaa ja ra-
keisuutta. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  
Uudisrakennukset sijoittuvat vanhalle piha-alueelle. Muutoksella ei ole kielteisiä vai-
kutuksia luontoon. Hulevesien aiheuttamia ongelmia tulee vähentää tonttikohtaisella 
imeytyksellä. 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
Valmiiseen ympäristöön lähelle palveluita muodostuvan rakennuspaikan asukkaiden 
päivittäinen elinpiiri on tehokas. 

Muut vaikutukset 
Hankkeella on myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia. 

5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

 



6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

 
Havainnekuva uudisrakentamisesta 

  
Ennen rakennusluvan hakemista vanhan autokorjaamon paikalle on selvitettävä 
maan mahdollinen pilaantuneisuus.  
 
Korttelia suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle ja pi-
hamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johde-
taan ympäröivään maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan 
suostumus. Alueella ei ole sadevesiverkostoa. Ennen rakennusluvan myöntämistä 
rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikkileikkauksin tontin hulevesien käsit-
tely. 
 
Rakennukset on sijoitettava tontille siten, että paloturvallisuus ei vaarannu.  Mikäli ra-
kennetaan lähemmäksi kuin 8 m päähän naapurin rakennuksista, tulee rakenteellisin 
keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta. Huoneiden pääikkunoiden edessä 
tulee olla 8 m rakentamatonta aluetta. Autotallista ei saa peruuttaa suoraan kadulle, 
vaan auto tulee voida kääntää tontilla.  

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

6.3 Toteutuksen seuranta 
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan. 
 

KANGASALA 19.12.2017 
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