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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Asemakaavan muutos on käynnistetty kunnan aloitteesta. Kaavan muuttami-

sen tarve juontuu taajaman eheyttämisestä ja teollisuustoimintojen loppumi-

sesta alueella.  

 

Kaavan vireille tulosta on kuulutettu syksyllä 2010. Asemakaavan taustaselvi-

tyksiä on tehty vuodesta 2011 lähtien. Kunta on laadituttanut alueesta diplo-

mityön, joka valmistui v. 2010. Maanomistaja on teettänyt alueesta maaperän 

haitta-ainetutkimuksen ja suunnitelmaluonnoksia v. 2012. 

 

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä kesällä 2013. Siitä saatiin runsaasti pa-

lautetta, joka kohdistui pääosin selvitysten laatimistarpeeseen. Neuvotteluja 

suunnitelman jatkamisen edellytyksistä on käyty maanomistajien kesken hank-

keessa mukana olleen rakennusliikkeen vetäydyttyä v. 2014 ja 2015 aikana. 

 

Uusi yhteistyökumppani tarkensi selvityksiä valimon alueella v. 2017. Selvitystä 

hyödynnettiin uudessa suunnitelmassa, joka kohdistettiin nyt vain alueen länsi-

osaan. Luonnos tuli uudelleen käsittelyyn joulukuussa 2018. 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavalla tavoitteena on osoittaa Kirkkoharjun etelärinteessä olleelle so-

ranottoalueelle monipuolista kerrostalo- ja pientaloasutusta. Nykyisessä ase-

makaavassa alue on varattu teollisuuskäyttöön. Alueen houkuttelevuutta pa-

rannetaan runsailla viheralueilla. Alueen läpi osoitetaan kävely- ja pyöräily-

yhteyksiä. 

 

Maankäytön tehostamisella on myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakentee-

seen ja palvelutarjontaan. Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täyden-

nysrakentaminen olemaan ympäristöön sopivaksi niin, että kielteisiltä vaikutuk-

silta voidaan välttyä. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Teollinen toiminta alueella on vähenemässä. Pikon Betoni on jo lopettanut 

kaiken toiminnan, ja Suoraman Elementti on siirtymässä uusiin toimitiloihin 

Aseman alueelle lähivuosina. Kangasalantien varressa sijainneen huoltamon 

alueen toiminta on muuttunut monipuoliseksi liiketoiminnaksi, joka palvelee 

autoilijoita. 

 

Keskellä asutusta ja virkistysalueita sijaitsevan maisemavaurion maisemointi on 

mahdollista muuttamalla paikka asuinalueeksi. Hyvien palveluiden ja julkisen 

liikenteen palvelutason vuoksi alue pyritään tekemään monipuoliseksi ja te-

hokkaaksi. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty kunnan aloitteesta. Kaavoituslauta-

kunta teki päätöksen osallistumis- ja arvioimissuunnitelman nähtäville panosta 

syksyllä 2010. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 



Osalliset 
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

 Maanomistajat 

 Alueen asukkaat 

 Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka, Kangas-

alan Vesi –liikelaitos, sivistys, vapaa-aika, sosiaali- ja terveystoimi: päivähoi-

to, ympäristöterveys)  

 Pirkanmaan maakuntamuseo 

 Pirkanmaan ely-keskus 

Vireille tulo 
Vireille tulosta on ilmoitettu 14.9.2010. 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä kesällä 2013. Siitä saatiin seu-

raavat kommentit: 

 

Pirkanmaan ely-keskus 13.6.2013 

Suunnittelualueelta on tehty maaperän haitta-ainetutkimus vuonna 2012. Tut-

kitulla alueella todettiin olevan paikoitellen pilaantuneita maita sekä jätetäyt-

töalueita. Tutkitun alueen laajuus on esitetty tutkimusraportin liitteenä. Kaavan 

valmisteluaineiston perusteella suunnittelualue on tätä laajempi. ELY-keskus 

katsoo, että koko laajasti teollisessa toiminnassa olleelta suunnittelualueelta 

tulee tehdä selvitys maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeen arvi-

oinnista. 

 

Asemakaavamuutosta tehtäessä on varmistettava terveellisen, turvallisen ja 

viihtyisän elinympäristön edellytysten täyttyminen. Maankäyttö- ja rakennusla-

ki edellyttää ympäristöhaittojen selvittämistä ja huomioon ottamista sekä hai-

tallisten ympäristövaikutusten estämistä ja rajoittamista kaavamääräyksin. Eri-

tyisesti on huomioitava, että alue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla poh-

javesialueella.  

 

Pilaantuneen maaperän kunnostamis- ja eristämistoimenpiteet ovat luvanva-

raista toimintaa. Alueen omistajan tai haltijan on tehtävä pilaantuneen alu-

een kunnostamisesta ympäristönsuojelulain (YSL) 78 §:n mukainen ilmoitus Pir-

kanmaan ELY-keskukselle. ELY-keskus antaa sille esitetystä ilmoituksesta pää-

töksen, jossa annetaan ehtoja ja määräyksiä kunnostukselle ja pilaantuneiden 

maiden ja rakenteiden käsittelylle ja loppusijoitukselle. Päätöksessä voidaan 

määrätä myös kunnostussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita tiukempia ehto-

ja. 

 

Kaavan muutoksessa on huomioitava kaavan rajauksesta riippuen Kangas-

alantien varren liikennemelualueet ja alueelle mahdollisesti jäävien teollisuus-

toimintojen aiheuttamat meluhaitat. Siltä osin, kun kaava-alue rajautuu Kan-

gasalantiehen, on tie otettava mukaan kaava-alueeseen ja esitettävä se ka-

tuna. 

 

Pirkanmaan maakuntamuseo 17.6.2013 

Hankkeen lähtötiedot ovat rakennetun ympäristön ja arkeologisen perinnön 

osalta riittävät. Alueella ei ole todettu arkeologisia kohteita. 

 



Kaava-alue rajautuu Kirkkoharjuun, joka on osa Pirkanmaata halkovaa, kult-

tuurihistoriallisesti merkittävää harjuketjua. Jääkauden muovaama harjuketju 

on maisemallisesti erittäin merkittävä, ja se on tekeillä olevassa selvityksessä 

ehdolla valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Harjuketjulla kulkeva 

kulkureitti on ollut käytössä todennäköisesti yhtä kauan kuin Pirkanmaan alu-

eella on eletty, ja yleisenä tienä se tunnetaan 1400-luvulta lähtien. Kaava-

aluetta suunniteltaessa ja kaavan vaikutuksia arvioitaessa tulee kiinnittää eri-

tyistä huomiota Kirkkoharjuun ja sen näkymiin kohdistuviin vaikutuksiin, eikä 

kaavalla tule heikentää harjun maisemallisia arvoja. Harjun luonnontilaisille rin-

teille ei tule osoittaa rakentamista. Harjun rinne on muuttunut huomattavasti 

sorakuopan alueella, mutta sillä on tältäkin osin yhä maisemallista arvoa osa-

na harjun rinteen seinämää. Rinteen muokkaamisessa ja maisemoinnissa tulee 

pyrkiä säilyttämään Kirkkoharjun tälle osalle ominainen jyrkkyys. Muilta osin 

museolla ei ole kommentoitavaa, mikäli rakennusten massoittelussa huomioi-

daan harjualueen rooli kaava-alueen maisemassa ja harjulta avautuvat nä-

kymät.  

 

Rakennusvalvonta 30.5.2013 

Valmisteluaineisto sisältää erilaisia vaihtoehtoisia rakentamisen malleja. Alu-

een harjunpuoleiseen osaan on mahdollista toteuttaa varsin korkeatakin ker-

rostalorakentamista. Mikäli rakennusmassoja sijoitetaan vanhan soranottoalu-

een penkereeseen, tulee sen stabiliteetti erikseen selvittää. 

 

Aluetta on käytetty mm. teollisuus- ja tuotantoalueena. Alueen maaperä tulisi 

kokonaisuudessaan kartoittaa mahdollisten pilaantuneiden maa-ainesten ja 

maahan sijoitettujen jätteiden osalta siten että alueen käyttäminen asuinalu-

eena varmistuu. 

 

Kaavoitusprosessissa tulee ottaa huomioon pohjaveden korkeusasema. Pinta-

vedet tulee johtaa hulevesijärjestelmään. 

 

Ympäristöpäällikkö 23.7.2013 

Hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska alue on II-

luokan pohjavesialuetta ja vanhaa maa-ainestenottoaluetta. Alueen historian 

vuoksi on erittäin tärkeää, että koko alueesta tehdään laaja maaperän pi-

laantuneisuuden selvitys. Sen tulee sisältää myös riskien arviointi ja mahdolli-

nen kunnostussuunnitelma kustannusarvioineen.  

 

Ympäristöterveysvalvonta 13.8.2013 

Alueella on varauduttu maa-aineksen vaihtoon sekä radonturvalliseen raken-

tamiseen. Alueen suunnittelussa on myös otettu huomioon pohjavesialueet. Ei 

huomautettavaa. 

 

Yhdyskuntatekniikka 15.08.2013  

Koko alueelta on laadittava maaperän haittatutkimukset ja riskikartoitus kar-

keine kustannusarvioineen. Selvityksessä pitää esittää kenen maita ja kuka 

kustantaa maaperän puhdistuksen. 

 

Alueella ei ole sadevesijärjestelmää ja se sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella, 

joten hulevesiselvityksessä pitää esittää miten hulevedet käsitellään ja johde-

taan. 



 

Kaavassa ei ole paikkaa nykyiselle kunnan varikkoalueelle, joka on erittäin 

tarpeellinen ja käytössä. Varikkotoiminta tarvitsee uuden paikan. 

 

Soramontun jyrkkien rinteiden maisemointi pitää suunnitella, jotta rinteistä 

saadaan toimiva ja turvallinen 

 

Aini Aho ym. 17.6.2013, Kangasalantie 923 

Valmisteluaineistosta ilmenee, että maan pintaa nykyisessä montussa aiotaan 

nostaa lähelle Kangasalantien maanpinnan korkeutta. Näin ollen asuintaloja 

aiotaan kaavoittaa samaan maan pinnan korkeuteen, jossa nyt on omakoti-

asutusta suunnittelualueen kaakkoispuolella. Siksi vastustamme alueelle mah-

dollisesti kaavoitettavaa muuta kuin matalaa asuinrakentamista. Nykyistä asu-

tusta lähelle oleville alueille tulisi kaavoittaa vain yksikerroksista ja muualle 

enintään kaksikerroksista asuinrakentamista. Näin turvattaisiin uuden alueen 

sulautuminen luontevasti olevaan asutukseen. Samalla mahdollistettaisiin viih-

tyisyys kaavoitettavan alueen välittömässä läheisyydessä jo olevissa kiinteis-

töissä. 

 

Korkeammat rakennukset voisivat sijoittua kaavoitettavan alueen länsiosaan, 

jossa Kangasalantien varressa on jo olemassa olevaa ja kaavoitettua korke-

ampaa asutusta ja maaston korkeusero on suuri nykyiseen asutukseen verrat-

tuna. 

 

Kommenttien vaikutus suunnitelmaan: 

Koko alueen suunnitelman toteuttaminen ajoittuu pitkälle ajanjaksolle ja ete-

nee vaiheittain lännestä alkaen. Tämän vuoksi kaikkia selvityksiä ei ole katsot-

tu aiheelliseksi tehdä vielä suunnittelun valmisteluvaiheessa ennen kuin yhte-

näinen kokonaisnäkemys alueen tulevien toimintojen luonteesta ja rakentami-

sen aikataulusta on saatu aikaiseksi. Valmisteluvaiheessa on kuitenkin tarkoi-

tuksenmukaista laatia suunnitelma hulevesien käsittelystä alueella pohjavesien 

suojelemiseksi. Sen sijaan maaperän ongelmien seikkaperäinen selvittäminen 

alueen itäosassa edellyttää nykyisten rakennusten ja rakenteiden purkamista, 

eikä siihen ole edellytyksiä ennen toimintojen lopettamista. 

 

Valmisteluvaiheessa laaditut suunnitelmat eivät parhaalla tavalla ottaneet 

huomioon alueen maanomistusoloja ja vaiheittain toteuttamista. Myös raken-

tamistavan tehokkuus oli korkea ja keinovalikoimat rajalliset, mistä aiheutuisi 

hyvin pitkä toteutusaika ja asukaspohjan yksipuolisuus. 

 

Suunnitelmissa ei ollut tutkittu olevan rakennuskannan hyödyntämistä riittäväs-

sä määrin, mistä aiheutuu osin turhiakin paineita uudisrakentamisen tehokkuu-

teen. 

 

Pirkanmaan ELYn liikennepuoli hyväksyy myös uuden liittymän rakentamisen 

nykyisen alikulun viereen, mikä helpottaa alueen liikenneyhteyksien ratkaise-

mista vierisiä rakennettuja alueita häiritsemättä.  

 

Suunnitelmaa voidaan kehittää paremmin olevat maanomistusolot ja raken-

nuskanta huomioon ottaen. Asuinrakentamisen talotyyppivalikoimaa moni-

puolistamalla voidaan nopeuttaa alueen toteuttamista ja saada tukea puis-



toalueiden rakentamiseen. Ilman edustavana valmiiksi rakennettua puistoa 

asuntojen markkinointi soramontun pohjalta on vaikeata. Myös soramontun 

rintausten maisemointi täytyy edetä rakentamisen myötä. Viheralueiden 

suunnittelu käynnistetään vasta myöhemmässä suunnittelun vaiheessa. 

 

Kaavan valmisteluaineisto oli toiseen kertaan nähtävillä 11.4.–10.5.2016. Siitä 

saatiin seuraavaa palautetta. 

 

Pirkanmaan ELY-keskus 11.5.2016 

ELY-keskus on aiemmassa lausunnossaan edellyttänyt maaperän pilaantunei-

suuden selvittämistä koko suunnittelualueen osalta sekä liikennemelun ja alu-

eelle jäävien toimintojen aiheuttamien meluhaittojen huomioon ottamista. 

Tältä osin ELY-keskus uudistaa lausuntonsa. Pilaantuneen maaperän kunnos-

tamisen ja eristämistoimenpiteiden luvanvaraisuuden osalta viitataan kuiten-

kin ympäristönsuojelulain muutokseen (135 §). 

 

Alueiden käytön suunnittelussa pilaantuneet alueet ja niiden hyödyntämis-

mahdollisuudet on syytä ottaa huomioon riittävän aikaisessa vaiheessa ja 

varmistaa, että eri toiminnot sijoitetaan jo suunnitteluvaiheessa pilaantuneiden 

maa-alueiden kannalta järkevästi. Koska suunnittelualue sijaitsee pohjavesi-

alueella, tulee riskinarvioinnin sisältää myös selvitykset pohjaveden tilasta kaa-

voitettavalla alueella. Siltä osin kuin olemassa oleviin teollisuusrakennuksiin sijoi-

tetaan uutta toimintaa, on myös varmistuttava rakenteiden puhtaudesta. 

 

Kaavaselostuksen mukaan alueella sijaitsee lämpökeskus, joka käyttää polt-

toaineenaan maakaasua. Asumisen sijoittuessa lämpölaitoksen välittömään 

läheisyyteen on arvioitava toiminnan vaikutukset asumiselle. Kaavaselostuk-

seen tulee liittää tiedot laitoksen koosta ja toiminnasta sekä arvio siitä, aiheut-

taako toiminta terveydelle haitallisena pidettäviä hiukkaspäästöjä, melua tai 

muita vaikutuksia. Tarvittaessa asemakaavassa tulee antaa määräyksiä mm. 

ympäristöhaittojen rajoittamisesta, nestemäisten polttoaineiden varastoinnista 

sekä jätevesien käsittelystä ja johtamisesta. 

 

Pirkanmaan maakuntamuseo 9.5.2016 

Maakuntamuseo toteaa, että kaavan vaikutukset Kirkkoharjun arvokkaisiin 

maisemiin tulee arvioida osana kaavan vaikutustenarviointia. Valitun kaava-

ratkaisun mahdollistamaa rakennusten korkeutta suhteessa harjun profiiliin on 

hyvä havainnollistaa visuaalisesti. Kaavaehdotus pyydetään lähettämään 

lausunnolle museoon. 

 

Hankkeen lähtötiedot ovat rakennetun ympäristön ja arkeologisen perinnön 

osalta riittäviä. 

 

Elenia Oy 21.4.2016 

Alueella on Elena Oy:n omistamia kaapeleita ja muuntamoita. Alueella on 

menossa kaapelointityö v. 2016, jolloin ilmajohdot poistetaan, rakennetaan 

kaapeliverkko ja puistomuuntamoita. Uudet paikat on esitetty liitteessä. 

 

Pienjänniteverkko kaapeloidaan rakentamisen yhteydessä. Ylimääräisistä joh-

tosiirroista laskutetaan työn tilaajaan.  

 



Alueelta tulee varata 15x15 neliömetrin alue uusille muuntamoille. Muunta-

moiden etäisyys rakennuksiin tulee olla vähintään 8 metriä. 

 

Ympäristö- ja rakennusvalvonta 23.5.2016 

Hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska alue on II-

luokan pohjavesialuetta ja vanhaa maa-ainesten ottoaluetta. Kaavamäärä-

yksiin tulee lisätä merkintä pohjavesialueesta. Määräykset hulevesien käsitte-

lystä tulee sisällyttää asemakaavaan. 

 

Alueen aiempien toimintojen vuoksi on erityisen tärkeää, että koko kaava-

alueelle tehdään yhteinen laaja maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus-

tarpeen arviointi, joka siältää riskiarvioinnin, sekä kunnostussuunnitelma kus-

tannusarvioineen. Arvioinnin perusteella voidaan mahdollisesti alueelle suunni-

teltuja toimintoja sijoittaa kaavoituksen avulla siten, että massojen vaihtotarve 

vähenee. 

 

korttelissa YU 726 vanha betonituotetehdas muutetaan liikuntarakennukseksi. 

Käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi vanhan rakennuksen mahdollinen pi-

laantuneisuus tulee selvittää erityisesti lattiarakenteiden osalta. 

 

Korttelin 64 Suoraman Elementin tilalle suunniteltujen rivitalojen rakennuspaik-

kojen ja vanhan omakotiasutuksen väliin tulisi jättää viheralue asumisviihty-

vyyden lisäämiseksi ja alueen korkeuserojen tasaamiseksi. Rivitaloalueen väli-

nen viheralue voisi vastaavasti olla kapeampi. 

 

Asemakaavassa rakentaminen tulisi sovittaa soranoton jälkeisen maanpinnan 

tasoon. 

 

Rakentaminen 16.5.2016 

Asemakaavaan on hyvä merkitä näkyviin VP-alueiden läpi Pikontien päässä 

olevalta kääntöpaikalta alkava kävelypolkuyhteys koko kaavamuutosalueen 

läpi Tyrnimarjankujan vieressä olevaan Harjunsalonpuistoon. 

 

Kortteleiden 728 ja 729 rivitalot eivät ole sijainniltaan hyällä paikalla, koska rin-

teelta varisee kiviä. Jyrkässä rinteessä kivet voivat saada melkoisen voiman ja 

olla suuri vaaratekijä. 

 

Nykyisen sorakuopan paahderinteen pitäisi antaa maisemoitua luontaisesti, 

koska sen maisemointi on erittäin hankalaa ja kallista. Maisemoinnin onnistumi-

sesta ilman erikoisrakenteita ei ole takeita.  

 

Alueen hulevesiä on käsiteltävä ja imeytettävä tonteilla ja tarvittaessa ohjat-

tava niitä virkistysalueiden painanteisiin.  

 

Katuhaaroille pitää varmistaa tila kääntöpaikoille tai läpiajomahdollisuus. 

 

Korttelin 723 ja katualueen täytöistä on sovittava kunnan ja korttelin rakenta-

jan kanssa. 

 

Koko alueesta on tehtävä riskinarviointi maaperästä, jotta voidaan tarkemmin 

arvioida alueen rakentamisen kustannuksia ja sijoittaa kaavan toimintoja. 



 

Kangasalan Vesi -liikelaitos 20.4.2016 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää vesihuoltoverkoston täydennysraken-

tamista. Varattavien vesihuoltolinjojen linjaura tulee olla 4+4 metriä. Alueella 

olevien rakennusten tonttijohtojen sijainnit eivät ole tiedossa, mutta niiden 

toimintaperiaatteita ei tule kaavoitettaessa muuttaa. 

 

Hulevesien käsittelystä tulee tehdä erillinen suunnitelma. Alueella ei ole hule-

vesiverkostoa, johon hulevedet voitaisiin johtaa.  

 

Karttaa tulee täydentää tarkemittauksin ennen suunnitelman hyväksymistä. 

Uudisrakennusten liittymistä verkostoihin voidaan tarkastella vasta sitten, kun 

vesihuollon toteuttamissuunnitelma on mahdollista tehdä. 

 

Ympäristöterveys 15.4.2016 

Maaperän puhtaudesta tulee varmistua riittävällä tavalla ennen kuin alueelle 

rakennetaan asuinrakennuksia tai yhteiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja. 

 

Kangasalan Lämpö Oy 12.5.2016 

Rakennusalojen sijoittelussa on huomioitava Pikankaankaan lämpölaitoksen 

toiminta.  

Kaavaa on kehitettävä edelleen niin, että kaukolämpö ja maakaasuputkille 

varataan johtoa varten varattu alueen osa. Rakennusalueen rajat tulee sijoit-

taa niin, että kaukolämpölinja on vähintään neljän metrin etäisyydellä raken-

nusalasta. Rakennusalueen ja tonttirajoja tulee tarkastella ainakin kortteleissa 

721, 722, 734 ja 735. Todennäköisesti kaukolämpöputkea on välttämätöntä siir-

tää korttelissa 722. Tonttiliittymien sijoittamista maakaasuputken ylitse tulee 

välttää. Kaukolämpö ja maakaasuputkistot tulee ensisijaisesti jäädä puisto- ja 

tiealueille. 

 

Kaikkien maanalaisten putkirakenteiden osalta tulee huomioida, että niiden 

päälle ei saa rakentaa ja että liikennejärjestelyjen muuttuessa tulee varmistaa 

ko. putkirakenteiden riittävä mekaaninen suojaus raskaan liikenteen aiheut-

tamia kuormia suojaamaan. Putkien mahdolliset siirrot tai suojaus tulee tehdä 

alueen toteuttajan tai rakentajan kustannuksella.  

 

Alueen tuleva rakennuskanta on liitettävissä olemassa olevaan kaukoläm-

pöjärjestelmään. 

 

Ritva Tuovinen 11.4.2016 

Alueen kaavamutos on ollut vireillä jonkin aikaa. Pikontien puoleiseen osaan 

tulisi osoittaa todella matalaa rakentamista, omakotimaista. Lisäksi on tärke-

ää, ettei Pikontien liikennettä kuormiteta, vaan liikkuminen ja kulkeminen 

omalla autolla ohjataan Soramontuntien ja Pikkulukontien kautta siten, että 

autolla ajo Pikontien kautta ei ole mahdollista. Tie on jyrkkä alapäästä ja auto-

jen liukumista talvisin on tapahtunut. 

 

Saija Ahola ja Ari Tuominen 18.4.2016 

Omakotitalo Nikkarinpolku on merkitty nykyiseen kaavaan. Nähtävillä olevas-

sa kaavaluonnoksessa kiinteistö on merkitty viheralueeksi. 

 



Vastustamme kaavan muutosta ja vaadimme, että kotimme säilyy asema-

kaavassa nykyisen käyttötarkoituksen mukaisena ja sillä rakennusoikeudella, 

mikä kiinteistöllemme on hyväksytty. 

 

Toni Saarimäki ym. (9 allekirjoittajaa) 26.4.2016 

Emme hyväksy sitä vaihtoehtoa, että kulku tulevan asuinrakennusten kortte-

leihin 61 ja 64 tapahtuisi Pikontien kautta. Suunnitellulle alueelle on jo valmis 

kulku Soramontuntien kautta. 

 

Rakennusten valmistuttua liikennemäärät nousisivat moninkertaisiksi alkuperäi-

siin liikennemääriin eikä Pikontietä ole suunniteltu tähän. Vaihtoehtoisesti Pi-

kontie tulisi rakentaa kävelyteineen ja hidasteineen, koska tiellä nousevat kul-

kunopeudet jo nyt. Kyseessä on alas johtava tie, jolla on jo ennestään vaaralli-

sia liittymiä. 

 

Tulevan asuinrakennuskorttelin 64 maan korkeus tulee olla matalammalla kuin 

nykyinen elementtitehdas. Tehdas on rakennusvaiheessa korotettu alkuperäi-

sestä maankorostaan, joka tulee palauttaa alkuperäiseen korkoonsa ennen 

rakentamista. 

 

On hienoa, että soramontun alue kaavoitetaan ja alue kehittyy. Allekirjoitta-

neet eivät ole rakentamista vastaan, mutta liikennesuunnitelmat tulee ottaa 

huomioon myös vanhoja asukkaita ajatellen. 

 

Olavi Sallisen perikunta 4.5.2016 

Edellyttämme kaavan etenemisen suhteen seuraavaa: 

 tie- ja viheralueet (n. 6500 m2) luovutetaan maanvaihdon kautta 

 välittömästi kaavan vahvistumisen jälkeen muodostetaan vajaat tontit 

omiksi kokonaisuuksiksi maanvaihtojen kautta 

 kaavoitusmaksun perusteena käytetään nykyisten rakennusten kaupal-

listen arvojen ja kaavoitetun maan arvojen erotusta vallitsevan kaavoi-

tuskulun hyötyprosentin mukaisesti 

 kaavoitusmaksu maksetaan kun tontit on myyty 

 nyt kaavoituksen kohteena olevien maiden omistajat tähdentävät vie-

lä sitä, että Salliset ovat vuosien saatossa menettäneet käytännössä 

korvauksetta maa-alueita huomattavassa määrin edellisien kaavoitus-

ten yhteydessä kunnalle (n. 16500 m2). Kunta on tässä kaavassa esittä-

nyt rakentavansa myös näille luovutetuille alueille. Pikkulukontien osalta 

on käytetty vain noin puolet luovutetusta pinta-alasta tiehen 

 toivoisimme, että nyt rakennettava tie nimettäisiin Olavi ja/tai Toivo Sal-

lisen tieksi 

 

Lisäksi tonteille 2:4 ja 5:195A tulisi osoittaa VI-kerroksinen asuin-liikerakennus 

3000 m2, tontille 2:579 ja 2:584 V-kerroksinen asuinrakennus. Tonttien 2:580–

2:582 osalta voisi vielä tarkastella, voiko viheraluetta kaventamalla saada 

muutaman lisätontin. 

 

Jukka Heikkilä 9.5.2016 

Olemme aiemmin neuvotelleet kaarihallin alueen hankkimisesta Teräskunto 

Oy:n omistukseen. Halli on ollut vuokrattuna meille noin 18 vuotta. Alue on 



välttämätön toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Kangasalan liike-

elämän hyväksi. Toimintamme tulee sopimaan nykyiseen paikkaan. 

 

Tapani Ahon pk 10.5.2016 

Kaavaluonnos mahdollistaa Soramontuntien eteläpuolisella alueella neliker-

roksisen asuinrakennuksen rakentamisen nykyisen yksikerroksisen omakotiasu-

tuksen viereen. Kyseisessä paikassa on maastossa jyrkkää rinnettä, ja kaavan 

valmisteluaineistosta ilmeni, että maan pintaa nykyisessä montussa aiotaan 

nostaa lähelle Kangasalantien maanpinnan korkeutta. Näin ollen kaavaluon-

noksen mukaisia tulevia asuintaloja ollaan kaavoittamassa samalle tasolle tai 

jopa korkeammalle kuin nykyinen asutus. 

 

Vastustamme Soramontuntien eteläpuolista IV -kerroksista rakentamista. Alu-

eelle tulisi kaavoittaa vain yksi- ja kaksiskerroksista asuntorakentamista. Näin 

turvattaisiin kaavaluonnosalueen välittömässä läheisyydessä olevien kiinteistö-

jen viihtyisyys ja kaavoitettavan alueen sulautuminen luontevasti olevaan asu-

tukseen ja maisemaan. 

 

Viranomaisyhteistyö 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Alueen maankäyttömuoto muutetaan teollisuudesta asumiseen. Tämä edel-

lyttää panostamista maisemointiin ja lähiympäristön laadun parantamiseen.  

 

Joukkoliikenteen vuoksi lähimmäksi tietä tulisi kuitenkin sijoittaa tehokkain 

asuinrakentaminen ja mahdolliset palvelut. Muutoin asumisen tulisi talotyypeil-

tään ja hallintamuodoiltaan olla vaihtelevaa. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
Valmisteluvaiheessa asetetaan nähtäville kolme eri suunnitelmaluonnosta: 

Marjut Lundin kunnan toimeksiannosta laatima diplomityö sekä maanomista-

jan yhteistyökumppaninsa kanssa laadituttamat arkkitehtitoimisto Antti-

la&Rusasen ja arkkitehtitoimisto A3:n laatimat suunnitelmat. 

 



 
Lundin diplomityössä Kangasalantien läheisyyteen on suunniteltu II-IV –

kerroksisten kerrostalojen suljettuja kortteleita ja rinteeseen alueen takaosaan 

pientaloasutusta. Alueen länsiosan rakentaminen liittyy ilmeeltään Harjunsalon 

rakentamisen tapaan. Osa-alueiden välille jää leikkiin, ulkoiluun ja hulevesien 

käsittelyyn soveltuva vihervyöhyke. Alueen rakennusoikeus on 76600 k-m2. 

 
Arkkitehtitoimisto Anttila&Rusasen suunnitelmassa rakentaminen on muotoiltu 

kiemurteleviksi nauhoiksi, joiden väliin muodostuu kokoava vihervyöhyke, joka 

toimii ulkoilu- ja hulevesien käsittelyalueena ja kulkureittinä asunnoista Kan-

gasalantielle ja pysäkille. Rakennusten korkeus vaihtelee IV - VIII -kerroksen vä-

lillä. Korttelien osana voi olla myös matalampia rakennuksia. Pistetalomainen 

rakennustypologia jäsentää korttelien suurmuotoa pienempiin osiin. Rakenta-

misen volyymi ja korkeus nousee kohti korkeampaa ja jyrkempää rinnealuetta. 

Rakennusoikeus on 83200 k-m2. 



 

 
Arkkitehtitoimisto A3:n suunnitelmassa rakentaminen on kalliin maisemoinnin 

välttämiseksi keskitetty soranottoalueen pohjaosalle, joka on kutakuinkin sa-

massa tasossa kuin viereinen Kangasalantie. Alueen muotoja myötäilevällä, I 

ja II -kerroksisella rivitalo”käärmeellä” alue jaetaan pienempiin osiin, joita va-

paasti sijoitetuilla pistetalomassoilla elävöitetään. Ratkaisu sallii kaikkialta alu-

eelta näkymiä komeaan harjumaisemaan. Pikkulukontien ja Kangasalantien 

risteykseen on esitetty kahta pistetaloa, jotka liittävät alueen Kangasalan-

tiehen. Elementtitehtaan alue on suunnitelmassa varattu pientaloalueeksi. 

Alueen rakennusoikeus on 65600 k-m2.  

 



Vaihtoehtojen pohjalta työstettiin suunnitelma, jossa pyrittiin monipuolista-

maan asuntorakentamista talotyypeiltään, mikä mahdollistaisi lyhyemmän to-

teuttamisajan. Suunnitelmassa kerrostalorakentaminen sijoitettiin lähimmäksi 

joukkoliikennepysäkkiä ja pientalorakentaminen sorarintauksen juureen. Suun-

nitelman kapasiteetti oli noin 800 asukasta. 


