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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Ilkonmäen asemakaavan muutos on ollut vireillä yhtä aikaa Lentolan asema-
kaavan muutoksen kanssa. Kinostien kaavavarauksen poistaminen tuli erik-
seen vireille syksyllä 2018.

2.2 Asemakaava
Kaavalla poistetaan aiemmin suunniteltu Kinostien valoliittymä ja varataan tila
Auertien ja Tuulentien kiertoliittmälle. Samalla tiivistetään Kangasalantien var-
ren rakentamista.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Toteutusvastuu liikennejärjestelyjen osalta on ELY-keskuksella ja kaupungilla.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus

Ortoilmakuva alueesta.

Kiinteistö sijaitsee rakennetussa ympäristössä Lentolan teollisuusalueella Mäki-
rinteentien ja Vällintien kulmassa. Alueen lähiympäristönä on kauppakeskus ja
hautausmaa.

Luonnonympäristö
Alueen ympäristö on vanhaa, puutarhamaista pientaloasutusta.

Muutettava alue
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Pälvitien varrella on suojeltu yksittäispuu, itsenäisyyden juhlavuoden kuusi.
Rakennettu ympäristö

Ilkonmäen alue on rakennuskannaltaan vaihtelevaa, mutta sillä on kokonaisuu-
dessaan miljööarvoa. Suunnittelualueella ei ole yksittäisiä rakennuskulttuurikoh-
teita.

Maanomistus

Kunnan maaomaisuus rasteroitu

Muutettava alue on pääosin yksityinen. Kunta omistaa katualueita.

3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Pirkanmaan maakuntakaavassa alue on merkitty taajama-alueeksi.



4

Alueella on voimassa asemakaava, jossa alue on varattu pääosin omakotialu-
eeksi. Alueen keskellä on osoitettu katualue uudelle Kinostielle, jonka liittymän
molemmin puolin on varattu liikerakennuspaikat. Kangasalantien ja Auertien
kulmaan on merkitty puistoalue.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavan muutostarve juontuu liikennejärjestelyjen muutoksesta.

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

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:

Alueella on voimassa Vatialan
osayleiskaava, jossa alueen merkintä
on keskitehokas asuntoalue. Auertien
varsi on merkitty matalan tehokkuu-
den asuntoalueeksi, jolla on ympäris-
töarvoja. Kangasalantien on merkitty
joukkoliikenteen laatukäytäväksi,
jonka varteen sijoittuu pyöräilyn laa-
tukäytävä. Auertien ja Tuulentien
kiertoliittymät on merkitty kaavakart-
taan. Kangasalantiellä on todettu me-
luntorjuntatarve. Pälvitien kuusi on
merkitty luonnonsuojelukohteeksi.
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· Maanomistajat
· Alueen yrittäjät
· Kunnan palvelualueet  (rakennus- ja ympäristövalvonta, rakentaminen,

Kangasalan Vesi -liikelaitos, elinkeinot)
· Pirkanmaan ely-keskus
· Verkostojen haltijat (Elisa, Elenia)

Vireille tulo
Kaavan muutos tiejärjestelyistä on tullut vireille noin kymmenen vuotta sitten.
Kinostien poistamista kiirehdittiin asukasaloitteesa syksyllä 2018.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Alueella on aiemmin ollut vireillä asemakaava nro 591, jonka vuorovaikutuk-
sesta on kerrottu sen kaavaselostuksessa. Selostus on nähtävillä kunnan kotisi-
vuilla vireillä olevien kaavojen osastolla.

Viranomaisyhteistyö
Viranomaisneuvottelu on järjestetty osana kaavan 591 käsittelyä.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on varautua liikennejärjestelyjen muutoksiin en-
sisijaisesti poistamalla Kinostien katualue. Joukkoliikenteen kannalta edullisesti
sijaitsevan alueen tiivistämistä pyritään tukemaan.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
· Asemakaavan valmisteluaineisto elinvoimalautakunnassa 11.12.2018
· Luonnos nähtävillä.
· Asemakaavaehdotuksen käsittely elinvoimalautakunnassa
· Asemakaavaehdotus nähtävillä
· Asemakaavan hyväksyminen

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne

Mitoitus
Kaava mitoitetaan noin 30 uudelle asukkaalle.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Lähiympäristön rakentamisen tapaa koskevat määräykset lisätään kaavaeh-
dotusvaiheessa.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet

Alueella säilytetään sen nykyiset käyttötarkoitukset lukuun ottamatta pientä
puistoaluetta, joka muutetaan osittain katualueeksi, osittain liiketontiksi. Liiken-
nemelun takia alue ei sovellu puistoksi. Vastikään on alueen lounaispuolelle
kaavoitettu uusia, korvaavia puistoalueita.

Tuulentien ja Kangasalantien kulmassa olevan AP-4 -tontin rakennusoikeutta ja
kerroslukua lisätään maankäytön eheyttämisen vuoksi.

Muut alueet
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Auertien ja Tuulentien liittymiin varataan tilaa kiertoliittymille v. 2010 laaditun
tilatarveselvityksen mukaisesti.

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Kaavan muutos mahdollistaa osaltaan yhdyskuntarakenteen eheytymisen.

Liikennejärjestelyt muuttavat ympäristökuvaa. Valoliittymän muuttaminen kier-
toliittymäksi tekee liikenneympäristöstä pienimittakaavaisemman.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Muutoksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöön.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Kinostien katuvarauksen poistaminen vähentää tulevaisuuden uhkia.

Vaikutukset elinkeinoelämään
Liiketontin laajentaminen parantaa juhlahuoneiston toimintaedellytyksiä.

Muut vaikutukset
Liikennejärjestelyjen toteuttaminen parantaa liikenneturvallisuutta, mutta edel-
lyttää kunnan merkittävää panostusta.

5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Korttelia suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle
ja pihamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadeve-
det johdetaan ympäröivään maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankit-
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tava maanomistajan suostumus. Alueella ei ole sadevesiverkostoa. Ennen ra-
kennusluvan myöntämistä rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikki-
leikkauksin tontin hulevesien käsittely.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Kiertoliittymien rakentaminen edellyttää asemakaavan muuttamista myös ka-
dun pohjoispuolella. Toteuttaminen edellyttää rahoituksen järjestämistä budje-
tissa.

 Talonrakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan saatua lainvoiman.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristöku-
vaan.

KANGASALA 11.12.2018

Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen
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