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2. Tiivistelmä

2.1. Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan muuttaminen on tullut vireille Kaarina Maununtyttären tien kiertoliittymän ja
valtatien 12 eritasoliittymän pisaraliittymien rakentamisen vuoksi. Tavoitteena on tiealueen
ja katualueen laajentaminen, jolloin nykyinen teollisuustontti hieman pienenee. Tontin
käyttötarkoitus muutetaan vastaamaan paremmin nykytilannetta.

Tiesuunnitelma ”Mt 310 Kaarina Maununtyttären tiellä Finnentien ja Aakkulantien liittymä
sekä valtatien 12 ramppiliittymät, nykyliittymien korvaaminen kiertoliittymillä” oli ELY-
keskuksen asettamana nähtävänä 10.4.-9.5.2019.

Valmisteluvaiheessa lähetettiin kaavaluonnos osallisille tutustuttavaksi. Mielipiteitä ei saatu.
Lausunnoista ei aiheutunut tarvetta tehdä kaavaan muutoksia ehdotusvaiheessa.

2.2. Asemakaava
Korttelissa muutetaan sen nykyinen pääkäyttötarkoitus teollisuustontista asumiselle. Tontti
jaetaan kahtia ja muodostetaan erillispientalotontti sekä tontti, johon voidaan rakentaa
asuinrakennuksen lisäksi myös työtiloja. Vanha maatilan päärakennuksen tontti merkitään
säilytettäväksi.

Tavoitteena on Kaarina Maununtyttären tien tiealueen ja Finnentien katualueen
laajentaminen, jolloin nykyinen teollisuustontti hieman pienenee. Tiealueen ja katualueen
laajentamisella mahdollistetaan Kaarina Maununtyttären tien kiertoliittymän ja
eritasoliittymän pisaraliittymien rakentaminen. Uudelle vesihuoltolinjalle merkitään tontille
rasite.

2.3. Asemakaavan toteuttaminen
Toteutusvastuu on Pirkanmaan ELY-keskuksella ja yksityisellä maanomistajalla.
Asemakaava on mahdollista toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Kangasalan kaupunki
ei ole koskaan rakentanut Rääkkölänkujaa eikä sitä ole tarkoitus ainakaan lähivuosina
toteuttaa.

3. Lähtökohdat

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus

Kiinteistö sijaitsee
rakennetussa
ympäristössä Pikkolan
alueella, Lahdentien
pohjoispuolella.
Risteysalue ja ramppi
ovat korkeammalla
kuin kyseessä oleva
viereinen kortteli.

Muutettava kortteli
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Luonnonympäristö
Alueella ei ole luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita.

Rakennettu ympäristö

Valokuva Teija Ahola 2009.

Korttelin vanhempi asuinrakennus on entisen Lauvalan torpan paikalle vuonna 1930
valmistunut Yrttitarha. Rakennusta on laajennettu vuosina 1950 ja -60. Rakennus on
yksikerroksinen, harjakattoinen ja hirsi/ -lautarunkoinen. Yrttitarha -niminen kiinteistö
edustaa 1900-luvun maatilarakentamista. Maatalolle ominainen talousmaisema on
hävinnyt valtatien ja rivi- ja omakotiasutuksen myötä. Pihapiiri on inventoitu vuonna 2009
(Teija Ahola), jossa pihapiri on luetteloitu historiallisesti arvokkaaksi arvoluokkaan 3.
Inventoinnin jälkeen pihapiiristä on purettu navetta ja toinen rakennus ramppien
rakentamisen yhteydessä, pari pientä vanhaa talousrakennusta on jäljellä.

Korttelin itäreunassa on näkyvissä vanha Valkeakoskentien tielinja, jonka valtatien
rakentaminen on katkaissut.

Uudempi omakotitalo on 1970-luvulla rakennettu yksikerroksinen ja punatiiliverhoiltu.

Naapurustossa on yksikerroksinen rivitalo 1980-luvulta sekä punatiilinen omakotitalo 1970-
luvulta, jota on laajennettu 2000 -luvulla. Rääkkölänkujaa korttelin pohjoispuolella ei ole
rakennettu, kulku omakotitalolle on osittain katualueen kautta. Kortteli rajoittuu valtatien
12 eritasoliittymän ramppeihin. Tontteja korkeammalla kulkevan rampin ajoradan
reunassa on betonikaide.
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Viistokuva 2012 kun valtatien rampit ovat rakenteilla.

Maanomistus

Kaavamuutosalue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Rääkkölänpolun alue on osittain
kaupungin omistuksessa, osittain pohjois- ja eteläpuolisen maanomistajan omistuksessa.

3.2. Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
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Alueella on voimassa Keskustan osayleiskaava (kuva yllä), jossa tontti on merkitty
länsiosastaan TP- eli työpaikka-alueeksi ja itäosastaan AP-1 eli tiiviiksi pientalovaltaiseksi
asuntoalueeksi.

Asemakaavarajaus



6

Kangasalan kaupunki
PL 50, 36201 Kangasala

Tekninen keskus
Urheilutie 13, 36200 Kangasala

Vaihde
p. 03 5655 3000 www.kangasala.fi

Korttelialueella on voimassa 9.9.2002 hyväksytty asemakaava (s. 5), jossa kortteli on
merkitty teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY-5), jolla ympäristö asettaa toiminnan
ladulle erityisiä vaatimuksia. Kullekin tontille saa rakentaa yhden asunnon kiinteistön
hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Asunnot ja niihin liittyvät ulko-oleskelutilat
tulee rakentaa niin, etteivät valtioneuvoston asettamat meluohjearvot ylity. Kerrosluku on
enintään I. Tontin rakennustehokkuus on e=0,4.

Valtatien 12 yleissuunnitelman 2018 melukartat.

Kartta 1 nykyliikenne 2016 ja nykyinen meluntorjunta.

Kartta
2 ennusteliikenne 2040 ja
suunniteltu meluntorjunta.
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4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan muutoksen tarve juontuu Kaarina Maununtyttären tien kiertoliittymän
rakentamisesta ja varautumisesta eritasoliittymän pisaraliittymien toteuttamiseen.

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Kangasalan
kaupungin aloitteesta. Asemakaavan valmisteluaineisto tuli käsiteltäväksi 20.3.2019.

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
Alueen ja ympäristön kiinteistönomistajat ja toiminnanharjoittajat
Alueen asukkaat
Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo
Kaupungin palvelualueet (rakennus- ja ympäristövalvonta, rakentaminen,
Kangasalan Vesi -liikelaitos)

Vireille tulo
Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Valmisteluvaiheessa keväällä 2019 lähetettiin osallisille kirjeitse kaavaluonnos. Saadut
kommentit:

Pirkanmaan ELY-keskus 12.4.2019
Valmisteluaineiston perusteella ELY-keskuksella ei ole tarvetta lausunnon tai kommenttien
antamiseen.

Pirkanmaan maakuntamuseo
Kaava-alueella sijaitsee Yrttitarha-niminen entinen maatilan talouskeskus, josta on jäljellä
1930-luvulla rakennettu päärakennus ja pieniä talousrakennuksia. Kohde on inventoitu
osana Kangasalan kunnan rakennusinventointia vuonna 2009. Sillä on todettu olevan
historiallista arvoa ja se on arvotettu luokkaan 3. Sen jälkeen pihapiiristä on purettu mm.
navetta, mikä on osaltaan heikentänyt kohteen historiallista kertovuutta ja arvoja.
Asemakaavaluonnoksessa vanhojen rakennusten kokonaisuus on suojeltu merkinnällä /s,
joka ohjaa ympäristön säilyttämiseen sekä sen arvojen huomioimiseen korjaus- ja
muutostöiden yhteydessä. Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että kaavamerkinnät
ovat kohteen arvot huomioiden asianmukaisia.
Kaava-alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita arkeologisia kohteita.
Kaava-alue on pinta-alaltaan hyvin pieni, ja myös sen arkeologista potentiaalia voidaan
pitää vähäisenä. Kaava-alueelle on tehty arkeologinen inventointi vuonna 2009 osana
keskustan osayleiskaavaa. (Kangasalan Keskustan osayleiskaava-alueen
muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy). Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta
maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.
Mikäli hanke etenee kaavaluonnoksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti,
kaavaehdotuksesta ei ole välttämätöntä pyytää maakuntamuseon lausuntoa.

Ympäristö- ja rakennusvalvonta 26.4.2019
Kaavan asuinrakennusten oleskelualueet on sijoitettu valtatien melun vaikutusalueelle.
Asunnot ja niihin liittyvät ulko-oleskelualueet tulee rakentaa niin, etteivät valtioneuvoston
asettamat meluohjearvot ylity.
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Kangasalan Vesi -liikelaitos 11.4.2019
Ei huomautettavaa.

Kommenttien vaikutus suunnitelmaan:
Kaavaluonnokseen ei ole tehty muutoksia ehdotusta laadittaessa.

Viranomaisyhteistyö
Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia
viranomaisneuvottelu olisi tarpeen.

4.4. Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on pisaraliittymien, kävely- ja pyöräteiden ja kiertoliittymän
sekä vesihuoltolinjan rakentamisen mahdollistaminen tie- ja katualuetta laajentamalla
sekä korttelin käyttötarkoituksen muuttaminen osin asuinkäyttöön nykytilanteen mukaisesti.
Tavoitteena on säilyttää historiallisesti arvokas rakennuskanta.

4.5. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä 10.4.2019 asti
Asemakaavaehdotuksen käsittely elinympäristölautakunnassa 14.5.2019
Asemakaavaehdotus nähtävillä
Asemakaavan hyväksyminen elinympäristölautakunnassa

5. Asemakaavan kuvaus

5.1. Kaavan rakenne
Mitoitus

Asemakaavan mukaista tonttia muutetaan tiealueeksi 143 m2 ja katualueeksi 95 m2.
Tonttien pinta-alat ovat 3 896 m² ja 1 109 m2. Nykyinen kaavan tehokkuus e=0,4 säilyy
läntisemmällä tontilla suunnilleen ennallaan, itäisemmällä tontilla numero 1 rakennusoikeus
pienenee.

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Korttelialueella muutetaan sen nykyinen kaavan mukainen käyttötarkoitus vastaamaan
paremmin nykytilannetta.

5.3. Aluevaraukset
Korttelialueet

Nykyinen tontti jaetaan kahtia kiinteistörajan kohdalta. Itäisempi tontti numero 1 on
asuinkäytössä ja se muutetaan käyttötarkoitukseltaan erillispientalotontiksi (AO/s), jolla
ympäristö säilytetään. Läntisempi tontti numero 2 muutetaan asuin- ja
työhuonerakennusten korttelialueeksi (AT-8).

Muut alueet
Kaavamuutos ei ulotu nykyisille katu- tai tiealueille, kortteli pienenee kun siitä muutetaan
osat katu- ja tiealueiksi.

5.4. Kaavan  vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Nykyinen historiallisesti arvokas asuinrakennus ja uudempi asuinrakennus pihapiireineen on
mahdollista säilyttää. Kerrosluku kasvaa osalla alueesta yhdestä kahteen.
Täydennysrakentaminen lisää alueen hulevesiä.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Luontoon tai luonnonympäristöön ei kohdistu mainittavia vaikutuksia.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
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Ympäristö säilyy nykykäytössä eli asuminen on mahdollista. Naapuruston lähiympäristö ei
merkittävästi muutu. Muutettavaan kaavaan nähden naapuruston lähiympäristö on
viihtyisämpi.

Muut vaikutukset
Tie- ja katualueet mahdollistavat Kaarina Maununtyttären tien
liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamisen. Kulku tontille 2 on katualueiden kautta
mahdollista ainoastaan rakentamattoman Rääkkölänkujan kautta.

5.5. Kaavamerkinnät ja -määräykset
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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 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.

Jos tontilla lisätään huomattavasti läpäisemätöntä pintaa, esim. rakennuksia, katoksia tai
paikoitusalueita, pitää niistä kertyvää hulevettä varten osoittaa 2 m³ pidätystilaa 100 m²
läpäisemätöntä aluetta kohti.

Havainnekuva uudisrakentamisesta

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus
Tiesuunnitelma on mahdollista hyväksyä kun asemakaava on lainvoimainen.
Rakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan tultua lainvoimaiseksi.

6.3. Toteutuksen seuranta
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan.

KANGASALA 14.5.2019

Suunnitteluarkkitehti  Susanna Virjo
Kaupunginarkkitehti  Mari Seppä


