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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kaavan muutos on tullut vireille yrittäjän aloitteesta. Kaavaluonnos tuli nähtäville vuo-
den 2018 alussa yhtä aikaa Lahdentien parantamissuunnitelman valmistumisen 
kanssa. 
 
Asemakaavaehdotus tuli käsittelyyn syksyllä 2018 sen jälkeen kun yrittäjän kanssa oli 
sovittu maan luovuttamisesta. 

 

2.2 Asemakaava 
Kaavalla muutetaan osa Lahdentien varren puistoalueesta korttelialueeksi. Kaava-
määräykset sallivat teollisuustontin laajennusalueella autopaikoituksen. 

 

Alue sijaitsee Fingridin johtokadun alla. Suoraman eritasoliittymän rampit muuttuvat 
valmistumassa olevan yleissuunnitelman mukaan. 

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

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Alueen yleiskuvaus 

 
Ortoilmakuva alueesta. 
 
Kiinteistö sijaitsee rakennetussa ympäristössä Lentolan teollisuusalueella Lentolan-
tien varrella. Muutettava osa rajoittuu Lahdentiehen ja Suoraman eritasoliittymän 
ramppiin. 

Luonnonympäristö 
Alueen ympäristö on vanhaa soramonttua, jonne on rakennettu työpaikka-alue. 
Luonnonarvoja ei alueella ole. 

Rakennettu ympäristö 

Muutettava alue 
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Lentolan teollisuusalueen rakentaminen on aloitettu 1980–1990-lukujen taitteessa. 
Aluetta on tiivistetty 2000-luvun alussa. 
 

Alueen 
liikenteellinen saavutettavuus on hyvä. Myös joukkoliikenne kulkee läheisyydessä. 
Lentolan länsiosassa Lahdentien vastapuolella on kaupallisten palveluiden alue. 
 
Muutettavalla alueella on merkittävä sähkösiirtokäytävä, jota pitkin kulkee useita 400 
ja 110 kV:n johtouria. 

Maanomistus 

 
Kunnan maaomaisuus rasteroitu 
 
Muutettava alue on kunnan omistama. Fingridillä on oikeus pitää alueella voimalinjo-
ja.  

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Kunnan 
maanomistus 
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Alueella on voimassa Suoraman osayleiskaava, jossa alue on merkitty työpaikka-
alueeksi ja suojaviheralueeksi, jota pitkin voimalinjat kulkevat. Suojaviheralueen poik-
ki on varattu jalankulku- ja pyöräily-yhteys Lahdentien suunniteltuun jalankulkuun. 
 
Korttelin eteläosaan on merkitty varaus hulevesialtaalle. 

 
Alueella on voimassa asemakaava, jossa alue on osoitettu teollisuustontiksi ja lähi-
virkistysalueeksi.  

 
 
VT 12 perusparannussuunnitelma on nähtävillä tammi-helmikuussa 2018. Suunnitel-
man mukaan liittymäjärjestelyt muuttuvat huomattavasti, kun kehä Hervannasta joh-
detaan Lentolaan. Suunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Asemakaavan muutostarve juontuu yrityksen paikoitustilan tarpeesta. 

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

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
Osalliset 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

 Maanomistajat 

 Alueen yrittäjät 

 Kunnan palvelualueet  (rakennus- ja ympäristövalvonta, rakentaminen, Kangas-
alan Vesi -liikelaitos, elinkeinot) 

 Pirkanmaan ely-keskus 

 Verkostojen haltijat (Elisa, Elenia, Fingrid)  

Vireille tulo 
Kaavan muutos on tullut vireille tammikuussa 2018. 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Valmisteluvaiheessa 27.2.–28.3.2018 suunnitelma oli luonnoksena nähtäville. Saa-
dut kommentit: 
 
Pirkanmaan ELY-keskus 28.3.2018 
ELY-keskuksella ei ole tarvetta antaa lausuntoa kaavan valmisteluaineistosta. Kaa-
van valmistelussa on huomioitu vireillä oleva valtatien 12 yleissuunnitelmahanke.  
 
ELY-keskus esittää asemakaavaluonnoksessa VL-alueena osoitetun alueen muutta-
mista suojaviheralueeksi (EV) liikenteen aiheuttamien haittojen vuoksi. LT-alueen 
merkinnässä liittymät kieltävä teksti on tarpeeton, koska lähtökohtaisesti LT-alueella 
on liittymäkielto ja ajoneuvoliittymät LT-alueella esitetään asemakaavassa liitty-
mänuoli -merkinnällä.  
 
Tontille on osoitettava valtatien 12 puolelle 30 metrin etäisyydelle valtatien ajoradan 
keskilinjasta mitattuna merkintä ”su, maantien suoja-alueeksi varattu alue”. Su–
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merkinnän selitykseen on lisättävä teksti: ”Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, ra-
kennelmia eikä mainoksia. Alueelle voidaan rakentaa suoja-aitoja ja -valleja.” 
 
Tonteilla tulee pyrkiä vähentämään muodostuvan huleveden määrää esimerkiksi lä-
päisevien päällysteiden avulla, joka voidaan määrätä asemakaavassa. Alueen maan-
käytön toteutussuunnittelun yhteydessä tulee hulevesien hallinnasta laatia tarkempi 
toteutussuunnitelma. Lähtökohtana on, että alueen hulevedet eivät kasvata valtatien 
12 kuivatusjärjestelmien vesimääriä. Jos alueen hulevedet johdetaan viivytettynä val-
tatien 12 kuivatusjärjestelmiin, edellyttää se nk. hulevesisopimusta tienpitoviranomai-
sen ja tontin haltijan välillä. Varsinaisen luvan alueen hulevesien käsittelystä antaa 
kaupunki. Alueen rakentamisen aiheuttamien, mahdollisten valtatien 12 kuivatusjär-
jestelmien, mm. lasku- ja sivuojien ja rumpujen sekä teiden muiden rakenteiden muu-
tosten toteuttaminen kuuluu alueen maankäytön toteuttajalle. Hulevesien käsittelyssä 
ja johtamisessa on huomioitava myös ympäröivä maankäyttö.  
 
Mahdolliset alueelle tulevat mainokset valtatien 12 varrella on sijoitettava rakennus-
ten yhteyteen. Valtatien puolelle ei saa sijoittaa jaksottaisesti vaihtuvia valomainok-
sia. Mainokset, rakennukset, rakennelmat sekä alueen toiminnot kuten liikenne eivät 
saa vaarantaa maantien liikenneturvallisuutta esimerkiksi häikäisyn tai pölyävyyden 
vuoksi. Valtatien liikenneturvallisuus on otettava huomioon myös aluetta rakennetta-
essa. Alueen maansiirto- ja pohjanrakennustyöt on tehtävä alueen puolelta. 
 
ELY-keskus pyytää lähettämään asemakaavan ehdotusvaiheessa lausunnolle ELY-
keskukseen.  
 
Elisa Oyj 5.3.2018 
Elisa Oyj:llä ei ole lausuttavaa koskien kaavamuutosta 795. 
 
Fingrid 19.3.2018 
Asemakaava sivuaa seuraavia Fingridin voimajohtoja: 110 kV voimajohdot Kangas-
ala -Multisilta (suunnittelutunnus 1048) ja Kangasala - Lavianvuori (suunnittelutunnus 
1250) sekä 400 kV voimajohdot Ulvila - Kangasala (suunnittelutunnus 1908), Huitti-
nen - Kangasala (suunnittelutunnus 1417) ja Kangasala - Hikiä (suunnittelutunnus 
1417). Lisäksi voimajohtoalueella on 110 kV voimajohto Hervanta - Kangasala 
(suunnittelutunnus1048, omistaja Tampereen Seudun sähköverkko). 
 
Voimajohtoja varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus yhteiselle noin 
101 metriä leveälle johtoalueelle (kuva alla). Johtoalue muodostuu noin 81 metriä le-
veästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä 
reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusraja ulottuu nykyisin 15 
metrin päähän länsipuolisen 2x110 kV voimajohdon keskilinjasta ja 26 metrin etäi-
syydelle itäpuolisen 400 kV voimajohdon keskilinjasta. 
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Fingridillä on pitkän aikavälin tavoitteena päivittää voimajohdon rakennusrajoitusta 
merkitsevät rakennusrajat reunavyöhykkeiden ulkoreunaan siten, että rakennusrajoi-
tus koskee koko johtoaluetta. Suosittelemme yleensä, että voimajohtoalue osoitetaan 
asemakaavoissa merkinnällä johtoa varattu alueen osa (tai vastaava) aina kokonai-
suudessaan. Näin varmistetaan, että sähköturvallisuuden näkökulmasta, että raken-
nelmien, rakennusten ja voimajohdon väliin jää riittävä etäisyys. 
 
Asemakaavoituksen lähtökohdaksi muistutamme seuraavista asioista:  
• Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä lu-
paa. Em. rakenteet tai laitteet eivät pääsääntöisesti saa olla yli kaksi metriä korkeita. 
• Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa olla ristiriidassa 
ympäristön sähköturvallisuuden kanssa eikä se saa aiheuttaa vaaraa voimajohdon 
käytölle ja kunnossa pysymiselle. 
• Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia rakennuksia. 
• Voimajohtoalue ei sovellu varastointiin eikä lastaukseen. 
• Voimajohtoalueella ei voi pysäköidä ajoneuvoja ilman Fingridin kanssa tehtyä yksi-
tyisoikeudellista sopimusta. 
• Voimajohtoaukealle voidaan istuttaa ainoastaan puita tai kasveja, joiden luontainen 
kasvukorkeus ei ylitä 4 metriä. Myös reunavyöhykkeillä puuston kasvua rajoitetaan. 
• Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Johdon omista-
jalla on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa 
sitä. 
• Teiden ja katujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, mitä Liikenneviraston oh-
jeessa "Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" (2015) esitetään. 
 
Asemakaavan "voimajohtoalue" vaikuttaa olevan asianmukaisesti 26 metriä 2 x 400 
kV voimajohdon keskilinjasta. Puistoalueella on merkintä "vaara-alue", joka ulottuu 
koko voimajohtoalueelle. Pohdimme, että onko tämä kahden erilaisen voimajohtoalu-
een merkinnän yhdistelmä epäselvä. 
"Voimajohtoalue"-merkintään liittyy asianmukainen määräys: Varastointi ja lastaus ei 
ole sallittua voimajohtoalueella. Voimajohtoalueelle sijoitettaville rakennelmille ja ra-
kenteille on pyydettävä voimajohdon omistajan lausunto ennen toteutusta. Em. mää-
räyksessä on kuitenkin se ongelma, että sen sisältö pitäisi ulottua koskemaan koko 
lunastettua voimajohtoaluetta (joka on laajempi kuin asemakaavamerkintää "voima-
johtoalue z" vastaava rakennusrajoitusalue). Tämä asia pitäisi ratkaista jotenkin, esi-
merkiksi yleisissä määräyksissä, TT-4-alueen määräyksessä, tai ulottamalla z-alueen 
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osa kattamaan koko lunastettu voimajohtoalue. Alueen toiminnan luonteen vuoksi 
määräys on erittäin tärkeä, sillä TT-4-korttelialueen määräyksessä viitataan varas-
tointiin rakennuksen ulkopuolella. ja suuri osa rakennuksen pihasta on voimajohto-
aluetta. 
 
Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyy-
tää Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla myös esimerkiksi py-
säköintialue tie, katu, maanmuokkaustoimenpide, rakennelma tai rakennus, joka si-
joittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma 
olisi osoitettu kaavassa. Risteämälausunnossa esitetään annettua kaavalausuntoa 
yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnitteli-
jan ja toteuttajan on voimajohdon kannalta otettava huomioon. Lausuntopyynnön voi 
lähettää osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausunnot, PL 530, 00101 Helsinki tai 
sähköpostilla risteamalausunnot@fingrid.fi. 
 
Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia 
voimajohtoja. Tämä lausunto koskee Fingrid Oyj:n voimajohtoja. Voimajohdon rajoi-
tuksia maankäytölle käsitellään Fingridin julkaisemassa oppaassa Ohje voimajohto-
jen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnitte-
lussa, joka on ladattavissa Fingridin Internet-sivuilta 
http://www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/voimajohtoliitteet/ohjeet_kaavoitukseen.pdf. 
Oppaasta saa lisätietoa asemakaavamerkinnöistä ja edellä käsitellyistä 
suunnittelukysymyksistä. 
 
Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä.  
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos 19.3.2018 

 

Tontilla 1 ja lähivirkistysalueella sijaitsevat Kangasalan Veden vesihuoltojohdot on 
merkittävä johtoa varaten varattu alueen osa merkinnällä, 4m + 4m johdoista mitattu-
na. 
 
Paikoitusaluetta rakennettaessa on otettava huomioon alueella olevat vesihuoltojoh-
dot, niiden peitesyvyyttä ja olosuhteita ei tule heikentää jäätymisen tai mekaanisen 
rasituksen kannalta. 
 
Rakentaminen 13.3.2018 
Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Paikoitusalueen rakentamisesta ja hoidosta 
on kaupungin laadittava yrittäjän kanssa sopimus, jossa käy ilmi, ettei alue ole kau-
pungin rakentama yleinen paikoitusalue. 

 
Hakija 3.4.2018 
Pysäköintipihan luonnos oli kaavamuutoksen luonnoksessa hieman erinäköinen kuin 
ehdotuksessamme, mutta oletettavasti mikään ei ole asian tiimoilta muuttunut ja kyse 
on vain havainnekuvasta. 

mailto:risteamalausunnot@fingrid.fi
http://www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/voimajohtoliitteet/ohjeet_kaavoitukseen.pdf
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Naapuri 19.3.2018 
Pyydän lisäämään ko. asemakaavan muutokseen vastaavan alueen myös Lentolan-
tie 11 toisen tontin kohdalla. Ohessa alustava liite tarpeesta. 

 
 
Saadun palautteen vaikutus suunnitelman sisältöön: 
Alueiden merkintöjä ja määräyksiä tarkistetaan ELY-keskuksen ja Fingridin antaman 
palautteen mukaan. 
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Johtoaluemerkinnät tarkistetaan Kangasalan Vesi -liikelaitoksen tarkoittamalla taval-
la. 
 
Kaavassa esitetty suunnitelma on erilainen kuin yrittäjän jättämään hakemukseen liit-
tynyt suunnitelma. Kulku paikoitukseen tulee järjestää oman tontin kautta. Tontin vie-
reinen kävely- ja pyörätie jatkuu Lahdentien ali suunnitellun alikulun kautta. 
 
Naapurin toivoma paikoitusalue sijoittuu pääosin yleiskaavassa varatulle hulevesien 
imeytysalueelle. Imeytysalue on tarpeen ELY-keskuksen lausunnossa ilmenevällä ta-
valla. Paikoitusta on mahdollista osoittaa alueelle sen jälkeen, kun valtatien peruspa-
rannussuunnitelmaan kuuluvat ramppimuutokset on toteutettu. 
 
Ehdotusvaiheessa 4.12.2018–11.1.2019 suunnitelma oli ehdotuksena nähtävillä.  
Saadut kommentit: 
 
Kangasalan vesi oyj, 3.1.2019 
 

 Tontilla 1 ja lähivirkistysalueella sijaitsevat Kangasalan Veden vesihuoltojoh-
dot on merkittävä johtoa varaten varattu alueen osa merkinnällä, 4m + 4m 
johdoista mitattuna. 

 Paikoitusaluetta rakennettaessa on otettava huomioon alueella olevat vesi-
huoltojohdot, niiden peitesyvyyttä ja olosuhteita ei tule heikentää jäätymisen 
tai mekaanisen rasituksen kannalta, sekä se että vesihuoltojohtojen huolto, 
tarkistus, korjaus ja kunnossapito tulee olla mahdollista viivytyksittä ilman eri-
tyisjärjestelyitä. 

 Ajoyhteys Kangasalan Veden jätevedenpumppaamolle tulee olla aina käytös-
sä 

 
Kaavan laatijan vastine: 
 
Kaavassa on osoitettu johdoille varattu alueen osa. Kaavaan on täydennetty ehdotus-
vaiheen jälkeen johdoille merkinnät j ja z täsmentämään johtojen sijaintia. Paikoitus-
alueen toteutussuunnittelussa tullaan huomioimaan olemassa olevat johdot. Ajoyh-
teyden jatkuva käyttö merkitään tiedoksi. 
 
Fingrid Oy, 21.12.2018 
 
Asemakaavalle sijoittuu useita Fingridin 110 kV ja 400 kV voimajohtoja. Voimajohtoja 
varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus yhteiselle noin 101 metriä 
leveälle johtoalueelle. Rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusraja ulottuu 26 metrin 
etäisyydelle itäpuolisen 400 kV voimajohdon keskilinjasta (asemakaavan puoli). 
Olemme lausuneet valmisteluaineistosta 19.3.2017. Toimme esille muutamia ongel-
mia liittyen kaavamerkintöihin. Ehdotuksen kaavaselostuksessa on käsitelty lausun-
not ja annettu vastine niihin. Sivulla 9 lukee, että "Alueiden merkintöjä ja määräyksiä 
tarkistetaan ELY-keskuksen ja Fingridin antaman palautteen mukaan". Emme kuiten-
kaan huomaa mitään muutoksia ehdotuksessa liittyen merkintöihin, joten tuomme 
esille ne uudelleen. 
 
Asemakaavan "voimajohtoalue" on 26 metriä 2 x 400 kV voimajohdon keskilinjasta. 
Puistoalueella on merkintä "vaara-alue", joka ulottuu koko voimajohtoalueelle. Poh-
dimme edelleen, että onko kahden merkinnän yhdistelmä epäselvä. Kaavanlaatija ei 
tähän asiaan reagoinut vastineessa tai kaavakartan muuttamisena ehdotukseen. 
"Voimajohtoalue"-merkintään liittyy edelleen asianmukainen määräys: Varastointi ja 
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lastaus ei ole sallittua voimajohtoalueella. Voimajohtoalueelle sijoitettaville rakennel-
mille ja rakenteille on pyydettävä voimajohdon omistajan lausunto ennen toteutusta. 
Em. määräyksessä on kuitenkin se ongelma, että sen sisältö olisi hyvä ulottua kos-
kemaan koko lunastettua voimajohtoaluetta (joka on laajempi kuin asemakaavamer-
kintää "voimajohtoalue z" vastaava rakennusrajoitusalue). Erityisesti tämä koskee 
määräyksen osaa ”Voimajohtoalueelle sijoitettaville rakennelmille ja rakenteille on 
pyydettävä voimajohdon omistajan lausunto ennen toteutusta.”, jonka tulisi koskea 
koko lunastettua johtoaluetta (31 metriä voimajohdon keskilinjasta), ei pelkästään ra-
kennusrajoitusaluetta. 
 
Lastausta ja varastointi koskeva osuus taas pitäisi koskea ainakin rakennusrajoitus-
aluetta (26 metriä voimajohdon keskilinjasta). Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- 
ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Tämä lausunto koskee 
Fingrid Oyj:n voimajohtoja. 
 
Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 
 
Kaavaan on ehdotusvaiheen jälkeen täydennetty merkinnällä z-1 alue, jolla lausunto 
tulee pyytää voimajohdon omistajalta edellä kuvatun palautteen mukaan. 
 

Viranomaisyhteistyö 
 Viranomaisneuvottelua ei ole pidetty tarpeellisena. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaavamuutoksen tavoitteena on yritysalueen maankäytön tehostaminen. Yleiskaavan 
tarkoittamille hulevesijärjestelyille jätetään tilaa virkistysalueen itäosasta. 
 
Ympäristökuvallisena tavoitteena on työpaikka-alueen näkyvyyden parantaminen ja 
edustavan julkisivun muodostaminen Lahdentielle. 
 
Voimajohtokäytävän aluetta ei voi käyttää rakentamiseen tai pysyvään varastointiin. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 Asemakaavan valmisteluaineisto elinvoimalautakunnassa 30.1.2018 

 Luonnos nähtävillä 27.2.–28.3.2018. 

 Asemakaavaehdotuksen käsittely elinvoimalautakunnassa 13.11.2018 

 Asemakaavaehdotus nähtävillä  

 Asemakaavan hyväksyminen  

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
Mitoitus  

Kaava mitoitetaan yhden teollisuuslaitoksen tarpeisiin. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Autopaikkojen korkeusasema sovitetaan piha-alueisiin ja väyliin siten, että rakennettu 
ympäristö korostuu kaupunkikuvassa. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet 
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Virkistysalueen osa muutetaan teollisuustontiksi, jonka rakennusoikeutta ei lisätä.  
Tämä alue varataan voimajohtoalueeksi, jolla rakentaminen ja varastointi ei ole mah-
dollista. Rakennusten ja pihatoimintojen sijoittumista ohjataan määräyksin. 
 
Lahdentien puoleiseen reunaan osoitetaan alue, johon tulee istuttaa pensaita. Tontin 
poikki varataan rasitekulku jätevedenpumppuamolle. 

Muut alueet 
Uuden tontin pohjoispuolelle jätetään tila, jota pitkin kulku Lahdentien mahdolliseen 
alikulkuun voidaan järjestää. Alueen eteläosaan osoitetaan hulevesien käsittelyalue. 

5.4 Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavan muutos mahdollistaa osaltaan yhdyskuntarakenteen tiivistymisen.  
 
Lahdentien rakennetun ympäristön yhtenäisyyden kehittäminen voidaan aloittaa nyt 
valittavan rakentamistavan mukaisella tavalla. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  
Alueen sorapintoja muotoillaan.  

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
Muutos helpottaa henkilöautolla töihin kulkemista. 

Vaikutukset elinkeinoelämään 
Kaavan muutoksella luodaan edellytykset Lentolan alueen näkyvyyden parantamisel-
le. 

 
Muut vaikutukset 

Hankkeella on myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia. 

5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
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Havainnekuva uudisrakentamisesta. 

  
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. 
 
Tontin rakentamisesta tulee pyytää Fingridiltä erillinen risteämälausunto. 

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 9.4.2019 
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