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Asemakaava 843 Kunnantie

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Päätavoitteet
Tavoitteena on asemakaavaa muuttamalla mahdollistaa korttelin kehittämi-
nen. Alueella on tällä hetkellä heikossa kunnossa olevat kerrostalo ja kaksi yri-
tysrakennusta, joiden kehittäminen ratkaistaan kaavan yhteydessä.

Strategisesti keskustassa halutaan tukea tasapainoista väestörakennetta ra-
kentamalla perheasuntoja. Samalla halutaan tukea keskustan työpaikkoja.

Suunnittelu-
alue sijaitsee
keskustassa

Aloite/hakija
Kaavan laati-
minen on tullut
vireille kaavoi-
tuskatsauksen
mukaisesti.
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Lähtötiedot
Maanomistus

Keskustan osayleiskaava

Yleiskaava

Osayleiskaavassa
kaava-alueelle
on osoitettu kes-
kusta-aluetta (C).

Alueella on mer-
kitty kyläkuvalli-
sesti arvokkaana
alueena.

Pyöräväylä on
tavoitteena to-
teuttaa Kuohun-
harjuntien mo-
lemmin puolin.

Alue on kaupun-
gin omistuksessa.

Kaupungin maa-
omaisuus on
osoitettu kartassa
keltaisella.
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Alueella on voimassa keskustan osayleiskaava vuodelta 2010.

Keskustan osayleiskaavan määräyksessä rakennusten säilyttäminen on toivot-
tavaa.

Asemakaavatilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 33 vuodelta 1969.

Tehdyt selvitykset ja selvitystarpeet
Keskustan osayleiskaavaa varten tehdyt selvitykset palvelevat myös asema-
kaavamuutoksen laatimista. Kaavatyön alkuvaiheessa tehdään kulttuuriympä-
ristöselvitys.

Asemakaava

Alueen kaava-
määräys on ALK:
yhdistettyjen liike-
ja asuinkerrostalo-
jen korttelialue.
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Nykytilanne ja rakennuskanta

Keskustan osayleiskaavan selvitys vuodelta 2009:

”Vanha maantie saapuu Kangasalan kirkolle lännestä pitkin Kuohunharjun se-
lännettä. Ennen kirkkoa harju kapenee ja madaltuu. ”Harjusolaan” rakennettiin
1960-luvun alkupuolella laatikkomainen liiketalo ja kolmikerroksinen asuntotalo
(suunnittelijana mahdollisesti arkkit. Olavi Suvitie). Vuosikymmenen lopulla val-
mistui rinteelle toinen lamellitalo sekä 1970-luvun alkuvuosina maantien varteen
toinen liikerakennus (suunnittelijana arkkit. Pentti Lehtiluoto). Rakennusten alta
purettiin 1960-luvulla pieniä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun puutaloja. Puu-
taloja hävisi myös tien eteläpuolelta, jonne 1960-luvun puolivälissä rakennettiin
Kangasalan osuuskassan talo (arkkit. Taito Uusitalo) sekä 1970-luvun lopulla
Kansallis-Osake-Pankin toimitalo (arkkit.tsto Laitinen & Mänttäri).

Hallintorakennusten ja uusien asuinkerrostalojen väliin jäävät Harjusolan liike- ja
pankkitalot muodostavat selvästi muuta liikekeskustaa tiiviimmän taajamakoh-
dan. Rakentaminen on sekä tien reunassa että ylempänä mäellä ollut harjun
suuntaista. Liiketalojen ja maantien välissä on jalkakäytävä ja paikoitusalueet,
mutta etenkin Harjusolan liiketalojen edessä vain kapeahkona vinoparkkina. Lii-
ketalot jäävät tietä reunustavien lehmusten taakse. Rinteessä sijaitsevien asun-
totalojen tonttiala on tasattu, liiketalojen toisen kerroksen edustat ovat osittain
kantavana teräsbetonilaattana. Piha- ja tiealueet on asfaltoitu, mutta muutoin
rinne on nurmella, joka muuttuu lakialueella harjulle luontaiseksi männiköksi.”
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”Harjusolan liiketalojen edusta oli alkuun nykyistä aukeampi. Istutetut puut ja
puistikot ovat muuttaneet karuhkoa rakennettua ympäristöä inhimillisemmäksi.
Harjusola I talossa oli alkuun mm. Hämeen Sähkön toimitilat. Harjusola II liiketi-
loissa toimi ensin Alko ja apteekki.”

Liikerakennuksen katosrakenteiden myötä on menetetty rakennusten alkupe-
räistä pelkistettyä ilmettä.

Tavoitteet
Tavoitteena on asemakaavaa muuttamalla mahdollistaa korttelin kehittämi-
nen. Alueella on tällä hetkellä heikossa kunnossa olevat kerrostalo ja kaksi yri-
tysrakennusta, joiden kehittäminen ratkaistaan kaavan yhteydessä. Strategi-
sesti keskustassa halutaan tukea tasapainoista väestörakennetta mm. rakenta-
malla perheasuntoja. Samalla halutaan tukea keskustan työpaikkoja. Pysä-
köinti ja pyöräilyreitin jatkuminen ovat myös tärkeitä ratkaistavia asioita.

Alueesta on tehty erilaisia hahmotelmia. Tärkeässä roolissa alueella ovat kau-
punkikuvalliset kysymykset. Halutaanko, että harjusolan asuinrakennuksen
hahmo veistoksena osana harjumaisemaa säilyy, vai tahdotaanko mieluummin
luoda rajattua kaupunkitilaa?
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Veistoksellisen harjumaiseman säilyttäminen vai Kaupunkikuvallisen roolin muuttaminen?

Vaikutusten arviointi
Yleiskaavalliset vaikutukset on arvioitu keskustan osayleiskaavan yhteydessä.
Asemakaavassa keskitytään lähiympäristöön liittyviin vaikutuksiin. Kaavoittaja
arvioi vaikutukset työn kuluessa selvitysten, maastokäyntien ja muiden tarkaste-
luiden perusteella.

Vaikutuksissa korostuu kulttuuriympäristön ja maiseman kysymykset sekä elinkei-
noelämä. Alueelle muodostuva julkinen kaupunkitila on myös sijainnin vuoksi
erityisen tärkeä sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Osalliset
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:

· Maanomistajat
· Lähiympäristön asukkaat ja työntekijät
· Kunnan palvelualueet (ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentaminen)
· Viranomaiset (Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo,

Pirkanmaan liitto)
· Verkostojen haltijat (Kangasalan Vesi -liikelaitos, Elenia Oyj, Kangasalan

Lämpö Oy)
· Pirkanmaan pelastuslaitos, ympäristöterveydenhuolto

Tiedottaminen
Kaavan nähtävillä pitämisestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla. Valmiste-
luvaiheessa lähetetään kirjeitse tiedote maanomistajille ja lähinaapureille. Ase-
makaavaehdotuksesta voidaan lisäksi tiedottaa kirjeitse niitä, jotka ovat sitä
erikseen pyytäneet. Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaehdotus tulee nähtä-
ville kunnan kotisivuille www.kangasala.fi

Asemakaavan laatija ja aikataulu
Kangasalan kaupungin kaavoitus
Urheilutie 13 (PL 50)

http://www.kangasala.fi/
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36200 Kangasala

Kaavan suunnittelua hoitaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä.  e-mail:
mari.seppa(at)kangasala.fi Vastaanotto maanantaisin klo 9-12.

Lisätietoja kaavoituksen aikataulusta antaa toimistosihteeri Liisa Rasila
puh. 040 133 6631.

Mielipiteiden ja muistutusten vastaanotto:
Kangasalan kunta
Elinympäristölautakunta
PL 50
36201 Kangasala
tai
kirjaamo(at)kangasala.fi

Päätöksenteko ja alustava aikataulu

Kaavasta laaditaan vähintään kaksi luonnosvaihtoehtoa, jotka tulevat nähtä-
ville syksyllä 2019.

Ehdotus. Mahdolli-
suus jättää muistu-
tuksia. Elinympä-
ristölautakunta.

Talvi 2019–20

Hyväksyminen.
Valtuusto. Mah-
dollisuus jättää
valitus hallinto-oi-
keuteen.

Kevät 2020

Valmistelu. Asema-
kaavaluonnokset näh-
tävillä. Mahdollisuus
esittää mielipiteitä.
Elinympäristölauta-
kunta.

Syksy 2019


	Asemakaava 843 Kunnantie
	OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
	/Suunnittelualue
	Päätavoitteet
	Lähtötiedot
	Tavoitteet
	Vaikutusten arviointi
	Osallistuminen ja vuorovaikutus
	Asemakaavan laatija ja aikataulu


