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ASEMAKAAVAN SELOSTUS, RÄÄKKÖLÄNPOLKU 8 
 

1. Perus- ja tunnistetiedot 
 

PÄIVÄYS      16.5.2019  

ASEMAKAAVAN NUMERO   837 

KAUPUNKI      Kangasala   

OSA-ALUE      Ranta-Koivisto/21 

KORTTELI      353 osa 

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI    Ranta-Koiviston alue 
 

 

  
 

 

VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN  16.5.2019 

KAAVAEHDOTUS     27.8.2019 

KAAVAN HYVÄKSYMINEN   Elinympäristölautakunta  

KAAVAN LAATIJA    Kangasalan kaupungin tekninen keskus

  

  

Kaava-alueen sijainti 
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2. Tiivistelmä 
 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on tontin jakaminen 

kahteen osaan.   

 

Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos on lähetetty osallisille tutustuttavaksi. Korttelissa säilytetään 

sen nykyinen käyttötarkoitus ja kerrosluku. Kaavalla jaetaan omakotitontti kahteen osaan. 

Tonteille on osoitettu rakennusoikeutta uusille rakennuksille 200 m2 . 

 

Maankäytön tehostamisella on myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja 

palvelutarjontaan. Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen 

olemassa olevaan ympäristöön sopivaksi niin, että kielteisiltä vaikutuksilta voidaan välttyä. 

2.2. Asemakaavan toteuttaminen 

Toteutusvastuu on maanomistajalla. Asemakaava on mahdollista toteuttaa kaavan saatua 

lainvoiman. 

3. Lähtökohdat 
 

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

Alueen yleiskuvaus 

 

Kiinteistö sijaitsee rakennetussa ympäristössä Rääkkölänpolun varressa.  
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Ilmakuva lähialueesta 

 

 

 

Luonnonympäristö 

Alue on vanhaa kulttuuri- ja kylämaisemaa, joka on 1960-luvun jälkeen muuttunut liikenne- 

ja taajamamaisemaksi.  

 

Rakennettu ympäristö 

Alueen rakenteen perusta on Rääkkölän kylän maatalouselinkeinon varaan syntynyt 

kylärakentaminen. Alueen luonne muuttui täysin kylän pirstoneen Lahdentien 

rakentamisen myötä 1972. Lahdentien eteläpuolella on vanhaan kyläraittiin tukeutuvaa 

asuinrakentamista ja sitä täydentävää työpaikkarakentamista. Alueen liikennettä välittää 

Kaarina Maununtyttärentie, jolta on pääsy Lahdentien kautta Tampereen suuntaan ja 

Kangasalan kaupungin keskustaan. Ympäristön rakennuskanta on vaihtelevaa sekä 

iältään että toiminnoiltaan.  

 

Alue tukeutuu Pikkolaan ja keskustan palveluihin, joihin on matkaa noin 1-2 km. Liuksialan 

alakoulu on noin 1,5 km etäisyydellä.  

 

 

Maanomistus 

Muutettava tontti on yksityinen. Kunta omistaa katualueen. Suunnittelualueeseen 

rajoittuvat viereiset puistoalueet ovat pääosin viljelyskäytössä olevia yksityismaita. 
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Kunnan maaomaisuus keltaisella 

 

Ympäristön häiriötekijät 

 

Lahdentien melualue (55 dB) ulottuu Vt 12:n yleissuunnitelman yhteydessä laaditun selvityksen 

mukaan nykyisten liikennemäärien mukaan suojaamattomana verrattain pitkälle.  

 

 
      Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Huutijärvi yleissuunnitelma 

      Päiväajan keskiäänitaso, ennusteliikenne, v. 2040, suunniteltu meluntorjunta   

Jaettava tontti 
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Lahdentie aiheuttaa melua, joka ei v. 2040 tilanteessakaan ylitä sallittuja arvoja 

 

 

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

 
 

Valtatie 12 yleissuunnitelma on juuri valmistumassa. Yleissuunnitelman mukaan tie on tarkoitus 

muuttaa nelikaistaiseksi. Toiset ajoradat rakennetaan nykyisen tien eteläpuolelle.  

 

 

Alueella on voimassa asemakaava, jossa alue on merkitty kahdeksi omakotirakennuspaikaksi. 

Molempien tonttien rakennusoikeus on 250 m2 + t50m2 ja sallittu kerrosluku Iu1/2.  

Kattokaltevuudeksi on merkitty 25 - 35 astetta. 
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Ote kaavayhdistelmästä 

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 
Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavan muutoksen tarve juontuu omakotirakennuspaikkojen puutteesta. 

 

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. 

 

 

 

Osallistuminen ja yhteistyö 

 

Osalliset 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

· Maanomistajat 

· Alueen asukkaat 

· Kaupungin hallintokunnat (ympäristö- ja rakennusvalvonta, infran rakentaminen, 

Kangasalan Vesi- liikelaitos 

 

Vireille tulo 

Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä. 

 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Asemakaavan valmisteluaineisto on osallisten tutustuttavana 30.5.2019 asti. 

Kaavaehdotus tulee elinympäristölautakunnan käsittelyyn 27.8.2019 ja siitä pyydetään 

lausunnot / kommentit mm. Kangasalan Vesi -liikelaitokselta, ympäristö- ja 

rakennusvalvonnalta ja infran rakentamiselta.  

 

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville elinympäristölautakunnan (27.8.2019) käsittelyn jälkeen.  

 

Yhdyskuntatekniikka ja rakennusvalvonta:  

Jaettava tontti 
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Viranomaisyhteistyö 

Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia 

viranomaisneuvottelu olisi tarpeen. 

4.1. Asemakaavan tavoitteet 

 

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaavamuutoksen tavoitteena on tontin jakaminen ja rakentamistehokkuuden lisääminen. 

 

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

 

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Valmisteluaineisto nähtävillä 30.5.2019 asti. 

Asemakaavaehdotus tullaan käsittelemään elinympäristölautakunnassa 27.8.2019. 

Asemakaavaehdotus tullaan hyväksymään loppuvuodesta 2019 

elinympäristölautakunnassa.  

5. Asemakaavan kuvaus 

5.1. Kaavan rakenne 

 

Mitoitus 

Kaava mitoitetaan kahdelle uudelle asunnolle. 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen  

Alueella säilytetään sen nykyinen kerrosluku ja käyttötarkoitus. Uudisrakentamisen 

yksityiskohtia ohjataan rakennuslupavaiheessa. 

 

5.3. Aluevaraukset 

Korttelialueet 

Alue säilyy erillispientalojen korttelina (AO-28). Pellonpuoleinen tontti jaetaan kahdeksi 

tontiksi. Muodostuvien uusien tonttien pinta-alat ovat 716 ja 717 neliömetriä. Tonteille 

merkitään kerrosluvuksi I 1/2 ja rakennusoikeudeksi 200 m2. Sisäänajo toiselle uudelle 

rakennuspaikalle osoitetaan Rääkkölänpolkuun rajoittuvan kirvesvarsitontille esitetyn 

ajorasitteen kautta.  

 

5.4. Kaavan  vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavamuutos helpottaa täydennysrakentamista ja mahdollistaa osaltaan yhdyskunta-

rakenteen tiivistymisen.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Uudisrakennukset sijoittuvat vanhalle piha-alueelle. Muutoksella ei ole kielteisiä vaikutuksia 

luontoon. Hulevesien aiheuttamia ongelmia tulee vähentää tonttikohtaisella imeytyksellä. 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

Valmiiseen ympäristöön lähelle palveluita muodostuvan rakennuspaikan asukkaiden 

päivittäinen elinpiiri on tehokas. 

Muut vaikutukset 

Hankkeella on myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia. 



 

 

 

Kangasalan kaupunki 

PL 50, 36201 Kangasala 

Tekninen keskus 

Urheilutie 13, 36200 Kangasala 

Vaihde 

p. 03 5655 3000 

 

www.kangasala.fi 

 

 

 

5.5. Kaavamerkinnät ja -määräykset 

 

  



 

 

 

Kangasalan kaupunki 

PL 50, 36201 Kangasala 

Tekninen keskus 

Urheilutie 13, 36200 Kangasala 

Vaihde 

p. 03 5655 3000 

 

www.kangasala.fi 

 

 

 

6. Asemakaavan toteutus 

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

 

 
Havainnekuva uudisrakentamisesta. 

 

Ajoreitit tontilla on suunniteltava siten, että autolla ei peruuteta kadulle. 

 

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. 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Rakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan tultua lainvoimaiseksi. 

6.3. Toteutuksen seuranta 

Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan. 
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KANGASALA 27.8.2019 

 

  
Kaupunginarkkitehti   Mari Seppä 


