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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Suunnitellun kohteen vireille tulo perustuu 31.10.2019 kirjattuun kaavamuutoshakemukseen (tontinjakoprojekti).
· valmisteluaineisto nähtäville 8.2.2019
· asemakaavaehdotus elinympäristölautakuntaan 14.5.2019
· asemakaavan hyväksyminen 27.8.2019

2.2 Asemakaava

Asemakaavamuutoksella jaetaan Koivutie 211-459-0003-0056 kiinteistö kahdeksi erilliseksi pientalotontiksi.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Tontin jakamisesta ja rakentamisesta vastaa kiinteistönomistaja.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus
Lokomon alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä jälleenrakennuskauden asuinalue,
jolla on maakunnallisesti arvokasta rakennustaiteellista arvoa. Alueen arvo perustuu
ennen kaikkea ehjään kokonaisuuteen, jossa myös joillakin yksittäisillä rakennuksilla on
itsessään rakennustaiteellista arvoa.

Luonnonympäristö
Alueen luonnonympäristö liittyy luontevasti rakennettuun ympäristöön. Alueen alkuperäinen topografia on säilynyt varsin hyvin ja kasvillisuus on runsasta. Suurimmilla tonteilla on myös luonnontilaista kasvillisuutta. Puutarhojen istutettu kasvillisuus on ehtinyt täyteen mittaan.
Tontinjakoprosessin aikana tontin raja-alueen tuntumasta oli löytynyt oletettavasti pienen vuorijalavan (Ulmus glabra) taimi. Vuorijalava on uusimman Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen mukaan luokiteltu vaarantuneeksi (VU; Hyvärinen ym. 2019). Vuorijalava on myös voimassaolevan luonnonsuojeluasetuksen (14.2.1997/160) liitteen 3(a)
(19.6.2013/471) mukaisesti koko maassa rauhoitettu kasvilaji. Luonnonsuojelulain 42 §
mukaan rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen,
juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty. Kangasalan Ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimesta 24.4.2019 tontille tehdyn tarkastuksen aikana taimi varmistettiin
vuorijalavaksi. Tämän taimen koordinaatit otettiin ylös. Taimi oli pieni (tyvestä noin 1,5
cm paksuinen, ylempää hieman ohuempi ja noin 1.2m korkuinen). Taimi kasvoi vieressä olevan suuremman kuusen oksien varjossa (Kuva 1).
Saman tontin takaosassa sijaitsi myös toinen, vanhan näköinen vuorijalava, jonka
koordinaatit kirjattiin myös ylös (Kuva 3). Puu oli runkomainen ja sen leveys oli 1,3 metrin korkeudella noin 30 cm. Vanhemman jalavan ja pienen jalavan lähiympäristössä
oli normaalin, hoidetun pihapiirin lisäksi myös hoitamattomamman näköistä ympäristöä, joten jalavien alkuperä voi hyvinkin olla luonnonmukainen. Tontinrajalla sijaitseva
vuorijalavan taimi on myös aloittanut kasvunsa omatoimisesti (puuta ei siis ole istutettu).

Kuva 3. Tontilla kasvava isompi vuorijalava.

Kuva 1 Tontin rajalla kasvava pieni taimi

Rakennettu ympäristö
Alueen rakennuskanta noudattaa yhtenäistä rakennustapaa suurimman osan taloista
ollessa tehdasrakenteisia yksi- tai puolitoistakerroksisia jälleenrakennuskauden tyyppitaloja. Talojen sijoittelu tontille ja tien varteen on yhteneväinen. Tieltä katsoen yhtä
etäälle ja vinosti sijoitetut talot luovat katunäkymään selkeän rytmin.
Maanomistus
Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa ja hallinnassa.

Maa-alue on pääosin yksityisten, osittain kunnan omistama. Kunnan maanomistus on
esitetty keltaisella.

3.2 Suunnittelutilanne

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Suunnittelualueella on voimassa Kangasalan kunnanvaltuuston 31.5.1993 hyväksymä
asemakaava, jossa korttelin 7025 alue on osoitettu AO-13/s –merkinnällä erillispientalojen korttelialueeksi: ”Uudisrakennus on muodoltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään
sopeutettava ympäristön vanhaan rakennuskantaan. Julkisivumateriaalina tulee olla
vaakalauta. Jos rakennus on yli 12 metriä pitkä, tulee julkisivu jakaa osiin esimerkiksi
kuistein, katoksin tai porrastuksin. Katon tulee olla harjakatto (satulakatto). Rakennusalojen ulkopuolelle saa kerrosalamääräyksen estämättä rakentaa yhden enintään 20
m2:n talousrakennuksen.”

Osayleiskaavaehdotus.

Ote kaavayhdistelmäkartasta
Osalla aluetta on voimassa vuonna 1978 vahvistettu asemakaava.
Lähijunaliikenteen parantaminen Tampereen seudulla
Lähijunaliikenteen toteuttamiseksi laadittiin seudullinen selvitys v. 2016. Esitetty toimenpide tukee osaltaan lähijunaliikenteen toimintaedellytyksiä.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Maanomistaja on hakenut kaavan tontin jakamista.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Suunnittelu on käynnistetty valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset

·
·
·
·

kiinteistönomistajat
alueen asukkaat
kaupungin hallintokunnat (rakennusvalvonta, infran suunnittelu)
Kangasalan Vesi Oy

Vireille tulo
Kaavamuutoksen vireille tulosta on kuulutettu valmisteluvaiheen yhteydessä.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin lähettämällä kaavamuutosta koskeva valmisteluaineisto naapureille tutustuttavaksi ja panemalla se julkisesti nähtäville.
Kaavaluonnoksesta jätetyssä kommentissa pyydettiin ottamaan huomioon tontilla
kasvavat vuorijalavat. Vuorijalavat merkittiin kaavassa suojeltaviksi.
Kaavaehdotuksesta pyydettiin kaupungin hallintokuntien ja Kangasala Vesi Oy:n
kommentit.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on jakaa kiinteistö kahdeksi erilliseksi tontiksi.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Asemakaavamuutoksen vireille tulo
8.2.2019
luonnos nähtävillä
8.2.2019 - 22.2.2019
Asemakaavaehdotuksen käsittely elinympäristölautakunnassa
14.5.2019
Asemakaavaehdotus nähtävillä
Asemakaavan hyväksyminen elinympäristölautakunnassa
27.8.2019

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus

Suunnittelun kohteena oleva kiinteistö jaetaan kahdeksi, leveydeltään yhtä suureksi
tontiksi. Alkuperäistä kiinteistöä koskeva rakennusoikeus (200-t80) korvataan molemmille tonteille erikseen määritellyillä rakennusoikeuksilla (180+t40). Muodostuvat tontit
ovat kooltaan 963 m2 ja 819 m2.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Alueen kehittämistä ja täydennysrakentamista ohjataan voimassa olevaan asemakaavaan liittyvien rakennustapaohjeiden pohjalta.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet

Alueen käyttötarkoitusta eikä kerroslukua ole muutettu. Kiinteistön rakennusoikeutta
on lisätty 160 neliömetrillä.
Asuinrakennusten rakennusalat noudattavat pääpiirteissään alueelle tyypillistä sijoitusperiaatetta. Oleskelupihat on pyritty suuntaamaan tonttien valoisemmalle puolelle
siten, ettei tontille ajo aiheuta turhaa häiriötä tai vaikeuta piha-alueiden suunnittelua.

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Kaavamuutoksen vaikutukset alueen rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset täydennysrakentamisen rakennusalojen sijoittuessa kiinteistön takaosaan.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia suunnittelualueen puutarhamaiseen
ympäristöön.
Vuorijalavat on merkitty kaavassa suojeltaviksi puiksi. Tontin rajalla sijaitseva vuorijalavan taimi tulee ottaa huomioon tulevassa rakentamisessa ja sen välitön lähiympäristö
jättää koskematta. Alueeksi tulisi varata vähintään puun latvuksen laajuinen alue.
Koska taimi oli toistaiseksi vielä hyvin pieni, jää arvioitu latvusten laajuinen alue 1m levyiseksi. Siksi olisi suositeltavaa jättää taimen ja esimerkiksi mahdollisen ajoväylän väliin
mahdollisimman suuri väli. Puun pienen koon vuoksi on myös suositeltavaa merkata
puu näkyvästi rakennustöiden ajaksi. Tontilla olevaan isompaan vuorijalavaan ei tontinjaolla ole vaikutusta.

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Havainnekuva

Ote visuaalisesta kaavasta 24.6.1992

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Toteuttamisvastuu on maanomistajalla
.

6.3 Toteutuksen seuranta

Uudisrakentamisen ympäristöön sopivuutta seurataan rakennusluvan yhteydessä.

KANGASALA 27.8.2019
Kaupunginarkkitehti

Mari Seppä

