KANGASALAN KAUPUNKI
Tekninen keskus

Kaavaselostus

1 (11)

Päivämäärä 19.3.2019

VALAMONTIE
1. Perus- ja tunnistetiedot
PÄIVÄYS
ASEMAKAAVAN NUMERO
KAUPUNKI
OSA-ALUE
KORTTELI
KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

19.3.2019
833
Kangasala
Kuohunlahti/31
3012 osa
Herttualan omakotialue

Kaava-alueen sijainti

VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN
KAAVAEHDOTUS
KAAVAN HYVÄKSYMINEN
KAAVAN LAATIJA

Kangasalan kaupunki
PL 50, 36201 Kangasala

Tekninen keskus
Urheilutie 13, 36200 Kangasala

19.3.2019
Elinympäristölautakunta
27.8.2019
Elinympäristölautakunta
8.10.2019
Kangasalan kaupungin tekninen keskus

Vaihde
p. 03 5655 3000

www.kangasala.fi

KANGASALAN KAUPUNKI
Tekninen keskus

Kaavaselostus

2 (11)

Päivämäärä 19.3.2019

2. Tiivistelmä
2.1. Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on tontin jakaminen
kahteen osaan.
Kaavaluonnos
lähetettiin
valmisteluvaiheessa
osallisille
tutustuttavaksi.
Asemakaavamuutoksessa säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus ja kerrosluku. Kaavalla
jaetaan omakotitontti kahteen osaan. Uudelle muodostuvalle tontille on osoitettu
rakennusoikeutta 200 m2 + t 60 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 Valamontien varressa.

Ilmakuva lähialueesta
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Luonnonympäristö
Alueen ympäristö on puutarhamainen. Lähiympäristössä on vielä rakentamattomia
metsiä, joita käytetään ulkoiluun. Maaperä on hiekkamoreenia.
Rakennettu ympäristö
Kiinteistö sijaitsee Herttualan rintamamiestaloalueen keskellä. Alueen rakennuskanta on
iältään vaihtelevaa. Rakennuskannan rungon muodostaa 1940-50-lukujen taitteen
puolitoistakerroksinen rakentaminen, jota on täydennetty 1970-luvulta lähtien tontteja
jakamalla.
Alkuperäiset suuret puutarhatontit on jaettu jopa 4-6 osaan. Alue tukeutuu keskustan
palveluihin.
Maanomistus
Muutettava tontti on yksityinen.

Jaettava tontti
Kunnan maaomaisuus vihreällä
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Taajamien osayleiskaavassa alue on merkitty AP –merkinnällä pientalovaltaiseksi
asuntoalueeksi.
Alueella on voimassa 1994 vahvistettu asemakaava. Alueella on voimassa asemakaava,
jossa tontti on merkitty asuin pientalojen korttelialueeksi merkinnällä AO-14. Uudisrakennus
on muodoltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään sopeutettava ympäristön vanhaan
rakennuskantaan. Jos rakennus on yli 12 metriä pitkä, julkisivu tulee jakaa osiin esimerkiksi
kuistein, katoksin tai porrastuksin. Katon tulee olla harja- eli satulakatto.
Tontille saa rakentaa 200 neliöisen rakennuksen, jonka kerrosluku on I 2/3 ja lisäksi 60 m2:n
talousrakennuksen.
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Jaettava tontti
Ote kaavayhdistelmästä
VT 12 yleissuunnitelma:
Valtatie 12 kuuluu Liikenneviraston määrittelemään keskeiseen päätieverkkoon, ja
tieosalle Tampereelta Lahteen on siinä erikseen määritelty raskaan liikenteen runkoyhteys.
Yleissuunnitelman tarkoituksena on osoittaa valtatielle 12 Tampereen Alasjärven ja
Kangasalan Huutijärven välille parantamisratkaisut, joilla tiejakso saadaan vastaamaan
tieyhteydelle asetettuihin liikenteellisiin, maankäytöllisiin ja ympäristöä koskeviin
vaatimuksiin.
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Asemakaavamuutoksessa
on
kaupungin
strategian
mukaisesti
jaettu
joukkoliikennekäytävällä sijaitseva tontti, jolle meluntorjuntamääräyksin on pyritty
turvaamaan täydennysrakentamisessa edellytettävä meluntorjunta. Jatkossa vt 12
parantamistoimenpiteiden yhteydessä toteutettavat meluntorjuntatoimenpiteet tulevat
parantamaan tilannetta.
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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.
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Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
· Maanomistajat
· Alueen asukkaat
· Pirkanmaan Ely-keskus
· Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, yhd. tekn.), Kang. Vesi- liikelaitos
Vireille tulo
Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä.
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Asemakaavan valmisteluaineisto oli osallisten tutustuttavana 19.3 - 2.4.2019 asti.
Kaavamuutoksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta ja kommentit mm.
Kangasalan Vesi -liikelaitokselta, rakennusvalvonnalta ja tekniseltä keskukselta.
Kaavaehdotus oli käsiteltävänä elinympäristölautakunnassa 27.8.2019 ja se laitettiin
ehdotuksena nähtäville 11. - 24.9.2019.
Kaavaehdotus tulee hyväksyttäväksi elinympäristölautakuntaan 8.10.2019.
Rakentamisen palvelualue:
Kaupungilla ei ole alueella sadevesiviemäriverkostoa, joten kiinteistön hulevedet pitää
käsitellä/ imeyttää tontilla.
Ympäristönsuojelu:
Kaavan asuinrakennukset ja oleskelualueet on sijoitettu valtatien melun vaikutusalueelle.
Asunnot ja niihin liittyvät ulko-oleskelualueet tulee sijoittaa ja rakentaa niin, etteivät
valtioneuvoston asettamat meluohjearvot ylity.
Kangasalan Vesi -liikelaitos:
Muodostettava tontti kuuluu Kangasalan Veden puhtaan veden jakelun toimintaalueeseen. Kangasalan Vesi -liikelaitoksella ei ole osoittaa liittymispaikkaa jätevesiviemäriin
muodostettavalle uudelle tontille.
Viranomaisyhteistyö
Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia
viranomaisneuvottelu olisi tarpeen. Pirkanmaan ELY-keskukselta on pyydetty lausunto
melutilanteen vaikutuksesta suunniteltuun maankäyttöön.
ELY-keskus:
Kaavamuutoksen kohteena oleva tontti sijoittuu liikennemelualueelle. Tämä on otettu
huomioon kaavaan sisällytetyillä määräyksillä me-1 ja me-5. ELY-keskus korostaa, että
jatkossa rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava maankäyttö- ja rakennuslain
117 f § mukaisesti tarvittavasta meluntorjunnasta meluselvityksineen sekä ulko-oleskeluettä rakennusten sisätilojen osalta.
Saadun lausunnon vaikutus hyväksyttävään kaavaan:
Rakennusaloja on tarkennettu meluntorjunnan näkökulmasta. Kangasalan Vesi -liikelaitos
tulee laajentamaan verkostoaan tulevan rakentamisen myötä.
Asemakaavaehdotus tulee nähtäville elinympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen.
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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 oli nähtävillä 2.4.2019 asti.
Asemakaavaehdotus käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 27.8.2019.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 11. - 24.9.2019
Asemakaavaehdotus tullaan hyväksymään elinympäristölautakunnassa 8.10.2019.

5. Asemakaavan kuvaus
5.1. Kaavan rakenne
Mitoitus
Kaava mitoitetaan yhdelle 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, jolla ympäristö säilytetään. Kiinteistö merkitään
kahdeksi tontiksi. Muodostuvan uuden tontin pinta-ala on 972 m2 ja jäljelle jäävän tontin
pinta-alaksi jää 1731 m2. Uuden tontin kerrosluvuksi merkitään I 2/3 ja olemassa olevan
tontin kerrosluvuksi I 2/3. Uuden tontin rakennusoikeudeksi merkitään 200+t60. Jäljelle
jääneen tontin rakennusoikeus säilyy entisellään (200 + t80).
5.4. Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavamuutos helpottaa täydennysrakentamista ja mahdollistaa osaltaan yhdyskuntarakenteen 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
Rakennusten melumerkinnöillä pyritään minimoimaan tiemelun vaikutukset.
Muut vaikutukset
Hankkeella on myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia.
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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

KANGASALAN KAUPUNKI
Tekninen keskus

Kaavaselostus

10 (11)

Päivämäärä 19.3.2019

6. Asemakaavan toteutus
6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Havainnekuva uudisrakentamisesta
Herttualan visuaalisessa kaavassa tuodaan esiin mm. kaavan ympäristökuvaa eheyttäviä
tavoitteita, ohjeita talon laajentajille, esimerkkejä pihajärjestelyistä sekä esimerkkejä
melulta suojautumiseen.
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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.

KANGASALA 8.10.2019
Kaupunginarkkitehti
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