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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Kaavan valmisteluaineisto
oli nähtävillä syksyllä 2013. Sittemmin kaavan tavoitteet ovat täsmentyneet, minkä
johdosta valmisteluaineisto asetetaan uudestaan nähtäville vuodenvaihteessa 20192020.

2.2 Asemakaava
Kaavalla lisätään teollisuusrakennusten korttelialueen rakennusoikeutta ja siirretään
korttelin rajoja teollisuushallirakennuksen sijoittamiseksi suurjännitelinjan suuntaisesti. Omakotitontteja pienennetään.
Korttelissa säilytetään sen nykyiset käyttötarkoitukset.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Rakentamisen toteutusvastuu on maanomistajalla. Asemakaava on mahdollista toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue

Kiinteistö sijoittuu Kangasalantien varteen Suoraman eritasoliittymään Ilkossa.

Luonnonympäristö

Alue on ollut vanhastaan viljelykäytössä. Maaperä on kantavaa. Alueen ympäristö on
rakennettua.

Rakennettu ympäristö
Rakennuspaikka liittyy lännessä omakotivaltaiseen Ilkon asuinalueeseen. Alueelta ei
ole osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvityksessä löytynyt arvokkaita kohteita.
Pohjoisessa naapuritontilla sijaitsee teollisuusrakennus ja Kangasalantien toisella
puolen Lentolan liikealue.
Alue sijaitsee isojen teiden risteyksessä ja kaavatonttia halkoo valtakunnallinen suurjännitelinja.

Maanomistus

Muutettavat tontit

Muutettavat tontit on yksityisen maanomistuksessa.

Ympäristön häiriötekijät

Lahdentien melu ulottuu osayleiskaavan selvityksen mukaan häiritsevänä nykyisen
rakentamisen reunaan asti.

3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Alueella on voimassa Vatialan osayleiskaava, jonka avulla pyritään ohjaamaan alueen maankäytön kehittämistä. Yleiskaavassa alue on merkitty pientalovaltaiseksi
asuinalueeksi.

Muutetava alue

Alueella on voimassa asemakaava, jossa alueelle on merkitty teollisuusrakennusten
rakennuspaikka, jonka rakennusoikeus on 400 k-m² ja sallittu kerrosluku I. Suunnittelualueeseen kuuluu kaksi rakentamatonta omakotirakennuspaikkaa, joiden rakennusoikeus on 250 ja 300 k-m² ja kerrosluku II. Lisäksi alueella on pientalojen tontti,
jolla sijaitsee asuinrakennus.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan muutoksen tarve juontuu viereisen teollisuus- ja varastorakennuksen
toiminnan laajentamishankkeesta.

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

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
· Maanomistajat
· Alueen asukkaat
· Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka, Kangasalan Vesi
-liikelaitos)
· Viranomaiset (Pirkanmaan ELY-keskus)
· Fingrid Oyj, Elenia Oy

Vireille tulo
Vireille tulosta on ilmoitettu 27.8.2013 päivätyllä kirjeellä.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Valmisteluvaiheessa osallisille lähetettiin kirjeitse osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
kaavaluonnos ja selostus. Siitä saatiin seuraavat kommentit:
Rakennusvalvonta 28.8.2013
Kaavan laadinnassa tulee huomioida Lahdentien liikennemelun vaikutus.
Autopaikkojen määrä olisi hyvä osoittaa kaavamääräyksellä.
Yhdyskuntatekniikka 12.9.2013
Tonteille 19 ja 10 on merkittävä ajoyhteys kaavaan ja niillä oleva putkivaraus on muutettava nykyisten vesi- ja viemärilinjojen mukaisesti.

Asemakaavan muutosten aiheuttamat kunnallistekniikan muutostyöt eivät saa koitua
Kangasalan Vesi –liikelaitoksen kustannuksiksi.
Fingrid Oy 12.9.2013
Alueen poikki kulkee sekä Tampereen Sähköverkon että Fingridin suurjännitelinjoja,
jotka leveimmillään muodostavat yli 100 metriä leveän johtokäytävän. Rakennuskielto
ulottuu 14 metrin päähän reunimmaisen johdon keskilinjasta.
Voimajohtojen lähialueen maankäyttöä rajoittavat johtoalue ja rakentamisrajoitusalue.
Kaavoituksessa on suositeltavaa, että voimajohtoa varten varattuna alueen osana
käytetään johtoalueen kokonaisleveyttä.
Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä oleva toiminta ei saa aiheuttaa vaaraa voimajohdolle. Johtoalueelle ei saa sijoittaa rakennuksia tai laitteita ilman erityistä lupaa.
Voimajohtoalueelle ei saa pysäköidä ajoneuvoja ilman sopimusta eikä aluetta saa
käyttää varastointiin tai lastaukseen.
Kangasalan Vesi –liikelaitos 21.10.2013
Kiinteästi perustettavia rakenteita ei tule rakentaa lähemmäksi kuin 4m etäisyydelle
vesihuoltolinjoista, tontilla 19 talousrakennuksen rakennusalueen alueella sijaitsee
vesihuoltojohtoja, merkintä asemakaavaan johtoa varten varattu alueen osa.
Tontti 10 pohjoisrajalla vesihuoltojohdot, merkintä asemakaavaan johtoa varten varattu alueen osa.

Viranomaisyhteistyö
Pirkanmaan ELY-keskus on edellyttänyt viranomaisneuvottelun järjestämistä aluetta
halkaisevan suurjännitelinjan vaikutusten vuoksi.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on teollisuushallin rakennusoikeuden lisääminen ja rakennuksen järkevämpi sijoittaminen kiinteistölle. Uudisrakennus pyritään sijoittamaan
alueelle siten, että Lahdentien meluhaitat asuinalueelle vähenisivät.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
·
·
·
·
·
·
·

Asemakaavan suunnittelun aloituspäätös 27.8.2013
Luonnos nähtävillä 16.9.2013 asti
Viranomaisneuvottelu kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa 24.1.2014
Uusi kaavaluonnos nähtävillä vuodenvaihteessa 2019-2020
Asemakaavaehdotuksen käsittely kaavoituslautakunnassa
Asemakaavaehdotus nähtävillä
Asemakaavan hyväksyminen kaavoituslautakunnassa

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus
Kaava mitoitetaan nykyistä 200 k-m² suuremmalle teollisuusrakennusten korttelialueelle.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Uudisrakentamisen koko ja sijoitus määritellään alueen rakentamisen tapaan soveltuviksi.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet
Teollisuusrakennusten korttelialue kasvaa ja pientaloille varattu alue pienenee.

Teollisuushalli ehkäisee Lahdentien liikenteen melua asutuksen suuntaan.
Kulkuyhteys teollisuushallitontille tulee Hankikujan kautta sähkölinjan alle.

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Teollisuushallin rakentaminen ehkäisee Lahdentien liikenteen melua asutuksen suuntaan.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Uudisrakennus sijoittuu olemassa olevan teollisuusrakennuksen läheisyyteen. Muutoksella ei ole kielteisiä vaikutuksia luontoon. Hulevesien aiheuttamia ongelmia tulee
vähentää tonttikohtaisella imeytyksellä.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Valmiiseen ympäristöön olemassa olevan teollisuusrakennuksen viereen sijoittuva
teollisuushalli suojaa jonkin verran asutusta liikenteen melulta.

Muut vaikutukset
Hankkeella on myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia. Teollisuusalueen laajennuksesta raskas liikenne alueelle kasvaa jonkin verran. Esitetty veneensäilytystoiminta on luonteeltaan kausiluonteista, mutta jos toiminta muuttuu kovin logistis-intensiiviseksi, voi pientaloalueelle kohdistua haittoja. Pitkien kuljetusten mahdollistaminen on huomioitu Ilkon alueen muussa maankäytössä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Havainnekuva kaava-alueelta.
Uutta tonttia suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle ja
pihamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johdetaan maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan suostumus.
Kunnalla ei ole alueella sadevesiverkostoa.
Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä tontin rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikkileikkauksin tontin hulevesien käsittely.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Maanomistaja vastaa hankkeen toteutuksesta. Rakentaminen ei edellytä kunnallistekniikan tai kadunrakentamista. Teollisuushallin rakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan saatua lainvoiman.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan ja liikenteeseen.
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