ASEMAKAAVAN SELOSTUS
1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
PÄIVÄYS
ASEMAKAAVAN NUMERO
KUNTA
OSA-ALUE
KORTTELI
KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

14.10.2019
839
KANGASALA
RUUTANA/19
7280 OSA
RUUTANAN OMAKOTIALUE

Kaava-alueen sijainti

VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN
KAAVAEHDOTUS
KAAVAN HYVÄKSYMINEN
KAAVAN LAATIJA
OHEISMATERIAALI
LIITTEET

14.10.2019
ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 19.11. 2019
ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA tammikuu 2019
KANGASALAN KAUPUNGIN TEKNINEN KESKUS

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Suunnitellun kohteen vireille tulo perustuu 22.3.2019 kirjattuun kaavamuutoshakemukseen (tontinjakoprojekti).
 valmisteluaineisto nähtäville 14.10.2019 - 28.10.2019.
 asemakaavaehdotus elinympäristölautakuntaan 19.11 2019
 asemakaavan hyväksyminen vuodenvaihteessa 2019 - 2020.

2.2 Asemakaava
Asemakaavamuutoksella jaetaan Ruutanantie varteen ajoyhteydellä liittyvä kiinteistö
211-442-4-98 kiinteistö kahdeksi erilliseksi pientalotontiksi.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Tontin jakamisesta ja rakentamisesta vastaa kiinteistönomistaja.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Kiinteistö sijaitsee rakennetussa ympäristössä Ruutanan taajaman eteläosassa.

Luonnonympäristö
Alueella on peltoja, niittyjä ja metsää. Maaperältään Ruutanantien varsi sekä pelto- ja
niittyalueet ovat savimaata ja Lakolammin ympäristö turvetta.
Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue sijaitsee Ruutanantien länsipuolella Lakolammin ympäristössä. Savikontien varteen on rakennettu 1990-luvulla useita omakotitaloja poikkeusluvilla. Savikontien varrella on pääosin 20 vuoden aikana syntynyttä omakotiasutusta. Muu alueen
rakennuskanta on vanhempaa. Olemassa olevat tontit ovat suuria.
Ruutana on yksi kunnan alakeskuksista, jonka palveluihin kuuluvat päiväkoti, koulu,
nuorisotila, terveysasema, seurakuntakoti, päivittäistavarakauppa ja baari. Alueella
on kohtuulliset julkisen liikenteen yhteydet kaupunkikeskukseen ja Tampereelle.
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
Ruutanaan on laadittavana osayleiskaava, joka on ehdotusvaiheessa. Osayleiskaavaehdotukseen on tullut jonkin verran tarkistuspaineita mm. vahvistuneen Pirkanmaan
maakuntakaavan myötä.

Osayleiskaavaehdotus.
Asemalta Ruutanaan (Vatialantien jatke) on vireillä myös asemakaava, joka yhdistäisi
Ruutanan Lentolan ja Vatialan palveluihin. Vatialantien jatkeen rakentaminen on vuosittain tarkistettavassa 10-ohjelmassa esitetty vuosille 2022 - 2025.
Yhteistyössä Oriveden kaupungin kanssa selvitetään VT 9 varren elinkeinoelämän kehittämisedellytyksiä. Selvitys on käynnistetty v. 2017 ja se saattaa johtaa kaavallisiin tarkasteluihin liikenteen solmukohdissa.
Lähijunaliikenteen toteuttamiseksi laadittiin seudullinen selvitys v. 2016. Esitetty toimenpide tukee osaltaan lähijunaliikenteen toimintaedellytyksiä.

Ote kaavayhdistelmäkartasta
Osalla aluetta on voimassa vuonna 1978 vahvistettu asemakaava.

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 järjestetään lähettämällä kaavamuutosta koskeva valmisteluaineisto naapureille tutustuttavaksi ja panemalla se julkisesti nähtäville.
Kaavaluonnoksesta esitettiin mielipide, jossa kiinnitettiin huomiota tontin kulkuyhteyteen. Kaavaehdotuksen rasiterajausta muutettiin.
Kaavaehdotuksesta pyydetään kaupungin hallintokuntien ja Kangasala Vesi Oy:n
kommentit.

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

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Asemakaavaluonnos nähtävillä
14.10.2019 - 28.10.2019
Asemakaavaehdotuksen elinympäristölautakunnassa
19.11. 2019
Asemakaavaehdotus nähtävillä
joulukuussa 2019
Asemakaavan hyväksyminen
vuodenvaihteessa 2019 - 2020

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus

Suunnittelun kohteena oleva kiinteistö jaetaan kahdeksi tontiksi. Tonttien käyttötarkoitus ja kerrosluku pysyvät samana (AO, I u 2 / 3).Tonttien rakennusoikeudeksi merkittiin
250 k-m2 + t 60 k-m2. Muodostuvat tontit ovat kooltaan 2676 m2 ja 2443 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 asuinrakennusten osalta 250 neliömetrillä ja talousrakennusten osalta 40 neliömetrillä.

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 pääosin rakennettuun ympäristöön.

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Havainnekuva

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.
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