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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 lähetettiin osallisille tutustuttavaksi. Korttelissa säilytetään
sen nykyinen käyttötarkoitus ja kerrosluku. Kaavalla jaetaan omakotitontti kahteen osaan.
Asuinrakennuksille on osoitettu rakennusoikeutta 200 k-m2 ja talousrakennuksille 40 k-m2.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä, jonka jälkeen se eteni ilman tarkistustarpeita
hyväksymiskäsittelyyn.
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 Pikonkankaantien varrella. Maasto on loivasti
viettävää harjunrinnettä.

Ilmakuva lähialueesta
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Luonnonympäristö
Alueen ympäristö on puutarhamainen. Suunnittelualueen tontteja ympäröivät
pensasaidat ja piha-alueet ovat istutettuja. Tontti sijaitsee pohjavesialueella, maaperä on
sorapitoista.
Rakennettu ympäristö
Kaavamuutosalueen kiinteistöt sijaitsevat pientaloalueella Pikonkankaalla. Alueen
alkuperäinen rakennuskanta on rintamamieskauden puolitoistakerroksisia, noppamaisia
pieniä taloja. Aluetta on täydennetty 1970-luvulta lähtien tontteja jakamalla.
Lähiympäristön rakennuskanta on iältään, kerrosluvultaan, rakennusmateriaaliltaan ja
kattomuodoltaan vaihtelevaa.
Vähittäistavarakauppa sijaitsee alueen vieressä. Päiväkoti ja yläasteen koulu ovat
Pikkolassa, muutoin alue tukeutuu keskustan ja Lentolan palveluihin. Muodostuvat tontit
sijoittuvat joukkoliikennekäytävän varrelle.
Maanomistus
Muutettava tontti on yksityinen. Kaupunki omistaa katualueen.

Jaettava tontti

Kaupungin maaomaisuus keltaisella.

3.2. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Alueen
asemakaavaa
on
tarkistettu
2000-luvun
alussa.
Muutoksessa
asemakaavamerkintöjä ajantasaistettiin ja tarkistettiin tonttien jakomahdollisuudet
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maanomistajien toiveiden mukaisesti. Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue
on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi AO-19. Alueen asemakaavan käyttötarkoitus
on erillispientalojen korttelialue ja kerroskorkeus I u 2/3. Suunnittelualue sijaitsee
pohjavesialueella pv-1.

Jaettava tontti

Ote kaavayhdistelmästä

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet
Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan muutoksen tarve juontuu omakotirakennuspaikkojen puutteesta.
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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 18.9.2019.
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Asemakaavan valmisteluaineisto on osallisten tutustuttavana 3.10.2019 asti.
Kaavamuutoksesta pyydetään kommentit mm. Kangasalan Vesi -liikelaitokselta,
ympäristö- ja rakennusvalvonnalta ja infran rakentamiselta.
Kangasalan Vesi -liikelaitos esitti, että asemakaavan muutoksella muodostettava tontti 17
tulee tehdä ns. kirvesvarsitontiksi, jotta tontin rakentaja voi sijoittaa liittymisjohdot
vesijohtoon ja jätevesiviemäriin oman kiinteistön alueelle.
Esitetty muutos lisättiin kaavakarttaan.
Luonnosvaiheessa järjestimme 10.10.2019 mielipiteen esittäneiden naapureiden kanssa
neuvottelun, jossa naapurit kiinnittivät huomiota tulevien uudisrakennusten ikkunoiden
kokoon ja sijoitteluun. He esittivät huolensa siitä, ettei uudisrakennuksen julkisivun
pohjoispuolelle rakennettaisi isoja ikkunoita, tuuletusparvekkeita, kattoikkunoita tai muita
vastaavia rakennelmia, joista olisi suora yhteys naapurien tonteille. Toivomuksena oli, että
naapurien tontit pysyisivät jatkossakin rauhallisina ja suojassa naapuritalojen katseilta.
Edellytettiin, että säilytetään yhteisessä tapaamisessa sovittu uudisrakennusten sijainti
kuuden metrin etäisyydellä tonttimme rajasta (6+2). Lisäksi toivottiin, että rakennusten
harjan suunta olisi edullinen naapureiden pihaan nähden. Naapurit esittivät tämän
mielipiteen myös kirjallisena.
Kaavoituksen vastine: Aiemmin 2000-luvun alussa koko alueelle laaditussa
kaavamuutoksessa ei vastaavanlaisissa tilanteissa ole käytetty julkisivumääräyksiä.
Ympäristöministeriön asetukseen pohjautuen ei ole perusteita asuinhuoneiden
pääikkunoiden kokoa rajoittaviin määräyksiin. Rakennusten sijoittumisen tonttien
pohjoisosaan voidaan katsoa ohjaavan rakennusten suunnittelua siten, että valoisuutta
tarvitsevat oleskelutilat suurine ikkunoineen on tarkoituksenmukaista sijoittaa rakennuksen
eteläpuolisille tontin omaan oleskelupihaan suuntautuville julkisivuille. Tasapuolisuuden
näkökulmasta ja aiemman käytännön mukaisesti julkisivuihin ei ole esitetty suunnittelua
rajoittavia merkintöjä, joita rakennusvalvonnan olisi vaikea tulkita. Rakennuslupavaiheessa
naapurien kuulemisen yhteydessä on mahdollisuus tutustua esitettyihin suunnitelmiin
tarkemmin. Uudisrakennukset sijoittuvat kuuden metrin etäisyydelle naapurin rajasta ja
kaavassa esitetty harjan suunta heikentää myös I u 2/3 toteutuksella toisesta kerroksesta
mahdollisesti suoraan naapurin pihaan suuntautuvien näkymien toteutumista.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä vuodenvaihteessa 2019-20. Siitä ei saatu palautteena
lausuntoja tai muistutuksia. Kaava-aineisto eteni hyväksymiskäsittelyyn ilman muutoksia.
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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 3.10.102019 asti.
Asemakaavaehdotus käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 19.11. 2019
Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen alkuvuodesta 2020 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. Kiinteistö merkitään kahdeksi tontiksi. Muodostuvien
uusien tonttien pinta-alat ovat 1078 ja 903 neliömetriä. Tonteille merkitään kerrosluvuksi I u
2/3 ja rakennusoikeudeksi 200 m2 + t 40m2. Sisäänajo uusille rakennuspaikoille osoitetaan
sekä Pikonkankaantien kautta.
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
Valmiiseen ympäristöön lähelle palveluita muodostuvan rakennuspaikan asukkaiden
päivittäinen elinpiiri on tehokas.
Muut vaikutukset
Hankkeella on myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia.
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5.5. Kaavamerkinnät ja -määräykset
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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.
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6.3. Toteutuksen seuranta
Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan.

KANGASALA 20.1.2020
Kaupunginarkkitehti
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