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Asemakaava 863 Rekiäläntie

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue sijaitsee
Pikkolassa,
Kangasalantien ja Lahdentien välissä.
Aloite/hakija
Kaavan laatiminen on tullut
vireille kaupungin kehittämistavoitteiden sekä
maanomistajan tavoitteiden kautta.

Suunnittelualue
Päätavoitteet
Tavoitteena on tarkistaa asumiselle osoitetun asemakaavakorttelin tehokkuutta
ja kaupunkikuvaa määritteleviä kaavamääräyksiä. Nykyistä kaavaa tehokkaampi rakentaminen mahdollistaa hyvällä sijainnilla joukkoliikenteen ja palveluiden tukemisen. Kaavamuutoksessa tavoitellaan monipuolista asuinrakennuskantaa ja mahdollistetaan myös pienissä määrin lähipalveluita. Suunnittelussa
huomioidaan ympäristön mittakaava: pohjoinen pientaloalue ja toisaalta uusi
kerrostalo. Finnentien varren kohentuminen kaupunkikuvallisesti sekä näkymän
päätteet. Meluolosuhteet huomioidaan.
Strategisesti muutos edistää keskustan vetovoimaa ja tasaa keskustan asukkaiden ikäjaukaumaa. Alue on osoitettu maakuntakaavassa keskusta-alueena.
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Lähtötiedot
Maanomistus
Alue on valtion
omistuksessa.
Kaupungin maaomaisuus on
osoitettu kartassa
oranssilla.
Kaavan laatimisen yhteydessä
laaditaan maankäyttösopimus.

Maakuntakaava
Maakuntakaava
Maakuntakaavassa 2040 alue
on keskustatoimintojen aluetta
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Yleiskaavatilanne
Yleiskaava
Kangasalan
strategisessa
yleiskaavassa
vuodelta 2017
keskusta (K)

Keskustan
osayleiskaavassa alue on
merkitty
AP-1
merkinnällä tiiviiksi pientalovaltaiseksi
asuntoalueeksi.
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Asemakaavatilanne
Asemakaava
Alueella on voimassa 16.5.2000
vahvistettu asemakaava, jossa alue
on osoitettu APK-1
asuinalueeksi.

Tehdyt selvitykset ja selvitystarpeet
Keskustan osayleiskaavaa varten tehdyt selvitykset palvelevat myös asemakaavamuutoksen laatimista. Suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa huomioita on syytä kiinnittää uudisrakentamisen sopeutumiseen alueen miljööseen.
Meluolosuhteiden osalta keskeinen merkitys on valtatien melulla. Kaavoitukseen liittyen laaditaan meluselvitys. Rakennettavuusselvitys
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Kuvassa on esitetty kaava-alueen alustava rajaus.
Nykytilanne ja rakennuskanta
Alueen ympäristössä on koulupalveluita ja liikuntatoimintoja. Pohjois- ja itäpuolella on rivi- ja pientalovaltaista asutusta.

Tavoitteet
Tavoitteena on asemakaavaa uudistamalla tehostaa ja monipuolistaa hyvällä
sijainnilla olevan korttelin maankäyttöä. Keskustaan halutaan perheasuntoja.
Suunnittelussa huomioidaan mittakaava ja miljöö sekä keskeiset näkymät.
Suunnitteluratkaisuilla vaikutetaan meluolosuhteisiin.

Vaikutusten arviointi
Tulevassa rakentamisessa on syytä kiinnittää huomiota kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin ja meluolosuhteisiin.

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Osalliset
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
· Maanomistajat
· Alueen asukkaat ja naapurit
· Kaupungin hallintokunnat (rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka),
Kangasalan Vesi- liikelaitos
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Tiedottaminen
Kaavan nähtävillä pitämisestä luonnos- ja ehdotusvaiheissa tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla. Valmisteluvaiheessa lähetetään kirjeitse tiedote maanomistajille ja lähinaapureille. Asemakaavaehdotuksesta voidaan lisäksi tiedottaa kirjeitse niitä, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Kaavan valmisteluaineisto
ja kaavaehdotus tulee nähtäville kunnan kotisivuille www.kangasala.fi

Asemakaavan laatija ja aikataulu
Kaavaa laativat yhteistyössä kaupungin kaavoitus sekä mahdollisesti kaavatyöhön osallistuva suunnittelutoimisto.
Kangasalan kaupungin kaavoitus
Urheilutie 13 (PL 50)
36200 Kangasala
Kaavan suunnittelua hoitaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä. e-mail:
mari.seppa(at)kangasala.fi Vastaanotto maanantaisin klo 9-12.
Lisätietoja kaavoituksen aikataulusta antaa toimistosihteeri Liisa Rasila
puh. 040 133 6631.
Mielipiteiden ja muistutusten vastaanotto:
Kangasalan kunta
Elinympäristölautakunta
PL 50
36201 Kangasala
tai
kirjaamo(at)kangasala.fi
Päätöksenteko ja alustava aikataulu
Kaavaluonnos tulee nähtäville kesällä 2020
Valmistelu. Asemakaavaluonnos nähtävillä. Mahdollisuus
esittää mielipiteitä.
Elinympäristölautakunta.

Ehdotus. Mahdollisuus jättää muistutuksia. Elinympäristölautakunta.

kesä 2020

Syksy 2020

Hyväksyminen.
Valtuusto. Mahdollisuus jättää
valitus hallinto-oikeuteen.

Talvi 2020/2021

