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Kaava-alueen sijainti
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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 kirjeenä osallisille tutustuttavaksi 23.6.2020 asti.
Korttelissa säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus ja kerrosluku muutetaan ½ k I ½. Kaavalla
jaetaan omakotitontti kahteen osaan. Asuinrakennuksille on osoitettu rakennusoikeutta 200 k-
m2 ja talousrakennuksille 40 k-m2.

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella valmisteltiin kaavaehdotus, joka
elinympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen tuli julkisesti nähtäville 10.–30.9.2020 ajaksi. Nähtävillä
olon jälkeen kaavaehdotus etenee elinympäristölautakunnan hyväksymiskäsittelyyn. Valitusajan
jälkeen kaava saa lainvoiman.

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 Vatialan Puutteenmäessä vanhalla pientaloalueella. Alue on syntynyt
sotien jälkeen. Kiinteistö rajautuu lähivirkistysalueeseen.
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Ilmakuva lähialueesta ja kaava-alueen sijainti.

Luonnonympäristö

Kortteli on puutarhamaisesti hoidettu ja tontti osin puustoinen. Maasto on tontin kohdalla
loivasti pohjoiseen viettävää ja maaperältään hiekkaa.

Lenkkitien ympärillä on vanhaa soranottoaluetta. Länsipuolinen notkelma on
teollisuuskäytössä. Itäpuolisen notkelman takana on Vatialan hautausmaa. Hautausmaan
alueella on vanhaa metsää, joka toimii ekologisena yhteytenä mm. liito-oraville.

Korttelin itäpuoleisessa notkelmassa kasvaa harvinainen harjukasvilaji, keulankärki.



Kangasalan kaupunki
PL 50, 36201 Kangasala

Tekninen keskus
Urheilutie 13, 36200 Kangasala

Vaihde
p. 03 5655 3000 www.kangasala.fi

Harvinaisen keulankärjen kasvupaikka Vatialan osayleiskaavan (hyv. 2014) selostuksen mukaisesti.

Rakennettu ympäristö

Lenkkitien aluetta on rakennettu 1950-1960-luvuilta lähtien ja se tukeutuu Vatialan ja
Lentolan palveluihin. Alueen rakennuskanta on vaihtelevaa.

Jaettavalla tontilla sijaitsee loivaharjakattoinen, lautaverhoiltu omakotitalo ja
piharakennuksia. Päärakennus edustaa tyyliltään tavanomaista 1960-70 -lukujen pientaloa.
Voimassa olevan Vatialan osayleiskaavan mukaisesti suunnittelualue ei lukeudu
asuinalueisiin, joilla on erityisiä historiallisia arvoja.

Kuva tontilta. Tontin nykyinen
päärakennus on yksikerroksinen ja
loivasti harjakattoinen. Lisäksi tontilla
on piharakennuksia.
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Maanomistus

Alue on yksityisessä omistuksessa.

 Kaupungin maaomaisuus vihreällä.

Jaettava tontti
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3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Vuonna 2014 hyväksytyssä Vatialan osayleiskaavassa alue on merkitty matalan tehokkuuden
asuntoalueeksi (merkintä A3). Täydennysrakentamisen tulee soveltua mittakaavaltaan
ympäristöön.

Ote Vatialan osayleiskaavasta (2014).

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1998 (Rakennuskaava nro 365), jossa tontti on
merkitty omakotitalojen korttelialueeksi merkinnällä AO-4. Tontin rakennusalalle saa rakentaa
200 neliöisen rakennuksen, jonka kerrosluku on I 2/3 ja lisäksi 60 neliön suuruisen
talousrakennuksen. Rakennus on kaavamääräyksen mukaan sovitettava ympäristön vanhaan
rakennuskantaan. Asemakaavassa on määrätty myös istutettavasta alueen osasta.

Lisäksi voimassa olevaan asemakaavaan liittyvinä ympäristökuvallisina tavoitteina on muun
muassa runsaan kasvillisuuden ja pensasaidan säilyttäminen Lenkkitien puolella.
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Ote asemakaavayhdistelmästä 4/2020.

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavan muutoksen tarve juontuu omakotirakennuspaikkojen puutteesta.

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Tontinjakoa koskeva
asemakaavamuutoshakemus vastaanotettiin 1.11.2019.

Jaettava tontti
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4.3. Osallistuminen ja yhteistyö

Osalliset

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:

· tonttijakoalueen omistajat ja haltijat
· naapurikiinteistöjen omistajat ja asukkaat
· Kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta ja infran rakentaminen
· Kangasalan Vesi- liikelaitos

Vireille tulo

Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä 2.6.2020.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Asemakaavan valmisteluaineisto oli osallisten tutustuttavana 23.06.2020 asti.
Kaavamuutoksesta pyydettiin kommentit Kangasalan Vesi -liikelaitokselta, ympäristö- ja
rakennusvalvonnalta ja infran rakentamiselta.

Kangasalan Vesi -liikelaitos, sekä ympäristövalvonta ilmoittivat, ettei heillä ole
huomautettavaa asemakaavamuutokseen.

Valmisteluaineistosta saatiin seuraavat lausunnot ja kommentit:

Kangasalan tekninen keskus / Infran suunnittelu ja rakentaminen:
”Uudet tontin korkeusasemat tulee sovittaa katu- ja puistoympäristöön sopivaksi.
Katolle ja pihamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on johdettava tontin omaan
sadevesijärjestelmään, ja ensisijaisesti vesi on imeytettävä omalla tontilla. Mikäli
tontin maaperä ei mahdollista imeyttämistä, sade- ja pintavedet tulee johtaa
hidastuskaivon kautta yleiseen sadevesiviemäriin, avo-ojajärjestään tai haittaa
aiheuttamatta ympäröivään maastoon.”

Kangasalan tekninen keskus / rakennusvalvonta: Rakennusvalvonta antoi
kommenttinsa kaavoitukselle yhdessä käydyssä keskustelussa, jonka mukaisesti
asemakaavaluonnosta olisi tarpeen muokata siten, että varmistetaan rinteeseen
sovitus joustavoittamaan suunnitteluratkaisuja ja varmistamaan rinteeseen sopiva
lopputulos. Rinteisessä maastossa kerroslukuun katsottiin olevan tarpeen lisätä
mahdollisuus kerrosalaan laskettavien tilojen rakentamiseksi kellarikerrokseen osana
rinteeseen sopivaa lopputulosta.

Saadun palautteen vaikutus kaavaehdotukseen:

Korttelin kerroslukumääräystä muutettiin ½ k 1 ½:ksi ja lisäksi lisättiin yleismääräys
korkeusasemien sovittamista koskien: ”Rakennusten ja tontin korkeusasemat tulee
sovittaa olemassa olevaan ympäristöön sopivaksi.”

Tontille kertyvien vesien osalta luonnoksessa esiintynyt yleismääräys säilytettiin
ennallaan, sillä infran suunnittelun ja rakentamisen yksikön kanssa käydyn keskustelun
mukaisesti kommentti ei edellytä muutoksia kaavaan.
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Asemakaavamuutosehdotus käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 25.8.2020 ja se oli
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.–30.9.2020.
Kaavaehdotuksesta ei tullut lausuntoja tai muistutuksia. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ilmoitti, ettei heillä ole tarvetta lausua kaavahankkeesta. Nähtävillä
olleeseen asemakaavamuutosehdotukseen ei tehty muutoksia.

Viranomaisyhteistyö

Alueella ei ollut sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia
viranomaisneuvottelu olisi ollut tarpeen.

4.4. Asemakaavan tavoitteet

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on tontin jakaminen ja rakentamistehokkuuden lisääminen.
Täydennysrakentamisella pyritään tiiviin ja matalan pientaloalueen kehittämiseen, jossa
uusi rakentaminen sovitetaan muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään olemassa
olevaan rakennuskantaan.

4.5. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Vaihtoehtoina on kaavan laatiminen maanomistajien aloitteen mukaisesti tai jättää alue
nykyiselleen eli ns. 0-vaihtoehto.

4.6. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

· Valmisteluaineisto oli osallisilla nähtävillä 23.6.2020 asti.
· Valmisteluaineistosta saatujen mielipiteiden ja kommenttien pohjalta valmisteltu

asemakaavamuutosehdotus käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 25.8.2020.
· Asemakaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.–30.9.2020.
· Asemakaavamuutos tulee elinympäristölautakunnan hyväksymiskäsittelyyn 13.10.2020.
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5. Asemakaavan kuvaus

5.1. Kaavan rakenne

Mitoitus

Kaava mitoitetaan kahdelle uudelle asunnolle.

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Alueella säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus ja kerrosluku muutetaan ½ k I ½.
Uudisrakentamisen yksityiskohtia ohjataan rakennuslupavaiheessa.

5.3. Aluevaraukset

Korttelialueet

Alue säilyy erillispientalojen korttelina. Kiinteistö merkitään kahdeksi tontiksi. Muodostuvien
uusien tonttien pinta-alat ovat 1018 m² tontilla kaksi ja 1018 m² tontilla yksitoista. Tonteille
merkitään kerrosluvuksi ½ k I ½ ja rakennusoikeudeksi 200 m2 + t 40 m2.

Kattokaltevuuden määräys poistuu, mutta sen sijaan annetaan määräys rakennuksissa
käytettävästä harjakattomuodosta. Korttelissa säilytetään merkinnät, jotka ohjaavat
rakennusten sovittamista ympäristöön.

5.4. Kaavan  vaikutukset

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Kaavamuutos helpottaa täydennysrakentamista ja mahdollistaa osaltaan yhdyskunta-
rakenteen tiivistymisen. Suunnittelussa on huomioitu pihojen yksityisyys ja näkymät tonttien
välillä. Rakennukset eivät muodosta merkittävää varjostusta.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Uudisrakennukset sijoittuvat vanhalle piha-alueelle. Muutoksella ei ole kielteisiä vaikutuksia
luontoon tai lähistöllä havaittuun harvinaiseen kasvilajiin (keulankärki). Hulevesien
aiheuttamia ongelmia vähennetään 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

Asemakaavasta tehty havainnekuva (alla) esittää yhden mahdollisuuden kaavan
toteuttamiseksi.

Havainnekuva uudisrakentamisesta. Tonttia rajaava pensasaita Lenkkitien varressa sekä ylläpidettävä
puusto jatkavat alueelle tyypillistä ympäristökuvaa.



Kangasalan kaupunki
PL 50, 36201 Kangasala

Tekninen keskus
Urheilutie 13, 36200 Kangasala

Vaihde
p. 03 5655 3000 www.kangasala.fi

Asemakaavan määräyksien lisäksi toteutuksessa tulee huomioida muun muassa voimassa oleva
Maankäyttö- ja rakennuslaki, annetut rakentamisen säännökset sekä Kangasalan kaupungin
rakennusjärjestys.

Toteutuksessa tulee ottaa huomioon muun muassa:

· Ajojärjestelyt suunnitellaan niin, että autolla ei peruuteta kadulle.
· Rakennusten palo-osastointitarpeet sekä tontin rakennettavuuteen liittyvät

seikat.

Lisäksi suositeltavaa on:

· Ajoyhteys suunnitellaan alle 4 metrin levyiseksi, jotta istutettava alueen osa
säilyy riittävänä.

· Tontin alkuperäistä puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan.
· Kadun puolella tontti rajataan pensasaidalla.
· Julkisivu jaetaan osiin porrastuksin, kuistein tai katoksin, mikäli se on

pituudeltaan yli 12 metriä.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Rakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan tultua lainvoimaiseksi.

6.3 Toteutuksen seuranta

Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan.

KANGASALA 13.10.2020

Kaavasuunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen

Kaupunginarkkitehti Mari Seppä


