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ANTINTIE

1. Perus- ja tunnistetiedot

PÄIVÄYS 13.10.2020
ASEMAKAAVAN NUMERO 841
KAUPUNKI Kangasala
OSA-ALUE Kuohunlahti/31
KORTTELI 7 osa
KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Ydinkeskustan eteläreunassa Lahdentien

läheisyydessä hautausmaan vieressä

VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN 19.11.2019
KAAVAEHDOTUS 19.5.2020
KAAVAN HYVÄKSYMINEN Valtuusto
KAAVAN LAATIJA Kangasalan kaupungin tekninen keskus

Kaava-alueen sijainti
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2. Tiivistelmä

2.1. Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena oli alussa
pientalotontin jakaminen kahteen osaan. Tämän jälkeen on todettu, että aluetta on syytä
tarkastella suurempana kokonaisuutena, johon kuuluu yksityisomisteisen rintamamiestalotontin
lisäksi kaksi kaupungin omistuksessa olevaa vastaavaa tonttia.

Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville. Korttelissa säilyy
käyttötarkoituksena asuminen. Asutuksen tehokkuutta kasvatetaan siten, että rakennuskanta
on monipuolista, mutta sopii ympäröivään puutarhamaiseen miljööseen.

Maankäytön tehostamisella on myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja
palvelutarjontaan. Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen
olemassa olevaan ympäristöön sopivaksi niin, että kielteisiltä vaikutuksilta voidaan välttyä.

Kaavaluonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella on noussut esille tarve sopeuttaa
rakentamista puutarhamaiseen ympäristöön ja kaavaa on tarkistettu tämän johdosta hieman.
Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Kaavaehdotuksessa saadusta palautteesta ei tullut esille uusia merkittäviä tarpeita. Kaava-
aineistoon tehtiin vähäisiä tarkistuksia maakaasuputken suojaamisen ja leikkikentän aidan
huomioimiseksi.

2.2. Asemakaavan toteuttaminen
Toteutusvastuu on maanomistajalla ja kaupungilla. Asemakaava on mahdollista toteuttaa
kaavan saatua lainvoiman.

3. Lähtökohdat

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus

Kiinteistö sijaitsee rakennetussa ympäristössä ydinkeskustan eteläreunassa Lahdentien
varressa. Alueen ympäristö on puutarhamaista pientaloaluetta, jossa on kolme
rintamamiestaloa. Lähiympäristössä on hautausmaa sekä vielä rakentamattomia metsiä,
joita käytetään ulkoiluun. Maaperä on hiekkamoreenia. Alue sijoittuu Antintiellä näkymän
päätteeseen leikkikentän kohdalla.
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Ilmakuva lähialueesta

Luonnonympäristö
Alueen ympäristö on puutarhamainen. Lähiympäristössä on vielä rakentamattomia
metsiä, joita käytetään ulkoiluun. Maaperä on hiekkamoreenia.

Rakennettu ympäristö
Rakennukset ovat tavanomaisia 1950-luvun rintamamiestaloissa, joissa
rakennusmateriaalit ja värit vaihtelevat keskenään. Merkityksellistä on puutarhamainen
miljöö. Vieressä on hautausmaa. Leikkipuiston kulmaan muodostuu Antintien taitekohdan
päätenäkymä.

Maanomistus
Alueella on yksityistä ja julkista omistusta. Kiinteistöjako ulottuu katualueelle.
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Kunnan maaomaisuus keltaisella

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Taajamien osayleiskaavassa alue on merkitty AP-1-merkinnällä tiiviiksi pientalovaltaiseksi
asuntoalueeksi. Alueelle swaa asemakaavassa osoittaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja tai
pienkerrostaloja.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1975. Kaavassa alue on määritelty enintään
kaksiasuntoisten asuntojen korttelialueeksi, jolla voidaan rakentaa kahteen kerrokseen.

Kaupungin tontit

Yksityisomisteinen
tontti
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Ote kaavayhdistelmästä

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet
Asemakaavan suunnittelun tarve

Tavoitteena on asemakaavaa uudistamalla tehostaa hyvällä sijainnilla olevan korttelin
maankäyttöä. Keskustaan halutaan perheasuntoja.

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

Osallistuminen ja yhteistyö

Osalliset
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:

· Maanomistajat
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· Alueen asukkaat
· Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka), Kangasalan
Vesi- liikelaitos

Vireille tulo
Vireille tulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Asemakaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.-20.12.2019 ja 7.-
20.1.2020.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 9.3. - 7.4.2020. Saadut palautteet:

Kangasalan seurakunta 8.3.2020

Hautausmaat kertovat vahvasti Kangasalan historiasta. Paikkakuntalaisille ne ovat täynnä
muistoja ihmisistä, joiden elämä muistetaan. Ympäristönä hautausmaat viestivät rauhaa,
hiljaisuutta ja arvokkuutta. Tämä arvokkuus halutaan säilyttää tulevaisuudessakin.

Varmistaakseen hautausmaan rauhan ja arvokkuuden säilymisen Kangasalan seurakunta
muistuttaa, ettei Antintien asemakaavan muutoksella (kaava 841) tule mahdollistaa
kulkuyhteyttä Antintieltä hautausmaalle. Kulkuyhteyden mahdollistaminen todennäköisesti
lisäisi huomattavasti kevyen liikenteen läpikulkua hautausmaalla Antintien ja Kalmistonkujan
välillä, jolloin esimerkiksi hautausten arvokkuuden säilyminen olisi vaarassa. Hautausmaan
etiketti edellyttää hautausmaalla liikkuvilta monia asioita, joita ei välttämättä huomioida
mikäli hautausmaa toimii ”yleisenä kevyenliikenteen väylänä”. Lisäksi Antintieltä on jo
nykyisellään hyvät kevyen liikenteen kulkuyhteydet hautausmaakiinteistön pohjois- ja
eteläpuolelta, joten kaavamuutoksessa mainitun potentiaalisen kulkuyhteyden
muodostaminen ei ole välttämätöntä. Seurakunta ei hyväksy suunnitelmaa avata
kulkuyhteyttä hautausmaa-alueen läpi.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ylläpitää yleisiä hautausmaita. Kirkkojärjestyksessä on
määrätty, että hautausmaa tulee olla aidattu tai muuten rajattu. Sen vuoksi seurakunta
edellyttää, että hautausmaan vastaisella rajalla kaavassa on merkintä aidasta nähtävillä
olevan kaavan puolella.

Kaksi osallista, 2.4.2020

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on nykyistä tehokkaampi rakentaminen Antintien ja
hautausmaan välisessä korttelissa. Tavoitteena on saada perheille sopivia asuntoja keskustan
alueelle, sillä nykyisin keskustan väestö on iäkästä. Kaupungin tavoite on kannatettava, mutta
esitetty asemakaava ei tue lapsiperheiden saamista asukkaiksi keskustaan. Tutkimuksien
mukaan nuoret aikuiset haaveilevat kohtuukokoisesta ja hintaisesta omakotitaloasumisestai.
Etenkin nuoret aikuiset ja lapsiperheet kaipaavat omakotitaloa, omaa pihaa ja luonnon
läheisyyttä.

Asemakaava-alue on puistomainen omakotitaloalue, jonka ympärillä on kerrostaloja.
Keskustaan on tulossa riittävästi kerrostaloja. Torialueelle on hiljattain valmistunut uusi
vuokrakerrostalo, uusi kerrostalo As. Torinkulma Oy on rakentumassa torin laitaan ja
kaupungintalon vieressä on As. Oy. Harjusola, jonka purkaminen ja uudisrakentaminen 4-6
kerroksiseksitoisi merkittävästi lisää asuntoja kaupunkimme keskustaan. Myllystenpohjantien
liikekiinteistön purkaminen mahdollistaa myös mittavan kerrostalo / liikekiinteistön
rakentamisen Kangasalan keskustaan. Näemme erittäin tärkeäksi saada keskustaan
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lapsiperheitä elävöittämään kaupunkikuvaamme ja turvaamaan keskustan palveluiden
käytö;. Keskusta-alueen rakennuskannan monipuolisuuden takaamiseksi mielestämme
Antintien varteen tulisi rakentaa lapsiperheille sopivia rivitaloja. Rivitalot säilyttäisivät alueen
puistomaisen luonteen.

Kerrostalon massiivinen koko ei mielestämme sovi lainkaan alueen puistomaiseen
luonteeseen. Mielipiteemme on muuttaa asemakaavoitusta siten, että asemakaava 84l
Antintie muutetaan rivitaloalueeksi ja suunniteltu kerrostalo poistetaan asemakaavasta
kokonaan.

Kangasalan lämpö Oy, 11.3.2020

Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Alueen tuleva rakennuskanta on liitettävissä
kaukolämpöjärjestelmään.

Muutokset

Saadun palautteen johdosta suunnitelmaa kehitetään muotoilemalla kerrostalon
mittasuhteita sekä rajaamalla kävely-yhteys hautausmaalle pois istutuksin.

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.6.–3.7.2020 ja 27.7.–13.8.2020.

Asemakaavaehdotuksesta saatiin yksi lausunto:

Pirkanmaan maakuntamuseo, 30.7.2020

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta hankkeesta.
Kaava-alueesta noin 50 m päässä lounaaseen sijaitsee kivikautinen asuinpaikka
(Kirkko-Aakkula 1 ja 2, muinaisjäännörekisteritunnus 211010027), joka on kiinteä
muinaisjäännös. Kiinteän muinaisjäännöksen ja sen suoja-alueen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu niihin kajoaminen ilman
muinaismuistolainnojalla annettua lupaa on kielletty (MML 1 ja 4 §). Maakuntamuseon
tietojen mukaan asuinpaikka ei ulotu nyt kyseessä olevalle kaava-alueelle. Maakuntamuseo
ei edellytä alueen arkeologista inventointia, mutta jos kaavaprosessin yhteydessä
tulee kuitenkin tietoa tai havaintoja mahdollisista arkeologisista kohteista, esimerkiksi
kiviröykkiöistä tai maakuopista, tulee niistä viipymättä olla yhteydessä maakuntamuseoon.
Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole hankkeesta rakennetun ympäristön arvojen
osalta huomautettavaa.

Kangasalan lämpö Oy, 18.8.2020

Kaavaa kehitettäessä luonnosvaiheesta ehdotukseksi on kaava-alueen pohjoisreunaa
siirretty. Laajennus alueelle on merkitty ” Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa,
jolla huoltoajo on sallittu”. Alueella on olemassa oleva Kangasalan Lämpö Oy:n maakaasun
runkoputki. Kaasuputki tulisi pysyttää paikallaan ja kaavaan tulee vastaavalle alueelle
merkitä myös ”Johtoa varten varattu alueen osa”. Alue tulee olla vähintään 4m leveä
(2m+2m putken keskilinjasta).

Kaikkien maanalaisten putkirakenteiden osalta tulee huomioida, että niiden päälle ei saa
rakentaa, istuttaa puita tai sijoittaa muita putken huoltoa haittaavia rakenteita, kuten
valaisinpylväitä, aitoja tai leikkivälineitä. Liikennejärjestelyjen muuttuessa tulee varmistaa ko.
putkirakenteiden riittävä mekaaninen suojaus raskaan liikenteen aiheuttamia kuormia
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suojaamaan. Putkien mahdolliset siirrot tai suojaus tulee tehdä alueen toteuttajan tai
rakentajan kustannuksella.

Alueen tuleva rakennuskanta on liitettävissä kaukolämpöjärjestelmään.

Ehdotusvaiheessa saadun palautteen nojalla tehtiin vähäinen muutos kaavaan liittyen
kulkuväylän ja maakaasuputken varaukseen.

4.1. Asemakaavan tavoitteet

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Tavoitteena on asemakaavaa uudistamalla tehostaa hyvällä sijainnilla olevan korttelin
maankäyttöä. Keskustaan halutaan perheasuntoja. Suunnittelussa huomioidaan mittakaava
ja miljöö sekä keskeiset näkymät.

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista aluetta on tarkasteltu usealla
hahmotelmalla. Alueelle on soviteltu pelkkää kaupunkipientalomaista rakentamista ja
toisaalta kerrostalorakentamista. Suunnittelun kautta on päästy ratkaisuun, jossa maltillisen
korkuinen kerrostalorakennus sijoittuu Antintien taitteen näkymäpäätteeseen siten, ettei se
kuitenkaan merkittävästi varjosta leikkipuistoa. Ympärillä on kaksikerroksista
kaupunkimaista perheasumista. Rakennusten asettelussa vältetään jyrkkää kontrastia
hautausmaan kanssa. Haasteellinen osuus on alueen etelälaita, jonne ilmansuunnallisesti
olisi tarkoituksenmukaista suunnata piha-alueita. Oleskelutilojen suojaaminen melulta tulee
kuitenkin varmistaa.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Valmisteluaineisto oli nähtävillä 9.3.2020 - 7.4.2020
Asemakaavaehdotus käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 19.5.2020
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 15.6.–3.7.2020 ja 27.7.–13.8.2020.
Asemakaavaehdotus tulee elinympäristölautakuntaan hyväksymiskäsittelyyn, josta
hallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

5. Asemakaavan kuvaus

5.1. Kaavan rakenne

Mitoitus
Kaava mitoitetaan yhdeksälle kaksikerroksiselle perheasunnolle kaupunkimaisissa
rivitaloissa sekä n. 30 kerrostaloasunnolle. Pysäköintivaatimus on 1 ap/120 km2.

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Alueella säilytetään sen puutarhamainen ilme, vaikka aluetta tiivistetään. Haasteena
alueella on valtatieltä kantautuva liikennemelu, johon ratkaisuna voi olla pihojen
suuntaaminen tai pihamaisten terassien lasitus. Kaavoitus on kohdistettu vain osaan
tontista, minkä vuoksi meluntorjuntaa ei ole voitu tarkastella korttelin kokonaisuutena.

5.3. Aluevaraukset
Korttelialueet



Kaavaselostus 9 (11)

Päivämäärä 13.10.2020

Kangasalan kaupunki
PL 50, 36201 Kangasala

Tekninen keskus
Urheilutie 13, 36200 Kangasala

Vaihde
p. 03 5655 3000 www.kangasala.fi

Alueen pohjoispäässä on AKR-tontti jolla sallitaan rivi- ja kerrostalot. Alueen eteläosa on
rivitalotontti. Keskiöön jää koko uudistettavaa korttelin osaa palveleva keskitetty
pintapysäköinti LPA-alueella.

5.4. Kaavan  vaikutukset

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Kaavamuutoksella vahvistetaan keskustan elävyyttä. Miljöössä on kiinnitetty huomiota
puutarhamaisuuden säilyttämiseen. Haasteena kaavassa ovat meluolosuhteet, joissa melun
lähde on valtatien 12 liikennemelu. Kaavassa on osoitettu määräys, joka mahdollistaa
erilaiset meluntorjuntaratkaisut. Pitkällä tähtäimellä voidaan hakea laajempaa
meluntorjuntaratkaisua alueelle. On mahdollista, että Valtatien 12 parantamisessa
toteutettavat melusuojaukset parantavat nykyistä tilannetta ainakin jonkin aikaa. On myös
mahdollista, että korttelin eteläisin tontti on tulevaisuudessa kaavoituksen kohteena ja vaatii
omat melusuojauksensa. Näin ollen nyt tehtävässä kaavassa on esitetty joustava ratkaisu,
jossa etelään suuntaavat oleskelualueet voidaan suojata melulta eri tavoin.

Kaavatyön aikana on laadittu meluselvitys. Suojaustarvetta tulee selvityksen perusteella
ulko-oleskelutiloille rivitalon eteläpuolella. Mikäli pääoleskelupihat sijoittuvat rakennuksen
pohjoispuolelle, suojaa rakennus niitä melulta (TaraTest 19.2.2020)

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

Kaupunkirakenteen tiivistäminen esitetyllä paikalla hillitsee ilmastonmuutosta: Tuomalla
asuminen lähelle palveluita vähennetään liikkumistarvetta.

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin

Kaavassa kannustetaan puutarhamaisen miljöön säilyttämiseen. Alueella ei ole havaittu
merkittäviä luontoarvoja.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen
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Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen keskusta-alueella on energiatehokasta ja vähentää
liikkumistarvetta. Kaavassa pyritään tukeemaan myös kävely-ympäristöä kiinnittämällä
huomiota miljöön viihtyisyyteen sekä luomalla korttelin sisäistä kulkuverkostoa.

kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Kaavassa esitetty rakentaminen luo Antintien taitteeseen nasevan päätenäkymän.
Kerrostalon päätyjulkisivun materiaaliksi on edellytetty muurattua tiiltä. Hautausmaan
suuntaan vaalitaan hillittyä näkymää siten, että korkea rakentaminen sijoittuu Antintien
varteen. Kaavaratkaisussa on myös edellytetty olemassa olevien hedelmäpuiden
säästämistä tontin ulko-oleskelualueella. Leikkipuiston varjostamista suurilla
rakennusmassoilla on pyritty välttämään porrastuksella, joka myös luo kadun puolelle
osaltaan puutarhamaisuutta ja vähentää naapuritontille suuntautuvaa muurimaisuutta.
Kokonaisuudella tavoitellaan pikkukaupunkimaista laadukasta ja monipuolista
kaupunkikuvaa joka sopii osaksi ympäristöä ja huomioi myös hautausmaan.

havainnekuva alueelta pohjoisesta katsoen, leikkipuisto on kuvan oikeassa laidassa.
Rakennusten monipuolisuudella tavoitellaan puutarhamaisen ja pikkukaupunkimaisen
tunnelman säilymistä.

elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen

Keskustan asukasmäärän kasvattaminen mahdollistaa elinkeinotoiminnan kukoistamisen.
Lähikorttelissa sijaitsee uimahalli, hotelli ja ravintola. Keskustaan on suunnitteilla runsaasti
erilaisia liiketiloja.
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6. Asemakaavan toteutus

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Havainnekuva uudisrakentamisesta

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

Kaupunginarkkitehti Mari Seppä


