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Suunnittelualueen sijainti ja rajaus.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  04.12.2020

KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ LEMOLA 211-445-3-10 JA OSAA KIINTEISTÖSTÄ  
KALLIOLA 211-436-3-125

Hankkeen nettisivut: 
www.kangasala.fi → Asuminen ja ympäristö → Kaupunkisuunnittelu→ 

Asemakaavoitus →  Nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja

Kaavan laatija:
 Arkkitehtitoimisto 
 Helena Väisänen
 Puh. 040 5576 086

arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.fi

YHTEYSTIEDOT



KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA MAANOMISTUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS

SUUNNITTELUN ALOITE JA TAVOITE
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Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Kangasa-
lan seurakunta. Seurakunnan tarve Ruutanan seurakunta-
kodin rakennukselle lakkaa, kun Ruutanan uusi monitoimi-
talohanke valmistuu arviolta syksyllä 2021 ja seurakunnan 
toiminnot siirtyvät sinne.

Tavoitteena on osoittaa alueelle asuinrakentamista, joka liit-
tyy luontevasti ympäröiviin asuinkortteleihin.

Tavoitteena on lisäksi huomioida toteutunut tieverkko sekä 
lähialueen asukkaiden ulkoilureitti- ja virkistysmahdollisuu-
det.

Tavoitteena on, että kaavan laatimisen aikana selvitetään 
tarpeita ja mahdollisuuksia seurakuntakodin rakennuksen  
säilyttämiseksi tai purkamiseksi.

OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavahankkeen yleis-
esite, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus 
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
tarkoitus on määritelty  maankäyttö- ja ra-
kennuslain 63 §:ssä mm. seuraavasti:

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkityk-
seen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletu-
losta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtö-
kohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Ympäristö
Ruutanan seurakuntakodin rakennus sijaitsee keskellä Ruuta-
nan kaupunginosan pientalovaltaista asuinaluetta. Alue ra-
jautuu Seurakunnantiehen ja Puistotiehen. Alueelle on myös 
yhteys Pastorinkaarelta.

Tontti on puustoinen. Pihapiirissä on sorapintainen pysäköin-
tialue ja pieni leikkialue telineineen. 

Kaava-alueen länsikulmassa on metsäinen alue.

Alueen halki kulkee Paimenpolku-niminen ulkoilureitti Seura-
kunnantieltä Puistotielle.

Alueen pohjoiskulmauksessa on puistomuuntamo.

Kaava-alue sijaitsee Kangasalla, Ruutanan kaupunginosassa.

Kaava-alueen pinta-ala 1,0 ha. 

Kiinteistö Lemola 211-445-3-10 on Kangasalan seurakunnan 
omistuksessa. Kiinteistö Kalliola 211-436-3-238 on Kangasa-
lan kaupungin omistuksessa. 

Kangasalan kaupungilla on tarkoituksena tehdä Kangasalan 
seurakunnan kanssa kaavoitukseen ja kaavan toteuttamiseen 
liittyvä maankäyttö- rakennuslain 91 b §:n mukainen maan-
käyttösopimus.

Ilmakuva suunnittelualueelta.  
Lähde: GoogleMaps



 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET
Ruutanan seurakuntakodin asemakaavan muutosta laaditta-
essa keskeisiä asioita vaikutuksia arvioitaessa ovat:

• Vaikutukset ihmisten elinympäristöön
• Vaikutukset kaupunkikuvaan
• Vaikutukset kulttuuriperintöön

Asemakaavalla on vaikutusta eniten alueen maanomistajiin 
sekä ympäröivien asuinkortteleiden asukkaisiin. Asemakaa-
voitusta varten alueelle on tehty maastokäynti kesällä 2020. 

Asemakaavoitusta varten seurakuntakodin rakennuksesta on 
tehty rakennusinventointi, jonka pohjalta rakennuksen kult-
tuurihistoriallisia arvoja sekä säilyttämisen tarpeita ja mah-
dollisuuksia voidaan arvioida.

Asemakaavoitusta varten käytettävissä on myös Ruutanan 
osayleiskaavan tausta-aineisto.

Maakuntakaava

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakunta-
kaava, jossa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. 
Alue on osa kasvutaajamien kehittämisvyöhykettä. Alueelle 
ei ole maakuntakaavassa osoitettu muita varauksia tai erityis-
ominaisuuksia. 
 

Kaava-alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Ruutanan 
osayleiskaava on vireillä. Vuonna 2011 nähtävillä olleessa 
osayleiskaavaehdotuksessa alue on osoitettu pientalovaltai-
seksi alueeksi.

Kaava-alueella on voimassa vuonna 2017 hyväksytty Kan-
gasalan strateginen yleiskaava 2040. Strateginen yleiskaava 
on oikeusvaikutteinen vain kehittämistavoitteita koskevien 
merkintöjen osalta. Kaava-alue sijoittuu strategisessa yleis-
kaavasa kasvukehälle, jonka pohjoinen kehäosuus tukeutuu 
Ruutanan taajamaan ja sen kehittämiseen. Ruutanassa kehi-
tyskohteena on Ruutanan uusi asemanseutu:
Ruutanassa varataan paikka mahdolliselle uudelle rautatiepysäkille. 
Pysäkkipaikan ympärille varataan alue tehokkaasti rakennettavalle 
uudelle alakeskukselle.

Asemakaava
Pääosa alueesta kuuluu vuonna 2009 laaditun asemakaavan 
alueeseen. Tontin pääkäyttötarkoitus on julkisten lähipalve-
lurakennusten korttelialue (YL). Suurin sallittu kerrosluku on   
1u½. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,25.

Pohjoiskulmassa on osoitettu energiahuollon rakennusala 
(en). Koillis- ja etelärajoilla on osoitettu johtoa varten varatut 
alueen osat.

Asemakaavan liittyvät rakentamistapaohjeet.

Kaava-alueen länsikulman puistoalueella (VP) ja Paimenpol-
ku-nimisellä jalankululle ja polkupyöräilylle varatulla tiellä on 
voimassa asemakaava vuodelta 1999. 
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Ote Ruutanan osayleiskaavaehdotuksesta.

Ote voimassa olevasta asemakaavasta.

Ruutanan seurakuntakoti. Ruutanan seurakuntakodin julkisivua.
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Kaavoituksessa osallisia ovat suunnittelualueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

OSALLISET 
Ruutanan seurakuntakodin asemakaavan muutoksen yhtey-
dessä osallisia ovat:
• Suunnittelualueen maanomistajat
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maan-

omistajat ja asukkaat
• Ruutanan omakotiyhdistys ry
• Pirkanmaan  ELY-keskus
• Pirkanmaan maakuntamuseo
• Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunta
• Kangasalan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta

Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat 
itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella olevan vaiku-
tusta oloihinsa.

OSALLISTUMINEN 
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdol-
lista esittämällä mielipiteitä nähtävänä olevista aineistoista. 

Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaa-
vaehdotuksesta. Kaava-aineistoihin voi tutustua koko kaava-
hankkeen ajan kaavan nettisivuilla ja Kangasalan kaupungin 
teknisessä keskuksessa, Urheilutie 13.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viranomaisil-
le ja järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu, jossa on 
mahdollista tarkemmin määrittää suunnittelun reunaehtoja.

Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisilta kommentteja 
ja kaavaehdotuksesta lausuntoja. Kaavaehdotuksen nähtä-
villä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa toinen viranomais-
neuvottelu. Tarvittaessa viranomaisten kanssa järjestetään 
hankkeen edetessä työneuvotteluja ja tehdään muuta yh-
teistyötä. 

VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Hankkeen nettisivut: 
www.kangasala.fi 

→ Asuminen ja ympäristö 
→ Kaupunkisuunnittelu 
→ Asemakaavoitus

→ Nähtävillä ja vireillä olevia 
asemakaavoja

Ilmoittaudu hankkeen 
sähköpostituslistalle! 

Saat ajankohtaista tietoa 
hankkeen vaiheista:

helena.vaisanen@arkkitehtihv.fi

TIEDOTTAMINEN

Kaavaluonnoksesta annettuihin mielipiteisiin ja 
kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin sekä 
saatuihin lausuntoihin laaditaan vastineet. Ehdo-
tusvaiheessa niille muistutuksen tehneille, jotka 
ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään kunnan 
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 

Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päivää.  
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain 
sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä ollessa 
pyytäneille ja osoitteensa ilmoittaneille. 

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asema-
kaava tulee voimaan kuulutuksella Kangasalan Sa-
nomissa ja kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Kaavan nähtävillä pitämisestä tiedotetaan kaupungin verk-
kosivuilla. Valmisteluvaiheessa lähetetään kirjeitse tiedote 
maanomistajille ja lähinaapureille. Asemakaavaehdotuksesta 
voidaan lisäksi tiedottaa kirjeitse niitä, jotka ovat sitä erik-
seen pyytäneet. Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaehdotus 
tulevat nähtäville kunnan kotisivuille www.kangasala.fi. 

Kaavahankkeen vaiheista on mahdollista saada tietoa suo-
raan omaan sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumalla sähkö-
postituslistalle kaavan laatijalle.

Näkymä kohti pysäköintialuetta ja Seurakunnantietä. Seurakunnantie.
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Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos

Vaihe 3:  Ehdotusvaihe, kaavaehdotus

Vaihe 4:  Asemakaavan hyväksyminen

Vaihe 1: Lähtötiedot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) laatiminen.

Talvi 2020-21
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan-
virastossa ja kunnan nettisivuilla. Siitä voi antaa palautetta 
vapaamuotoisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään kom-
mentteja viranomaisilta ja lautakunnilta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää 
hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville asettaminen. OAS lähetetään 
postitse rajanaapureille.

Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.

Talvi 2020-21

Aineistoihin voi tutustua kunnan nettisivuilla ja kunnanviras-
tolla. 

Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakun-
nilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipi-
teensä.

Kaavaluonnoksen nähtäville asettami-
nen.
(Kaavaluonnos ja OAS voidaan asettaa 
nähtäville yhtä aikaa.)

(Kaavaluonnoksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnok-
sen ja siitä saadun palautteen pohjalta.

Kevät- kesä 2021

Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lauta-
kunnilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta 
muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävä-
nä olon päättymistä.

Kaavaselostuksen täydentäminen 

Kaavaehdotuksen nähtäville asettami-
nen 30 pv.

Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja 
lausunnoista sekä vastineet niihin.

(Kaavaehdotuksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkis-
taminen ja lopullisten hyväksyttävien 
asiakirjojen laatiminen.

Kaavan hyväksyminen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä päätökses-
tä.

Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkis-
taminen ja lopullisten hyväksyttävien 
asiakirjojen laatiminen.

2021

Kaavan hyväksyminen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä päätökses-
tä.

KAAVAHANKKEEN KULKU


