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1. Tiivistelmä

1.1. Asemakaava

Tämän asemakaavan muutoksen tavoitteena on tontin jakaminen kolmeen osaan

erillispientalojen korttelialueella, osoitteessa Ilkontie 26 sekä pientalojen

uudisrakentamisen mahdollistaminen. Kaavamuutos on pienialainen, mutta kohdistuu

yleiskaavan mukaisesti asuinalueelle, jolla on erityisiä historiallisia arvoja. Kaava-alueen

tontilla sijaitsee huonokuntoinen 1950-luvun omakotitalo, jonka purkamiselle on

myönnetty lupa.

Muutoksella tavoitellaan perheille sopivien pientalojen rakentumista

joukkoliikenteeseen tukeutuvalla alueella.  Muutos edistää kaupungin pyrkimystä

tiivistää kaupunkirakennetta, tukea joukkoliikenteen käyttöä sekä lisätä asutusta

palveluiden lähellä. Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen

olemassa olevaan ympäristöön sopivaksi.

Jaettavan tontin nykyinen rakennusoikeus on 200 kerrosalaneliömetriä sekä lisäksi

talousrakennukselle 50 kerrosalaneliömetriä (200 + t50). Tontti jaetaan kolmeksi tontiksi.

Kahdelle muodostuvalle tontille rakennusoikeutta merkitään 150 kerrosalaneliömetriä ja

suurimmalle tontille 200 kerrosalaneliömetriä. Kerrosluku säilytetään ennallaan.

1.2. Kaavaprosessin vaiheet

Aloite asemakaavan muutoksen laatimiseksi tuli yksityiseltä maanomistajalta 3.4.2020.

Elinympäristölautakunta käsitteli kaavan osallistamis- ja arviointisuunnitelman sekä

valmisteluaineiston 23.2.2021 ja aineisto oli yleisesti nähtävillä 18.3.–16.4.2021.

Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä

valmisteluaineiston nähtäville laiton yhteydessä.
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Valmisteluvaiheessa saadun palautteen perusteella nousi esille tarve sopeuttaa

rakentamista olemassa olevaan ympäristöön paremmin sopivaksi ja kaavaa tarkistettiin

tämän johdosta.

Asemakaavan muutosehdotuksen osallistamis- ja arviointisuunnitelma sekä kaava-

aineisto käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 26.10.2021, jonka jälkeen aineisto oli

yleisesti nähtävillä 18.11.–17.12.2021.

Kaavaehdotuksesta tuli kaksi muistutusta yksityishenkilöiltä ja kaksi lausuntoa.

Ehdotusvaiheessa todettiin tarve Pyrykujan ja Ilkontien risteyksessä

liikennneturvallisuuden kannalta näkemäviisteelle. Muutos muuttaa vähäiseltä osin

tontin nro 5 muotoa ja kokoa. Tontinrajan muutos merkittiin kaavakarttaan.

Kaavaan tehdyt muutokset ovat vähäisiä ja kaava voidaan viedä

hyväksymiskäsittelyyn.

Hyväksymispäätöksestä voi jättää valituksen. Valitusajan jälkeen kaava tulee voimaan

voimaantulokuulutuksella.

1.3. Asemakaavan litteet

Osallistamis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Havainnekuva

1.4. Kaavan lähdemateriaali

Asemakaavan muutosta varten ei ollut tarvetta laatia lisäselvityksiä. Kaavan

lähtökohtien ja vaikutusten arvioinnissa tukeudutaan Vatialan osayleiskaavan (2014)

yhteydessä tehtyihin selvityksiin:

Luontoselvitys, 2011 (FCG Finnish Consulting Group / Jari Kärkkäinen)
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Arkeologinen Selvitys, 2010 ja 2013 (Mikroliitti Oy / Timo Jussila, Hannu Poutiainen)

Kulttuuriympäristöselvitys, 2010 (Selvitystyö Ahola / Teija Ahola)

Meluselvitys, 2013 (Ramboll Finland Oy/ Aura Salmela)

1.5. Asemakaavan toteuttaminen

Toteutusvastuu on maanomistajalla. Asemakaavaa on mahdollista toteuttaa

kaavan tultua voimaan. Kaava-alue sijaitsee Kangasalan Veden vesijohtoverkoston

ja jätevesiviemärin toiminta-alueella. Kaavaan on merkitty aluevaraus johdoille

tonttijohtoja varten.

2. Lähtökohdat

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue sijaitsee Ilkossa pientalopainotteisella alueella, Ilkontien ja Pyrykujan

risteyksessä. Ilkon alue on vanhaa asuinympäristöä, joka on syntynyt Tampereelle

johtaneen historiallisen tielinjan varteen (Arkeologinen selvitys 2010).

Lähiympäristön rakennuskanta on iältään vaihtelevaa. Sen erityispiirteenä ovat

1950-luvun rakennukset (Kulttuuriympäristöselvitys 2010). Maisemallisesti alue on

vehreä ja monimuotoinen, vaihdellen puutarhamaisesta asuinalueesta kallioisiin

rinnemetsiin.

Kaavamuutoksen alueelle ei ole tiedossa ohjearvoja ylittävää liikennemelua

(Vatialan osayleiskaava: Meluselvitys 2013) tai muita tiedossa olevia

asuinviihtyvyyteen vaikuttavia häiriötekijöitä. Muina huomioitavina seikkoina ovat

kaava-alueen sijoittuminen kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeelle sekä
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radonin esiintyminen harjumaastosta johtuen. Muinaisjäännöskohteita ei ole

lähiympäristöstä tiedossa.

Kuva 1. Ilmakuva kaava-alueen ympäristöstä. Kaava-alueen rajaus on näkyvissä

punaisella. Ilmakuvassa ei ole näkyvissä Ilkontie 24:ssä vuonna 2021 tapahtunut

rakentaminen.

Luonnonympäristö

Kaava-alue sijaitsee Pitkäjärven suuntaisesti jatkuvan murroslaakson

pohjoispuolella. Suunnittelualueen tontti on puutarhamainen ja sillä kasvaa

kymmenkunta kookasta puuta (kuva 2), jotka vaikuttavat tontin

ympäristökuvaan ja arvoihin. Tontin maaperä on hiekkavaltaista harjua ja sen

keskivaiheilla nykyisen rakennuspaikan kohdalla on reunoja korkeampi alue.
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Kuva 2. Tontilla kasvaa kymmenkunta kookasta puuta. Kuva on otettu Pyrykujan puolelta

syksyllä 2020.

Vatialan osayleiskaavatyön yhteydessä laaditun luontoselvityksen (2011) mukaan

Kaava-alueella ei sijaitse tiedossa olevia huomionarvoisia luontokohteita, eikä se

lukeudu tai rajaudu ekologisen verkoston alueeseen. Kaava-alueen

läheisyydessä sijaitsevat kuitenkin luontoselvityksessä tunnistetut arvokkaat

luontokohteet Pitkäjärven pohjoisrannan liito-oravaesiintymä, Ilkon kalliorinne ja

Ilkonmäen kuusi (kuva 3).
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Kuva 3. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee Vatialan osayleiskaavan luontoselvityksessä

(2011) määritetyt arvokkaat luontokohteet: (7) Pitkäjärven pohjoisrannan liito-

oravaesiintymä, (10) Ilkon kalliorinne ja (9) Ilkonmäen kuusi. Kuvaote Vatialan

osayleiskaavan (2014) selostuksen liitteestä I.

Rakennettu ympäristö

Ilkontien aluetta on rakennettu pääosin 1940 -luvulta lähtien ja se tukeutuu

Vatialan ja Lentolan palveluihin. Rakennettu lähiympäristö ei muodosta

jälleenrakennuskaudelle tyypillistä kokonaisuutta, vaan joukossa on paljon viime

vuosikymmeninä rakennettuja pientaloja. Suunnittelualueen tontilla sijaitsee

aikakaudelleen tyypillinen, mutta omistajan arvion mukaan huonokuntoinen

1950-luvun rapattu omakotitalo (kuva 4). Viranhaltija on myöntänyt talolle

purkuluvan (voimaantulo 27.7.2021).

Vatialan osayleiskaavatyön osana laadittu kulttuuriympäristöselvityksessä (2010)

Ilkontie 26:n alue on huomioitu osana Ilkon omakotiasutusta ja ajallista
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kerrostumaa. Kaava-alueen itäpuolella Pyrykujalla sijaitsee selvityksessä

kulttuurihistoriallisesti runsaampana huomioitu 1950-luvulla puolustusvoimien

varuskuntaa palvelemaan rakennettu kortteli. Siihen lukeutuvat pelkistettyä

arkkitehtuuria edustavat kerrostalo ja kaksi kaksikerroksista rivitaloa. Kaava-

alueen länsipuolella seurakunnan ja varikon työntekijöiden asunnoiksi rakennetut

1950-luvun kiinteistöt on hiljattain purettu ja korttelinosaan on rakenteilla useita

yksi- ja kaksikerroksisia pientaloja.

Kuva 4. Vasemmalla kuva jaettavalta tontilta. Tontin päärakennus on puolitoistakerroksinen

ja harjakattoinen. Oikealla kuva Ilkontie 24:n kohdalta itään kesällä 2021.

Maanomistus

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa ja se rajautuu kahdelta sivultaan

kaupungin omistamiin Ilkontien ja Pyrykujan katualueisiin (kuva 5).
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Kuva 5. Kaupungin omistamat alueet ovat kuvassa kellertävällä pohjalla.

2.2.  Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maakuntakaava

Kuva 6. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 (2017).
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Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 vuodelta 2017 (kuva 6) kaava-alue on

merkitty taajamatoimintojen ja tiiviin joukkoliikennevyöhykkeen alueelle. Lisäksi alue

sijoittuu 2-kehän kehittämisvyöhykkeelle ja siirtoviemärin tuntumaan.

Strateginen yleiskaava

Kuva 7. Ote Kangasalan strategisesta yleiskaavasta 2040 vuodelta 2017.

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa 2040 Alue sijoittuu joukkoliikenteen

laatukäytävän, kasvukehä 2040 ja tiivistyvän nauhataajaman alueelle, joissa

yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja eheytetään.
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Yleiskaava

Kuva 7. Ote Vatialan osayleiskaavasta (2014).

Vuonna 2014 hyväksytyssä Vatialan osayleiskaavassa (kuva 7) kaava-alue on

merkitty:

 A3/s -merkinnällä matalan tehokkuuden asuntoalueeksi, jolla on erityisiä

historiallisia arvoja. Alue on varattu pääasiassa tiivistä ja matalaa

pientalorakentamista varten siten, että alueen ominaispiirteet säilyvät ja se

kehittyy pienin muutoksin.

Merkinnällä A3 ”osoitetaan asumiskäyttöön varattavat alueet, joiden

asukastiheys on noin 20-40 asukasta/ha. Alue varataan pääasiassa tiivistä ja

matalaa pientalorakentamista varten. Täydennysrakentamisen tulee

soveltua mittakaavaltaan ympäristöön. Merkinnällä ei eroteta erikseen uusia,

nykyisiä tai merkittävästi tiivistyviä alueita.”; ”Suojelumerkinnällä /s

varustetulla asuinalueella on erityisiä historiallisia arvoja. Alueen

ominaispiirteet on säilytettävä. Korjausten, laajennusten ja

Kaava-alue
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uudisrakentamisen yhteydessä on uusi rakennusosa sovitettava

ympäristöönsä muodoiltaan ja materiaaleiltaan. Alueiden ominaisuuksista

riippuen ne kestävät erilaisia muutoksia, minkä vuoksi alueet on jaettu

kolmeen luokkaan: ennallaan säilytettävät, vähäisiä muutoksia kestävät ja

pienin muutoksin kehitettävät alueet. Alueiden ominaispiirteistä kerrotaan

selostuksen liitetaulukossa 3 ja Vatialan kulttuuriympäristöselvityksessä.”

 Joukkoliikenteen laatukäytävän läheisyyteen, jossa maankäyttöä tulee

tehostaa 300 metrin etäisyydellä reitin varrelta.

Lisäksi kaava-alueen kohdalla Ilkontie on yleiskaavassa merkitty historiallisesti

merkittävän maantielinjan jaksoksi sekä kävelyn ja pyöräilyn aluereitiksi. Ilkontien

suuntaisesti on merkitty myös johtolinja. Korttelikokonaisuuden eteläpuolella on

lähivirkistysalue (VL) ja liito-oravan elinympäristöä osoittava alue.

 Asemakaava

Kuva 8. Ote asemakaavayhdistelmästä 10/2021.

Jaettava tontti
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Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2001 vahvistettu asemakaava (Ilkon

rakennuskaava) nro 303. Alue on varattu erillispientalojen korttelialueeksi

merkinnällä AO. Tontille on merkitty rakennusalat enintään 200

kerrosalaneliömetrin kokoiselle asuinrakennukselle ja enintään 50

kerrosalaneliömetrin kokoiselle talousrakennukselle. Kerrosluku on I 2/3   ja katon

kaltevuudelle on annettu määräys 1:1,5-1:2,5.

3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavan muutoksen tarve liittyy kaupungin yhdyskuntarakenteen

tiivistämistavoitteisiin.

3.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Aloite asemakaavan laatimiseksi tuli maanomistajalta. Tontinjakoa koskeva

asemakaavamuutoshakemus vastaanotettiin 3.4.2020.

Vireille tulo

Asemakaavan vireille tulosta ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä

valmisteluaineiston nähtäville laiton yhteydessä.
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3.3. Osallistuminen ja yhteistyö

Osalliset

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:

 tonttijakoalueen omistajat ja haltijat

 naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat

 Kangasalan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta ja rakentamisen

palvelualue

 Kangasalan Vesi -liikelaitos

 Elenia Oyj

 Pirkanmaan pelastuslaitos

 Ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomainen

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)

 Pirkanmaan maakuntamuseo

 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

 muut ilmoituksensa mukaan

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Kaavaprosessin aloitusvaiheessa kaavoitus kävi muutoksen hakijan kanssa

keskustelua tontinkäytön mahdollisuuksista.  Hakija toimitti 10.9.2020 kaavoitukselle

luonnoksen mahdollisesta tontin maankäytöstä, jossa esitettiin yhden paritalon ja

kahden omakotitalon tonttien muodostamista.

Asemakaavamuutoksen osallistamis- ja arviointisuunnitelma sekä

valmisteluaineisto käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 23.2.2021, jonka jälkeen

aineisto oli yleisesti nähtävillä 18.3.–16.4.2021. Valmisteluaineistosta pyydettiin
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lausunnot Kangasalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Kangasalan

Vesi -liikelaitokselta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES), Pirkanmaan

maakuntamuseolta ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta

(ELY-keskus). Maanomistajille sekä naapureille lähetettiin tieto aineiston nähtäville

tulosta.

Aineistosta saatiin kolme mielipidettä yksityishenkilöiltä sekä lausunnot Pirkanmaan

maakuntamuseolta, Turvallisuus ja kemikaalivirastolta (Tukes), Kangasalan Vesi -

liikelaitokselta ja ilmoitus lausumatta jättämisestä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskukselta. Tullut palaute ja kaavan laatijan vastineet ovat alla.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), lausunto saapunut 15.3.2021

”Hei, Tukesilla ei ole huomautettavaa asemakaavasta. Kaavoitettavana oleva alue

sijaitsee Tukesin valvonnassa olevan Kuljetus Poussa Oy:n konsultointivyöhykkeellä,

mutta Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella mahdollisten onnettomuuksien

vaikutusalueet eivät ulotu kaavoitettavaan alueeseen.”

Pirkanmaan maakuntamuseo, lausunto saapunut 16.4.2021

”Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta

hankkeesta. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa nykyistä tehokkaampi

rakentaminen Ilkontie 26:n tontilla. Tontilla sijaitsee tällä hetkellä

jälleenrakennuskauden omakotitalo. Kaavaluonnos mahdollistaisi kolmen uuden

pientalon rakentamisen alueelle.

Ilkontie 26:n kulttuurihistoriallisia arvoja on tutkittu vuonna 2010 osana Vatialan

osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitystä. Selvityksessä Ilkontie 26 on huomioitu

osana Ilkon omakotiasutusta. Ilkontie 26 edustaa alueen jälleenrakennuskauden

rakennusten kerrostumaa. Tontin molemmin puolin sijoittuvat kulttuurihistoriallisilta

arvoiltaan runsaammat, seurakunnan ja varikon työntekijöiden asunnoiksi

rakennetut 1950-luvun kiinteistöt. Tontin eteläpuolella on jälleenrakennuskauden

pientalo. Ilkontie 26 ja sitä ympäröivät jälleenrakennuskauden kiinteistöt on
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osayleiskaavassa merkitty suojelumerkinnällä /s, joka toteaa alueen historialliset

arvot ja edellyttää mm. alueen ominaispiirteiden säilyttämistä.

Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut hankkeeseen ja toteaa, että

osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys on riittävä myös tämän asemakaavan

laatimisen lähtötietoaineistoksi. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta

maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa. Maakuntamuseo katsoo,

että Ilkontie 26:n rakennuskannan arvot kytkeytyvät ensi sijassa sen sijoittumiseen

seurakunnan ja varikon työntekijöiden asuinkokonaisuuksien väliin yhdessä Pyrytie

4:n asuinrakennuksen kanssa. Muilta osin lähiympärstön rakennuskanta ei muodosta

jälleenrakennuskaudelle tyypillistä kokonaisuutta, vaan se koostuu paljolti 1900-

luvun loppupuolen ja 2000-luvun alun pientaloista. Työsuhdeasuntojen

kokonaisuudet eivät edusta Ilkontie 26:n ja Pyrykuja 4:n tapaan

omakotirakentamista vaan kerros- ja rivitalorakentamista. Kaava-alueelle esitetty

tiivis uudisrakennuskokonaisuus ei ole tyypillinen jälleenrakennuskaudelle eikä siltä

osin täytä yleiskaavan vaatimusta alueen ominaispiirteiden säilyttämisestä. Muilta

osin kaavaluonnoksen määräykset ohjaavat uudisrakentamisen sopeuttamista

lähiympäristön vanhaan rakennuskantaan.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että Ilkontie 26:a ympäröivän

arvoaluekokonaisuuden merkittävimmät rakennukset edustavat eri tyyppistä

rakentamista kuin Ilkontie 26. Kaava-alueen tontin käyttö ja rakentamisen tapa

eivät ole alueen kulttuurihistoriallisille arvoille yhtä merkittäviä kuin yhtenäisillä

jälleenrakennuskauden pientaloalueilla. Kaava-alueella tapahtuva muutos tontin

rakennusoikeudessa ei näin ollen vaikuttaisi ratkaisevasti seurakuntien ja varikon

työntekijöiden asuinrakennuskokonaisuuksien tai niiden ja Ilkontie 26:n ja viereisen

Pyrykuja 4:n muodostaman, ajallisesti yhtenäisen kokonaisuuden kulttuurihistoriallisiin

arvoihin.

Arvoaluekokonaisuuden ulkopuolella rakentamisen sijoittelun väljyys on jo

menetetty mm. lukuisten tontinjakojen myötä. Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo,

että Ilkontie 26:n asuinrakennuksen purkaminen ja tontin rakennusoikeuden

lisääminen hävittävät jossain määrin alueen historiaan, yhtenäisyyteen ja väljyyteen

kytkeytyviä kulttuurihistoriallisia arvoja. Kaavaluonnoksessa esitetty ratkaisu ei
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kuitenkaan ole niin merkittävästi ristiriidassa alueen kulttuurihistoriallisten arvojen

kokonaisuuden kanssa, että se estäisi kaavaratkaisun hyväksymisen.

Maakuntamuseo esittää, että kaavaselostuksessa tuodaan selkeästi esiin hankkeen

vaikutus kulttuuriympäristön arvoihin ja erityisesti asuinalueen yleisilmeeseen ja

rakentamisen väljyyteen kohdistuva muutos.

Kaavaehdotus pyydetään toimittamaan lausunnolle Pirkanmaan

maakuntamuseoon.”

Kaavan laatijan vastine

Kaavan selostukseen täydennettiin hankkeen vaikutusten arviointia

kulttuurihistoriallisiin arvoihin ja rakennettuun ympäristöön liittyen.

Kokonaisrakennusoikeutta 500 + t100 alennettiin 500 kerrosalaneliömetriin.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ilmoitus saapunut 30.4.2021

”ELY-keskuksella ei ole tarvetta lausua kaavahankkeesta.”

Kangasalan Vesi -liikelaitos, lausunto saapunut 30.4.2021

”- Asemakaavamuutoksen kohteena oleva alue kuuluu Kangasalan Veden

vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueisiin.

- Asemakaavamuutoksella jaettava kiinteistö on liittynyt yleiseen vesijohtoon ja

jätevesiviemäriin.

- Muodostettavat rakennuspaikat tulisi toteuttaa niin että niillä on raja yleisellä

katualueella Ilkontien puolella, jolloin liittymisjohdot vesijohtoon ja jätevesiviemäriin

voi sijoittaa oman kiinteistön alueelle, tai vaihtoehtoisesti varata kyseiseen

asemakaavaan alueen maanalaisille johdoille ja sen selostukseen maininnan tontin

6 oikeudesta rakentaa ja sijoittaa liittymisjohdot esimerkiksi tonttien 1 ja 5 rajalle.

- Kangasalan Vesi voi osoittaa asemakaavan muutosalueen uusille tontille

liittymispaikan vesijohtoon ja liittymispaikan jätevesiviemäriin Ilkontiellä sijaitseviin

johtoihin.
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- Kangasalan Vedellä ei ole hulevesiviemäröinnin toiminta-aluetta asemakaavan

muutosalueella.”

Kaavan laatijan vastine

Kaavakartalle merkittiin johtovaraus tonttien 1 ja 5-6 rajalle tonttien

maanalaisia johtoja varten. Pyrykujan varressa olevalle hulevesiojalle lisättiin

merkintä.

Mielipide 1, kaksi yksityishenkilöä, saapunut 29.3.2021

”MUUTOSESITYS KAAVAMUUTOKSEEN 865: Ilkko, kortteli 985

Esilläoleva kaavamuutos on vahvasti ristiriidassa asuinalueella, jolla on erityisiä

historiallisia arvoja.  Alue on määritelty Vatialan osayleiskaavassa merkinnällä A3/s

eli matalan tehokkuuden asuntoalueeksi.

Alue kuuluu Vatialan osayleiskaavassa 2014 matalan tehokkuuden

asuntoalueeseen, jolla on määräyksen mukaan mm. erityisiä historiallisia arvoja,

joiden OMINAISPIIRTEET ON SÄILYTETTÄVÄ (A3/s)

Kerrosluku pitää säilyttää nykyisellään I 2/3. EI SAA KOROTTAA II:ksi!

Kaavaselosteen sivun 5 Luonnonympäristö todetaan virheellisesti:  ”Kaava-alue

rajautuu länsipuoleltaan osin metsäiseen korttelinosaan, jolle tuore asemakaava

mahdollistaa nykyistä tehokkaampaa rakentamista”. TODELLISUUDESSA KO.

ALUEELTA, ILKONKALLIOLTA, KAADETTIIN KAIKKI PUUT, KALLIOITA RÄJÄYTELTIIN JA

MAASTOA TASATTIIN VALTAVILLA SIIRTOMASSOILLA JA NYT RAKENNETAAN TOSI

TIIVIISTI 14 TALOA VASTOIN ALUEEN YLEISILMETTÄ.

Kaavaselostuksen Tiivistelmässä 1.1. Asemakaava todetaan, että korttelin

rakentaminen mahdollistetaan vähäisesti tiiviimmin. TODELLISUUDESSA ESITETÄÄN

NYKYISEN RAKENNUSOIKEUDEN (200 + t50) MUUTTAMISTA (500 + t100), mikä

edellyttäisi nykyisen tontin puuston ”parturointia” ja puistomaisen pihapiirin

tuhoamisen, kuten kävi Ilkonkallion tontilla!

Yhteenvetona näkemyksemme on, että TONTTI VOIDAAN JAKAA KAHDEKSI

PIENTALOTONTIKSI.”
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Mielipide 2, yksityishenkilö, saapunut 6.4.2021

”MUISTUTUS KAAVAMUUTOKSEEN 865: Ilkko, Kortteli 985

Suunniteltu kaavamuutos ei sovellu alueen luonteeseen, ei noudata alueella

voimassa olevaa osayleiskaavaa, ja pyrkii kiertämään voimassa olevaa Kangasalan

rakennusjärjestystä.

1. Alue on määritelty Vatialan osayleiskaavassa merkinnällä A3/s eli matalan

tehokkuuden asuntoalueeksi, jossa asukastiheys on 20–40 asukasta/ha.

Alkuperäisen tontin koko on n 0,18 ha, joten yleiskaavan ohjaamana tontille

soveltuu 3–7 asukkaan asumus. Tällä periaatteella tontin voi Kangasalan kaupungin

tarjoamaa palvelua käyttäen lohkoa kahdeksi pientalotontiksi kahdelle

omakotitalolle.

2. Kangasalan rakennusjärjestys määrittää yhden asunnon rakennuspaikaksi tontin

jokaista alkavaa 1000m2 kohti, ehdotettu paritalotontti ei vastaa tätä määritystä,

joka pätee ympäröiviin kortteleihin, joten kaava kohtelee ympäröiviä

maanomistajia eriarvoisesti.

3. Ehdotettu asemapiirros edellyttää, että tontilta poistetaan kaikki pinnanmuodot

ja puusto, tämä rikkoo alueen puistomaisen yleisilmeen.

4. Kaavaselostuksen ”vähäisesti tiiviimpi” tarkoittaa korttelin nykyisen

rakennusoikeuden (200+t50) muuttamista 2,4 kertaiseksi (500+t100). Vähäisesti

tiiviimpi toteutuu vain, jos tontti lohkotaan kahdelle pientalolle.

Vaadin että kaavaehdotusta muutetaan seuraavasti: 1. Tontti lohkotaan joko itä-

länsi tai pohjoinen-etelä suuntaisesti kahdeksi pientalotontiksi, johon kumpaankin

osoitetaan rakennuspaikka yhdelle asunnolle (180+t50) 2. Kaavamerkintä pidetään

kerrosluvun osalta 1 2/3 kuten alkuperäisessä Ilkossa, sekä 2000- luvun alun

Tuulentie/Tuiskukuja/Ilkontie kaavassa. ”

Kaavan laatijan vastine mielipiteisiin 1 & 2

Palautteissa esiin tuotuja näkökulmia huomioiden, suunnitteluratkaisua

sopeutettiin rakennusoikeuden ja kerrosluvun osalta.  Rakennusoikeudeksi

merkittiin yhteensä 500 kerrosalaneliömetriä ja kerrosluku merkitään voimassa
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olevan asemakaavan mukaisena (I 2/3). Kaavan pohjakartta päivitettiin

vastaamaan muuttunutta ympäristön rakentamisen tilannetta. Myös

kaavaselostusta päivitettiin ympäristön kuvauksen sekä kulttuurihistoriallisiin

arvoihin kohdistuvien vaikutusten osalta ja osayleiskaavan sisältökuvausta

täydennettiin.

Kaupungin rakennusjärjestyksessä (2018) todettu mahdollisuus kahden

asunnon rakentamiseksi ei koske alle 1000 neliömetrin asemakaavatontteja,

minkä takia asemakaavassa on tutkittu kahden asunnon mahdollisuus.

Lisääntyvästä rakentamismahdollisuudesta huolimatta tonttien välinen

yksityisyys on mahdollista säilyttää ja puille sekä muulle kasvillisuudelle on tilaa.

Kaavamääräykset ohjaavat uudisrakentamisen sopivuutta ympäristöönsä

sekä pihojen kasvillisuuden hoitoa vehmaan ilmeen säilymiseksi.

Asemakaavamuutoksen alue sijoittuu osayleiskaavassa matalan tehokkuuden

asuinalueelle, jolla on erityisiä historiallisia arvoja sekä joukkoliikenteen

laatukäytävän alueelle, jolla maankäyttöä tulee tehostaa.

Tiivistämistavoitteiden kannalta asukasmäärien lisääminen alueella on

tavoiteltavaa. Kyseisellä matalan tehokkuuden alueeksi merkityllä alueella (A3

ja A3/s) asui syyskuussa 2021 keskimäärin 17,7 asukasta hehtaarilla, kun

osoitettu taso on 20-40 asukasta hehtaarilla. Täydennysrakentamisen

mahdollisuudet vaihtelevat alueen tonteilla tapauskohtaisesti.

Kaavamuutoksen alueella siihen on tilallisesti mahdollisuuksia.

Kaavasuunnittelun vaikutuksia kulttuurihistoriallisiin arvoihin täydennettiin

kaavan selostukseen.

Mielipide 3, yksityishenkilö, saapunut 12.4.2021

”Hei, Huomasin, että Ilkon korttelin 985 asemakaavakuvassa oli merkitty Pälvitie

lähtemään Ilkontieltä. Minulla oli sellainen käsitys, että tietä ei ole tuohon tulossa,
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koska suojeltu puu estää tien rakentamisen. Myös asemakaavan selostuksessa

suojeltu puu on mainittu. Mikä siis tilanne kaavoituksessa on tuon Pälvitien osalta? ”

Kaavan laatijan vastine

Ilkontien asemakaavamuutoksen nro 865 aluerajaus ei ulotu Pälvitielle.

Tiedusteltuun asiaan ei kohdistu tämän hankkeen osalta vaikutuksia.

Kaavoitus on neuvonut tiedustelijaa asiassa.

Asemakaavan muutosehdotuksen osallistamis- ja arviointisuunnitelma sekä kaava-

aineisto käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 26.10.2021, joka päätti sen nähtäville

asettamisesta. Aineisto oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti

nähtävillä 18.11.–17.12.2021. Nähtävilläolon aikana kunnan jäsenillä ja osallisilla oli

tilaisuus esittää siitä muistutus. Kaava-aineistosta pyydettiin lausunnot Elenia Oyj:ltä,

Pirkanmaan pelastuslaitokselta, ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaiselta ja

Pirkanmaan maakuntamuseolta. Maanomistajille sekä naapureille lähetettiin tieto

aineiston nähtäville tulosta.

Aineistosta saatiin kaksi muistutusta yksityishenkilöiltä sekä lausunnot Pirkanmaan

maakuntamuseolta ja Tampereen kaupungin ympäristöterveydeltä. Tullut palaute ja

kaavan laatijan vastineet ovat alla.

Tampereen kaupungin ympäristöterveys, lausunto 29.11.2021

”Maankäyttö- ja rakennuslain (54 §) mukaan asemakaava on laadittava siten, että

luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.

Terveydensuojelu esittää, että tämä tavoite terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä

asuinympäristöstä kirjattaisiin näkyviin asemakaavan tavoitteisiin valmistelun

aloitusvaiheessa. Pientaloalueen rakentamisen tiivistäminen voi lisätä

pienhiukkaspäästöjä ja savuhaittavalituksia. Talot ovat lähempänä toisiaan, eikä

polttopuiden asialliseen säilyttämiseen välttämättä varauduta pienemmillä

tonteille. Savuhaittojen välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä, että mikäli
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uudisrakennuskohteisiin rakennetaan puulämmitteisiä tulisijoja, kiinteistöllä tulisi olla

asianmukaiset tilat kuivien polttopuiden säilytystä varten. Pienhiukkasten päästöihin

voidaan vaikuttaa lupaprosessin aikana esimerkiksi huomioimalla, että

rakennettavan kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän ilmanottoaukko sijoitetaan

rakennuksen sille puolelle, minne savun kulkeutuminen on epätodennäköistä. Lisäksi

rakennusten sijoittelussa tulee huomioida, ettei lämmityksessä syntyvistä savuista

aiheudu haittaa myöskään muille naapurikiinteistöille (jo olemassa oleville). Uuden

rakennuksen suunnittelua ja toteutusta koskeva sisäilman radonpitoisuuden

viitearvo on 200 becquereliä kuutiometrissä. Rakentamisessa tulee huomioida

radonturvallinen rakentaminen. Säteilylain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän

on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sisäilman

radonpitoisuus on mahdollisimman pieni.”

Kaavan laatijan vastine

Kaavan yleismääräyksiin on merkitty, että uudisrakentaminen tulee toteuttaa

radonturvallisesti.

Pirkanmaan maakuntamuseo, lausunto 16.12.2021

”KANGASALA, ILKONTIE, KORTTELI 985 OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS,

KAAVANRO 865

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta

hankkeesta. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa nykyistä tehokkaampi

rakentaminen Ilkontie 26:n tontilla. Tontilla sijaitsee tällä hetkellä

jälleenrakennuskauden omakotitalo. Kaavaluonnos mahdollistaisi kolmen uuden

pientalon rakentamisen alueelle. Maakuntamuseo on antanut aiemmin lausunnon

(DIAR: 194/2021) kaavan valmisteluaineistosta.

Antamassaan lausunnossa Pirkanmaan maakuntamuseo toi esiin kaava-alueen ja

sen lähiympäristön kulttuurihistorialliset arvot. Maakuntamuseo totesi, että Ilkontie

26:a ympäröivän arvoaluekokonaisuuden merkittävimmät rakennukset edustavat

eri tyyppistä rakentamista kuin Ilkontie 26 ja että kaava-alueen tontin käyttö ja

rakentamisen tapa eivät näin ollen ole alueen kulttuurihistoriallisille arvoille yhtä
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merkittäviä kuin yhtenäisillä jälleenrakennuskauden pientaloalueilla.

Maakuntamuseo katsoi, että Ilkontie 26:n asuinrakennuksen purkaminen ja tontin

rakennusoikeuden lisääminen hävittävät jossain määrin alueen historiaan,

yhtenäisyyteen ja väljyyteen kytkeytyviä kulttuurihistoriallisia arvoja, mutta että

kaavaluonnoksessa esitetty ratkaisu ei kuitenkaan ole niin merkittävästi ristiriidassa

alueen kulttuurihistoriallisten arvojen kokonaisuuden kanssa, että se estäisi

kaavaratkaisun hyväksymisen. Maakuntamuseo esitti, että kaavaselostuksessa

tuodaan selkeästi esiin hankkeen vaikutus kulttuuriympäristön arvoihin ja erityisesti

asuinalueen yleisilmeeseen ja rakentamisen väljyyteen kohdistuva muutos.

Kaavaehdotuksessa uudisrakentamisen tehokkuutta on laskettu jonkin verran ja

rakennusten enimmäiskerrosmäärää on laskettu, jolloin uudisrakennusten massat

sopeutuvat hiukan paremmin ympäristöönsä ja sen rakentamisen perinteisiin. Lisäksi

kaavan vaikutusten arviointia on kehitetty maakuntamuseon lausunnossa ohjatulla

tavalla. Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että kaavaehdotus on

kulttuuriympäristön arvojen osalta hyväksyttävissä.”

Muistutus 1, yksityishenkilö, saapunut 14.12.2021

”MUISTUTUS KAAVAMUUTOKSEEN 865: Ilkko, Kortteli 985

Suunniteltu kaavamuutos ei sovellu edelleenkään alueen luonteeseen, ei noudata

alueella voimassa olevaa osayleiskaavaa, ja pyrkii kiertämään voimassa olevaa

Kangasalan rakennusjärjestystä.

Alue on määritelty Vatialan osayleiskaavassa merkinnällä A3/s eli matalan

tehokkuuden asuntoalueeksi, jossa asukastiheys on 20–40 asukasta/ha.

Alkuperäisen tontin koko on n 0,18 ha, joten yleiskaavan ohjaamana tontille

soveltuu 3–7 asukkaan asumus. Tällä periaatteella tontin voi Kangasalan kaupungin

tarjoamaa palvelua käyttäen lohkoa kahdeksi pientalotontiksi kahdelle

omakotitalolle. Nyt ehdotetulla kaavamuutoksella korttelin 985 asukastiheys nousee

yli 50 asukasta/ha

Vaadin että kaavaehdotusta muutetaan seuraavasti:
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 Tontti lohkotaan joko itä-länsi tai pohjoinen-etelä suuntaisesti kahdeksi

pientalotontiksi, johon kumpaankin osoitetaan rakennuspaikka yhdelle asunnolle

(180+t50)”

Muistutus 2, kaksi yksityishenkilöä, saapunut 17.12.2021

”Muistutus asemakaavan muutokseen 865 Ilkontiellä

Vaatimus

Pyydämme seuraavia muutoksia esitettyyn asemakaavaehdotukseen.

Tontille tulee sallia vain kaksi asuinrakennusta (omakotitaloa) eli tontti tulee jakaa

korkeintaan kahteen osaan. Rakennusoikeus voi olla maksimissaan 300

kerrosalaneliömetriä, ja talojen tulee olla korkeintaan kaksikerroksisia.

Kaavoittajan tulee huolehtia selkein kaavakartassa näkyvin määräyksin, että

rakennuttaja suojaa tontin huomattavat puut kaatamiselta. Kookas kuusi, viereinen

lehtipuu sekä näiden eteläpuolella oleva iso mänty tulee säästää

rakentamisvaiheessa. Samoin tontin reunan pihlajat. Puustoa ei tule hävittää

rakennustöiden yhteydessä eikä esim. liittymisjohdot vesijohtoon ja jätevesiviemäriin

saa tuhota alueen puustoa ja puistomaista miljöötä. Kaavoittajan tulee huolehtia,

että kaavaa korjataan siten, että nämä puut eivät jää talojen alle.

Havainnekuvaehdotukseen tulee päivittää ajantasainen ilmakuva, jossa näkyy

alueen nykyinen todellinen rakennuskanta ja tuhoutuneet viheralueet.

Perustelut

Kaavamuutos on Vatialan osayleiskaavan vastainen. Alue on matalan

tehokkuuden aluetta ja sellaisena sen tulee säilyä. Alue on puutarhamaista aluetta,

joten tätä tonttia ei tule rakentaa täyteen ja tontilla olevat kookkaat puut tulee

säästää. Maakuntamuseo on todennut omassa vastineessaan, että Ilkossa on jo

menetetty alueen luonteenpiirteitä. Siten yhden omakotitalon tonttia ei voi jakaa

neljän asunnon tonteiksi, näin ei ole tehty muuallakaan Ilkossa. Ilkon alueella on

vasta hiljakkoin alettu pilata maisemaa rakentamalla tontteja ylitäyteen (esim.

naapuritontti Ilkontie 24, jossa tuhottiin koko puusto vuonna 2020, vaikka alue kuuluu

liito-oravan elinympäristöön) ja sallimalla maanläjitys ja puiden kaato ilman

maisematyölupaa viheralueella. Kaavoittaja on toistuvasti laatinut Ilkkoon kaavoja,
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jotka eivät toteudu luvatulla tai suunnitellulla tavalla eivätkä toteuta esimerkiksi

maakunta- ja osayleiskaavaa. Jatkossa näin ei saa tapahtua. Kaavoittaja väittää

päivittäneensä tämän kaavan karttaa ja kaavaselostusta saatujen mielipiteiden

mukaisesti, mutta tosiasiassa ja käytännössä kaava edelleen tuhoaa koko tontin

puuston ja miljöön.

Asemakaavan tavoitteena kaavoittaja kertoo olevan ympäristön erityispiirteiden

huomioimisen. Tämä tavoite ei ole toteutunut. Ilkossa on toistuvasti tuhottu alueen

erityispiirteitä eikä niitä ole huomioitu mitenkään esimerkiksi Ilkontie 24:n kohdalla.

Kyseinen kiinteistö onkin räikeä esimerkki kaavoittajan virheistä ja siitä on tehty

tutkintapyyntö poliisille. Kaavoittaja ei voi esittää kaavaehdotuksissa, että ympäristö

säästetään ja että ”tonttien välinen yksityisyys on mahdollista säilyttää ja puille sekä

muulle kasvillisuudelle on tilaa” koska tämä ei pidä paikkaansa. Mitä kaavoittaja

tarkoittaa lauseella ”Tontin kasvillisuutta ja puustoa koskevilla määräyksillä ohjataan

viherrakenteen ja vehmaan lähimaiseman säilymistä ja kehitystä.” Mitä nämä

määräykset ovat ja miten niiden toteutumista valvotaan? Kaavoittaja on antanut

vain suosituksia kuten ”on hyvä pyrkiä säilyttämään olemassa olevia puita”,

määräyksiä nämä eivät ole. Toisin sanoen tonttien omistajat saavat kaataa kaiken

puuston alueelta ja tämä tapahtunee jo senkin takia, että tontti on kaavoitettu liian

täyteen.

Mitä kaavoittaja tarkoittaa lauseella ”Kaupungin rakennusjärjestyksessä (2018)

todettu mahdollisuus kahden asunnon rakentamiseksi ei koske alle 1000 neliömetrin

asemakaavatontteja,

minkä takia asemakaavassa on tutkittu kahden asunnon mahdollisuus.”?

Tiivistämiseen liittyen, emme oikein ymmärrä täällä Ilkossa, miksi Kangasalantien

varteen rakennetaan väljästi rivitaloja ja matalia kerrostaloja ja tänne syvemmälle

Ilkkoon tungetaan tontit täyteen taloja.

Mitä käytänössä tarkoittaa lause: ”Olemassa olevien asuinalueiden tiivistämisellä

edistetään toisaalla rakentamattomien luontoalueiden säästymistä.”? Missä nämä

luontoalueet ovat? Kaavoittaja on paraikaa hävittämässä yhtä Kangasalan

merkittävimmistä luontokohteista – Ilkon kalliometsiä, tämähän on rakennus- ja

luonnonsuojelulain vastaista. Tämä tontti sijaitsi liito-oravan elinpiirin vieressä – ei
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sijaitse enää, sillä metsät tuhottiin naapuritontilta. Nyt tämänkin tontin puut ovat

kaatumassa ja taas yksi osa Ilkon idyllisestä omakotitalomiljööstä häviää. Tämä

alueen tuho näkyisi myös havainnekuvista, jos kaavaehdotuksessa esitettäisiin

ajantasaisia ilmakuvia.”

Kaavan laatijan vastine mielipiteisiin 1 & 2

Alueella on rinnakkain alueen yleisilmeen säilyttämisen ja tiivistämisen

tavoitteita. Kaavamuutosehdotuksessa on pyritty huomioimaan molemmat

tavoitteet.

Suunnitteluratkaisua sopeutettiin rakennusoikeuden ja kerrosluvun osalta

kaavamuutoksen ehdotusvaiheessa.

Alueen tiivistäminen on Kangasalan kaupungin kannalta tavoiteltavaa, sillä

kaava-alue sijaitsee joukkoliikenteen laatukäytävän alueella, jossa

maankäyttöä pyritään tehostamaan. Tiivistäminen on myös kaavamuutosta

hakeneen maanomistajan tavoitteena.

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 vuodelta 2017 kaava-alue on merkitty

taajamatoimintojen ja tiiviin joukkoliikennevyöhykkeen alueeksi. Täten

maakuntakaava tukee tiivistämistavoitta esitetyllä kaava-alueella.

Väestöntiheys alueella säilyy kaavamuutosehdotuksen myötä Vatialan

osayleiskaavan osoittamalla tasolla. Yleiskaavassa väestöntiheyttä

tarkastellaan alueittain. Väestöntiheyden tarkastelualueen rajauksena on

käytetty Vatialan osayleiskaavaan Ilkontien eteläpuolista yhtenäistä A3 ja

A3/s merkittyä matalan tehokkuuden asuntoaluetta.

Kaavaehdotuksessa on kannustettu puuston säilyttämiseen. Kasvillisuuden

käyttöä on ohjeistettu sitovin kaavamääräyksin, joilla ohjataan

viherrakentamisen kehitystä. Jotta yksittäisiä puita voitaisiin suojella kaavassa,

tulisi suojeltavalla puulla tai puilla olla sellaista maisemallista tai historiallista

merkitystä, että suojeluperusteet täyttyisivät. Tontin puustolla ei näitä

perusteita ole todettu, eikä voimassa olevassa kaavassa tontin puita tai

kasvillisuutta ole suojeltu.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 14§:n, sekä Kangasalan rakennusjärjestyksen

(2018) 1§:n, mukaan asemakaava menee kaupungin rakennusjärjestyksen

edelle. Kangasalan rakennusjärjestyksen mukaan voidaan rakentaa yksi

asunto jokaista tontin alkavaa 1000:tta neliömetriä kohden. Vaikka

kaavamuutoksessa ehdotettu paritalotontti on alle 1000 neliömetriä, on

kaavoittaja katsonut, että tontille mahtuu paritalo. Tontti on suunniteltu

asemakaavaehdotukseen siten, että tontille mahtuu paritalo.

Olemassaolevien asuinalueiden tiivistäminen edesauttaa sitä, että

kaupungin asukasluvun kasvaessa rakentamiselle tarvitsee ottaa käyttöön

vähemmän uusia ennestään rakentamattomia alueita.

Viranomaisyhteistyö

Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia

viranomaisneuvottelu olisi tarpeen.

3.4. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

 Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä

valmisteluaineiston käsittely elinympäristölautakunnassa 23.2.2021, joka päätti

nähtäville asettamisesta.

 Osallistamis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävillä

18.3.–16.4.2021.

 Valmisteluaineistosta saatujen kommenttien pohjalta valmisteltu

asemakaavamuutosehdotus käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 26.10.2021.

 Asemakaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 18.11.–17.12.2021.

 Asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittely elinympäristölautakunnassa 15.03.2022
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3.5. Asemakaavan tavoitteet

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tontin jakaminen erillispientalojen

korttelialueella sekä erillispientalojen vähäisesti tiiviimmän uudisrakentamisen

mahdollistaminen. Suunnittelussa huomioidaan tavoiteltu mittakaava ja

käyttötarkoitus, ympäristön erityispiirteet sekä keskeiset näkymät.

Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen olemassa

olevaan ympäristöön sopivaksi siten, että alueen ominaispiirteet säilyvät ja

kielteisiltä vaikutuksilta voidaan välttyä.

4. Asemakaavan kuvaus

4.1. Kaavan rakenne

Mitoitus

Kaava mitoitetaan neljälle asunnolle.

4.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Uudisrakentamisen yksityiskohtia ohjataan rakennuslupavaiheessa. Alueella

säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus ja kerrosluku I 2/3. Kaavassa annetaan

määräyksiä muun muassa rakennuksen muotoa ja julkisivumateriaalia, kattomuotoa

ja -materiaalia sekä pihan kasvillisuutta ja istutettavia alueen osia koskien.

4.3. Aluevaraukset
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Korttelialueet

Kaava-alue säilyy erillispientalojen korttelina ja rakentamisen sopivuutta ympäristöön

ohjataan kaavamääräyksin. Olemassa oleva tontti merkitään kolmeksi tontiksi, joista

suurimmalle saa sijoittaa paritalon. Muodostuvien tonttien pinta-alat ovat 721

(numero 1), 533 (numero 5) ja 529 (numero 6) neliömetriä. Kerroslukuna säilyy I 2/3.

Tonttien rakennusoikeudeksi merkitään 200 kerrosalaneliömetriä tontille numero 1

sekä 150 kerrosalaneliömetriä tonteille numero 5 ja 6.

4.4. Kaavan  vaikutukset

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Kaavamuutos mahdollistaa täydennysrakentamista ja yhdyskuntarakenteen

tiivistymistä olemassa olevaan katuverkostoon ja kunnallistekniikkaan tukeutuen.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan täydennysrakentamista alueella, jolla on Vatialan

osayleiskaavassa todettu erityisiä historiallisia arvoja (/s).

Tontin rakennusoikeuden ja rakennuspaikkojen lisääminen hävittävät jossain määrin

alueen historiaan, yhtenäisyyteen ja väljyyteen kytkeytyviä kulttuurihistoriallisia arvoja.

Suunnitelmassa esitetty rakennusoikeuden määrä vastaa kyseisellä osayleiskaavan

mukaisella matalan tehokkuuden asuntoalueella asemakaavoitettujen

erillispientalotonttien tehokkuuksia.

Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen olemassa olevaan ja

suunniteltuun ympäristöön sopivaksi siten, että alueen luonne säilyy ja kielteisiltä

vaikutuksilta voidaan välttyä. Määräyksiä on annettu muun muassa korttelialuetta,

pihaa, kattoja ja julkisivuja koskien. Suunnittelussa on huomioitu saatu tieto tontin
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nykyisen rakennuksen kunnosta, rakennetun ympäristön arvot, sekä pihojen yksityisyys

ja näkymät tonttien välillä. Rakennukset eivät muodosta merkittävää varjostusta.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Uudisrakennukset sijoittuvat vanhalle piha-alueelle. Muutoksella ei ole ilmeisiä

heikentäviä vaikutuksia luonnonympäristöön tai eliölajistoon. Tontin kasvillisuutta ja

puustoa koskevilla määräyksillä ohjataan viherrakenteen ja vehmaan lähimaiseman

säilymistä ja kehitystä.

Tontille kertyvien vesien aiheuttamia haittoja vähennetään tonttikohtaisella

imeytyksellä, millä on myös myönteinen vaikutus luonnonympäristölle.

Olemassa olevien asuinalueiden tiivistämisellä edistetään toisaalla

rakentamattomien luontoalueiden säästymistä.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

Asemakaavamuutos mahdollistaa asuinalueen asukkaiden määrän ja sitä kautta

sosiaalisten kohtaamisten ja yhteisöllisyyden lisääntymistä. Uudet asukkaat hyötyvät

lähialueen valmiista palveluista.

Muut vaikutukset

Olemassa olevaan kunnallistekniikkaan tukeutuvan rakentamisen ilmasto- ja

ympäristökuormitus on vähäisempää suhteessa uusien alueiden rakentamiseen.
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Täydennysrakentamisella on asuinrakentamisen keinona oletettavissa vähäisiä

myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, palvelutarjontaan sekä yksityis- ja

kunnallistalouteen.

5. Asemakaavan toteutus

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Asemakaavasta tehty havainnekuva (kuva 9) esittää yhden ratkaisun kaavan

toteuttamiseksi.
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Kuva 9. Havainnekuva uudisrakentamisesta.
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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 liikenneturvallisuus huomioiden siten, että pihasta

ei ole tarve peruuttaa suoraan kadulle.

 Rakennusten palo-osastointitarpeet sekä tontin rakennettavuuteen liittyvät

seikat.

 Rakennuksien energia- ja ekotehokkuus.

Muita ohjeita:

 Mieti millaiseksi piha muuttuu; Missä on paikka turvalliselle oleskelulle ja leikille,

ajoneuvoille, hyötypuutarhalle, hulevesipainanteelle ja onko joitakin tontin

osia mahdollista säilyttää luonnontilaisina?

 Tonttien monipuolisella kasvillisuudella on myönteinen vaikutus

asuinympäristön viihtyisyydelle, luonnon monimuotoisuudelle ja hulevesien

imeytymiselle.

 Alueelle eivät sovi laajat pinnoitetut piha-alueet.

 On hyvä pyrkiä säilyttämään olemassa olevia puita, sillä monien hyötyjensä

ohella ne ovat osa paikan arvokkuutta, tunnelmaa ja historiaa.

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus

Rakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan tultua voimaan

voimaantulokuulutuksella.
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5.3. Toteutuksen seuranta

Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan.

KANGASALA 04.03.2022

Asemakaavamuutoksen suunnittelijana on toiminut kaavasuunnittelija, arkkitehti Ruut

Rabinowitsch-Jokinen ja jatkaen kaavasuunnittelija, arkkitehti SAFA Ani Vihervaara. Työt

on tehty kaupunginarkkitehti Mari Sepän ja jatkaen kaupunginarkkitehti Anna-Leena

Toivosen alaisuudessa.

Kaavasuunnittelija Ani Vihervaara

Ruut Rabinowitsch-Jokinen

Kaupunginarkkitehti Anna-Leena Toivonen


