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ASEMAKAAVAN SELOSTUS 

Asemakaavamuutos nro 884, Kirkonkylä, Urheilutie  

 

Perus- ja tunnistetiedot 

Diaarinumero    KLA/1709/53.02/2021 

Päiväys     4.5.2022  

Asemakaavan numero   884 

Kaupunki     Kangasala   

Kaupunginosa    Keskusta/7 

Kortteli 112 osa  

Kaava-alueen sijainti Keskustan pohjoispuolella pientaloalueella 

  

 

Vireille tulosta ilmoittaminen  4.5.2022 

Kaavaehdotus    Elinympäristölautakunta 

Kaavan hyväksyminen   Elinympäristölautakunta  

Kaavan laatija Kangasalan kaupungin tekninen keskus / 

Kaavoitus  

 

Kaava-alueen sijainti 
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1. Tiivistelmä 

1.1. Asemakaava 
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tontin jakaminen kahteen osaan sekä 

tiiviimmän uudisrakentamisen mahdollistaminen. Kaava-alue sijaitsee erillispientalojen 

korttelialueella Urheilutien varrella. Tontilla on 1960-luvun omakotitalo. 

 

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. 

 

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen. Korttelin käyttötarkoitusta ei 

muuteta ja se säilyy edelleen erillispientalojen korttelialueena. Kaavaluonnoksessa on 

esitetty tontin jako kahdeksi tontiksi ja rakennusoikeutta on lisätty. Kerrosluku muuttuu 

I:stä II:ksi. 

 

 

1.2. Kaavaprosessin vaiheet 

 

Aloite asemakaavan muutoksen laatimiseksi tuli yksityiseltä maanomistajalta.  

Aloitusvaiheessa kaavoitus kävi keskustelua maanomistajan kanssa kaavamuutoksen 

edellytyksistä ja tavoitteista. Maanomistaja esitti toiveen tontin jakamisesta kahdeksi 

tontiksi.  

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä valmisteluaineisto 

lähetetään osallisille mielipiteen antamista varten. Samassa yhteydessä ilmoitetaan 

asemakaavamuutoksen vireilletulosta.  

 

Saadun palautteen pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus. Elinympäristölautakunta 

päättää asemakaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Nähtävillläolosta 

julkaistaan kuulutus. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää hankkeesta 
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muistutuksen. Tämän jälkeen hanke siirtyy elinympäristölautakunnan 

hyväksymiskäsittelyyn. 

 

Hyväksymispäätöksestä voi jättää valituksen. Valitusajan jälkeen asemakaava tulee 

voimaan voimaantulokuulutuksella. 

 

1.3. Asemakaavan litteet 
 

Osallistamis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavaselostus  

Havainnekuva 

 

1.4. Kaavan oheismateriaali 

 

Kaavan lähtökohtien ja vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään Keskustan 

osayleiskaavan (hyv. 2010) yhteydessä laadittuja selvityksiä, muun muassa:  

Keskustan osayleiskaavan luontoselvitys, 2009 (FCG Finnish Consulting Group Oy)  

Keskustan osayleiskaavan hulevesiselvitys, 2009 (FCG Finnish Consulting Group Oy) 

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys, 2008 (Ramboll Oy) 

 

1.5. Asemakaavan toteuttaminen 

 

Toteutusvastuu on maanomistajalla. Asemakaavaa on mahdollista toteuttaa 

kaavan tultua voimaan voimaantulokuulutuksella.  

 

 

2. Lähtökohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus  

 

Kaava-alue käsittää tontin, joka sijaitsee pientaloalueella keskustan 

pohjoispuolella (kuva 1). Tontti rajautuu asemakaavassa merkittyihin katualueisiin, 
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Urheilutiehen ja Vesaniementiehen. Rakennuspaikalla sijaitsee asuinkäytössä 

oleva tiiliverhottu 1960-luvun rakennus, jota on laajennettu 1970-luvulla.  Katualue 

on Urheilutien ja Vesaniementien risteysalueella korkeusasemaltaan tonttia 

ylempänä. Maa laskee alueella pohjoiseen, mutta katualueen pengerryksestä ja 

tontin tasauksesta johtuen itse tontti on melko tasainen. 

 

 

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

punaisella. 

 

Luonnonympäristö  
 

 

Korttelin luonnonympäristö koostuu pihojen puutarhoista. Voimassa olevan 

Keskustan osayleiskaavan mukaan alue on erillispientalovaltainen asuntoalue, 

jonka puistoilla ja pihapiireillä on merkitystä ekologisina käytävinä. Puustoisuutta 

suositellaan ylläpidettäväksi alueella. Kaava-alue sijaitsee lähellä Vesijärveä ja 

Vesaniemen julkista uimarantaa. Lähistöllä sijaitsee Ukinkannaksen v. 1974 

rauhoitettu yksityinen luonnonsuojelualue. 
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Kaupungin paikkatietoaineiston mukaan alueen maaperä on hiekkavaltaista 

harjua. Alue kuuluu Kirkkoharju-Keisarinharju pohjavesialueeseen. 

 

 

 

Kuva 2. Kuva Urheilutieltä tontin lounaispuolelta kevättalvella 2021.  

 

 

Rakennettu ympäristö 

 

Alue tukeutuu keskustan palveluihin, jotka ovat kävelymatkan päässä. 

Vesaniemen alue on vielä 1930-luvulla ollut pääosin peltoa, ja sitä on alettu 

rakentaa 1950-luvulta lähtien. Pientaloalueen rakennuskanta on vaihtelevaa. 

Vesaniemen alueella sijaitsee pääosin yksikerroksisia 60-, 70- ja 1980-lukujen 

pientaloja, lisäksi joitakin 1 ½ kerroksisia jälleenrakennusajan omakotitaloja sekä 

uudempaa rakentamista. Alueen rakennukset ovat materiaaleiltaan esim. 

tiiliverhoiltuja, rapattuja tai puuverhoiltuja ja väritykseltään rauhallisia. 

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BB4F68B9A-3EF1-42DD-A936-161F8FCDD5A8%7D/144518
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Suunnittelualueen korttelia yhdistää matala yksikerroksinen rakentaminen. 

Kattomuotoina ovat tasakatot tai loivat pulpetti- ja harjakatot. Voimassa olevan 

Keskustan osayleiskaavan mukaisesti suunnittelualue ei lukeudu asuinalueisiin, 

joilla on erityisiä historiallisia arvoja.  

 

Jaettavalla tontilla sijaitsee tiiliverhoiltu yksikerroksinen omakotitalo, jossa on loiva 

pulpettikatto. Päärakennus on rakennettu 1960-luvun lopulla ja sitä on 

laajennettu 1970-luvulla.   

 

 

 

 

 

Kuva 3. Kuva tontista ja sillä sijaitsevasta 1960-luvun asuinrakennuksesta kevättalvella 2021. 

Tontilla on kookas terijoensalava.  
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Maanomistus 

  

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa (kuva 4).  

 

Kuva 4.  Kaupungin omistamat alueet ovat kuvassa kellertävällä pohjalla ja kaava-alue 

punaisella rajattuna.  

 

Ympäristön häiriötekijät 
 

Merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä ei ole tiedossa. 
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2.2.  Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Maakuntakaava 

 

Kuva 5. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 (2017). 

 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 vuodelta 2017 kaava-alue sijoittuu 

taajamatoimintojen alueelle ja tärkeälle vedenhankintaan soveltuvalle 

pohjavesialueelle. Kaava-alueen läheisyyteen sen eteläpuolitse on merkitty 

ulkoilureitti.  
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Strateginen yleiskaava 
 

 
Kuva 6. Ote Kangasalan strategisesta yleiskaavasta 2040 (2017). 

 

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa 2040 kaava-alue sijoittuu Tiivistyvän 

nauhataajaman 2030 ja Kohtaamisten ja kulttuurin keskustan alueille sekä 

Vesaniemen urbaanin rannan läheisyyteen. Urbaanit rannat kuvaillaan julkisiksi 

taajaman läheisiksi rannoiksi, joiden muodostamaa kokonaisuutta kehitetään 

matkailun ja virkistyksen kohteina luonnon ja kulttuuriperinnön arvojen ehdoilla.  
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Yleiskaava 
 

   
Kuva 7. Ote vuonna 2010 voimaan tulleesta Keskustan osayleiskaavasta.  

 

Keskustan osayleiskaavassa (2010) asemakaavamuutoksen suunnittelualue on 

merkitty AO-1 merkinnällä erillispientalovaltaiseksi asuntoalueeksi: Alueen puistoilla 

ja pihapiireillä on merkitystä ekologisina käytävinä. Puustoisuutta suositellaan 

ylläpidettäväksi alueella. 

Kaava-alueen koillispuolelle on yleiskaavassa merkitty viheryhteystarve, joka 

kuvastaa merkittävimpiä luonnonarvoalueita yhdistäviä ekologisia käytäviä. 

Lisäksi yleiskaavaan on merkitty uusi tielinjaus Aatteenpolulta Urheilutien ja 

Vesaniementien risteykseen.  

Kaava-alueen eteläpuolelle Vesaniementielle on merkitty kevyen liikenteen reitti, 

jonka suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota verkostojen jatkuvuuteen, 

turvallisuuteen, esteettömyyteen ja turvallisuuteen. 

Kaava-alue rajautuu osayleiskaavassa merkittyyn hule-1 alueen ulkopuolelle, jonka 

suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien 

hallintaan.  

 

Kaava-alue 
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 Asemakaava 
 

 
Kuva 8. Ote asemakaavayhdistelmästä 1/2022. 

 

 

Asemakaavamuutoksen suunnittelualueella on voimassa asemakaava nro 189 

(Kirkonseudun kaava-alue) vuodelta 1986. Alue on varattu erillispientalojen 

korttelialueeksi merkinnällä AO. Korttelin sallittu kerrosluku on I ja rakennuspaikan 

rakennusoikeus on tehokkuusluku e=0,2 eli 370 kerrosalaneliömetriä. Kaavassa ei ole 

merkitty määräystä kattokaltevuudesta. Suunnittelualue rajautuu läntissivultaan 

Urheilutien ja kaakkoissivultaan Vesaniementien katualueisiin. Suunnittelualue 

rajautuu eteläpuolella vuonna 2019 voimaan tulleeseen Vesaniemen 

asemakaavaan, jossa muutetaan nykyinen yleiseen käyttöön varattu virastojen ja 

päiväkodin korttelialue sekä osa keskuskentän alueesta asuinkäyttöön keskustan 

osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Vesaniemen asemakaavassa on osoitettu 

II- ja II u1/3-kerroksisia kaupunkipientaloja Urheilutielle nyt tarkasteltavan kaava-

Jaettava tontti 



Kaavaselostus, luonnos           KLA/1709/53.02/2021 12 (19)   

Kangasalan kaupunki Tekninen keskus Vaihde  

PL 50, 36201 Kangasala Urheilutie 13, 36200 Kangasala p. 03 5655 3000 www.kangasala.fi 

 

alueen läheisyyteen. Urheilutie on linjattu Vesaniemen asemakaavassa kokonaan 

uudestaan Urheilutien ja Vesaniementien risteykseen saakka. Uuden tielinjauksen 

myötä muuttuva katualueen osa ei ulotu nyt tarkasteltavan 

asemakaavamuutoksen suunnittelualueelle. 

 

 

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 asemakaavamuutoksen laatimiseksi tuli yksityiseltä maanomistajalta.  

 

Vireille tulo 

 

Vireille tulosta ilmoitetaan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä.  

 

 

3.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

  

Osalliset 

   

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

• kaava-alueen omistajat ja haltijat 

• naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat 

• Kangasalan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta ja rakentamisen 

palvelualue 
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• Verkostojen haltijat (Kangasalan Vesi -liikelaitos, Elenia Oyj, Kangasalan Lämpö 

Oyj) 

• Ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomainen 

• Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

• muut ilmoituksensa mukaan 

 

 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 

Kaavaprosessin aloitusvaiheessa kaavoitus kävi muutoksen hakijan kanssa 

keskustelua tontinkäytön mahdollisuuksista.  

 

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 

valmisteluaineisto on osallisten tutustuttavana 7 + 21 vuorokautta, 01.06.2022 asti. 

Osallisilla on nähtävilläoloaikana tilaisuus esittää mielipiteensä kaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta.    

 

Asemakaavamuutosehdotus tulee julkisesti nähtäville, kun se on käsitelty 

elinympäristölautakunnassa. Osallisilla on mahdollisuus jättää ehdotuksesta 

muistutus nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausuntoja 

tarpeen mukaan. 

 

Asemakaavamuutos tulee elinympäristölautakuntaan hyväksymiskäsittelyyn ja 

päätöstä seuraa valitusaika.  

 

 

Viranomaisyhteistyö 

 

Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia 

viranomaisneuvottelu olisi tarpeen. 
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3.4. Asemakaavan tavoitteet 

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

 

Tavoitteena on asemakaavaa uudistamalla tiivistää palveluiden ja joukkoliikenteen 

läheisyydessä sijaitsevan korttelin maankäyttöä ja mahdollistaa tontin jakaminen. 

Suunnittelussa huomioidaan rakentamisen mittakaava, ympäristön erityispiirteet ja 

arvot sekä keskeiset näkymät. Suunnittelussa huomioidaan myös yleiskaavaan 

merkitty viheryhteystarve ja pihapiirien rooli alueen ekologisina käytävinä.  

 

 

4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Mitoitus 

 

Kaava mitoitetaan kahdelle rakennuspaikalle. Tontin nro. 2 rakennuspaikalle saa 

rakentaa paritalon. Rakennusalan sijoittelussa huomioidaan olemassa olevien 

rakennusten sijainti, istutettavan oleskelupihan muodostumisen edellytykset sekä 

autojen säilytys ja kääntämismahdollisuus. 

 

4.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen  

 

Alueella säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus. Kerrosluku II mahdollistaa 

uudisrakennuksen pienemmän peittopinta-alan. Pienempi peittoala mahdollistaa 

vehreämmän pihan, ja edesauttaa pihojen viheryhteystavoitteen säilymisen.  

Kerrosluku II on perustelu myös Vesaniemen kaksikerroksisten kaupunkipientalojen 

rakentumisen vaikutuksella alueen luonteeseen. Rakennusten koko on pyritty 

pitämään korttelialueen suuruusluokassa asettamalla rakennusoikeus vastaavaksi 

naapuritonttien kanssa. Kaavassa annetaan määräyksiä muun muassa hulevesiä, 

radonia, sekä pihan kasvillisuutta ja istutettavia alueen osia koskien, joilla pyritään 

myös osaltaan varmistamaan laadullisten tavoitteiden toteutuminen. 

Uudisrakentamisen yksityiskohtia ohjataan rakennuslupavaiheessa.  
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4.3. Aluevaraukset 

Korttelialueet  

 

Alue säilyy erillispientalojen korttelina. Kiinteistö merkitään kahdeksi tontiksi. 

Muodostuvien tonttien pinta-alat korttelissa 112 ovat 1323 neliömetriä tontilla nro 2 

ja 542 neliömetriä tontilla nro 10. Tontin nro 2 rakennuspaikalle saa rakentaa 

paritalon. Tonteille merkitään kerrosluvuksi  II, ja rakennusoikeudeksi 320 

kerrosalaneliömetriä tontilla nro 2 ja 140 kerrosalaneliömetriä tontilla nro 10. Tontille 

nro 2 on osoitettu tontin nro 10 johtorasite. Tontin nro 2 tontinrajan lounaiskulman 

pyöristys on muutettu kaavassa nykykäytäntöä vastaten kulmikkaaksi Urheilutien ja 

Vesaniementien kulmassa. Tontin lounaiskulman tarkistus muuttaa tontin muotoa ja 

kokoa vähäisesti.  

 

4.4. Kaavan  vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 

Asemakaavamuutos mahdollistaa maltillista täydennysrakentamista ja yhdyskunta-

rakenteen tiivistymistä ja sen vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset. 

Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen olemassa 

olevaan ympäristöön sopivaksi. Suunnittelussa on huomioitu pihojen yksityisyys ja 

näkymät tonttien välillä. Rakennukset eivät muodosta merkittävää varjostusta. 

 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

 

Muutoksella mahdollistetaan uutta rakentamista puutarhamaisessa pihapiirissä. 

Muutoksella ei ole ilmeisiä heikentäviä vaikutuksia luonnonympäristöön tai 

lajistoon. Muodostuvien tonttien kerroskorkeuden asettamisella II:ksi pyritään 

vaikuttamaan siten, että jäljelle jäävän piha-alueen koko säilyy suurempana. 

Tontin kasvillisuudella ja kasvatettavalla puustolla voidaan vaikuttaa suotuisasti 
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lähiluontoon. Tontille kertyvien vesien aiheuttamia haittoja vähennetään 

tonttikohtaisella imeytyksellä.  

 

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.   

 

Täydennysrakentamisella on oletettavissa 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.  

 

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: 
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• Ajojärjestelyt suunnitellaan liikenneturvallisuus huomioiden siten, että autolla 

ei peruuteta 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 ym. alueille.  

• Tonttien monipuolisella kasvillisuudella on myönteinen vaikutus 

asuinympäristön viihtyisyydelle, luonnon monimuotoisuudelle ja hulevesien 

imeytymiselle. Alueelle eivät sovi laajat pinnoitetut piha-alueet. 

• On hyvä pyrkiä säilyttämään ja istuttamaan 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. 

  

 

5.3. Toteutuksen seuranta 

 

Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan. 
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KANGASALA 04.05.2022 

 

Asemakaavamuutoksen suunnittelijana on toiminut kaavasuunnittelija, arkkitehti 

SAFA Ani Vihervaara. Työt on tehty kaupunginarkkitehti Anna-Leena Toivosen 

alaisuudessa. 

 

 

Kaavasuunnittelija         Ani Vihervaara 

 

Kaupunginarkkitehti     Anna-Leena Toivonen 


