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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

23.8.2022 

Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 888, Riku, Rekolantie 

 

 

Suunnittelualue sijaitsee Riun kaupunginosassa, Rekolantien eteläpuolella ja pääosin 

Likolammintien itäpuolella. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,4 hehtaaria. 

Aloite/hakija 

Kaavan laatiminen on tullut vireille kaupungin aloitteesta.  

Kangasalan tekninen keskus, maankäytön palvelualue käynnisti kumppanihaun alueelle syksyllä 

2021 kaupunginhallituksen antaman toimeksiannon perusteella.  



  KLA/1422/53.02/2022 2 (12) 

 

Tavoitteet 

Valitun kumppanin tavoitteena on osoittaa alueelle 9000-9500 kerrosneliömetriä asumista. 

Asemakaavalla tavoitellaan loivaan rinteeseen sovitettua pienimuotoista rakentamista, jolla 

pyritään mahdollistamaan monipuolinen asuntojakauma, -hallintamuodot sekä yhteisöllisiä 

toimintoja kortteleihin. Alueelta varataan tarvittavat yleiset alueet ja Likolammintie 

huomioidaan suunnittelussa. Erityistä huomioita kiinnitetään rakentamisen sovittamiseen 

viereiseen maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan sekä hulevesien hallintaan 

huomioiden pohjavesialueen vaatimukset ja läheinen Likolampi, jonka ympärillä on merkittäviä 

luontoarvoja. 

Lähtötiedot 

Maanomistus  

Alue on Kangasalan kaupungin omistuksessa.  

 

Kaupungin maaomaisuus on osoitettu kartassa keltaisella ja suunnittelualueen rajaus punaisella. 

Maakuntakaava 
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Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymä Pirkanmaan 

maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa alueelle kohdistuvat merkinnät ovat: 

• Taajamatoimintojen alue, vaaleanruskea väri. Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan 

ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet. 

Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdyskuntateknisen 

huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat 

teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit. 

Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden 

saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla. Uusi rakentaminen ja muu 

maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa alueen 

omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys 

seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon. 

• Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema, vaaleansininen vinoviivoitus. Merkinnällä 

osoitetaan maisema-alueiden ulkopuoliset maakunnallisesti arvokkaat maaseudun 

kulttuurimaisemat. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja 

käytössä tulee turvata ja edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. 

Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on 

kiinnitettävä erityistä huomiota. 

• Ulkoilureitti, vihreä palloviiva. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti 

merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Merkintä osoittaa ensisijaisesti tarpeen reitille. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset 

osana maakunnallisesti ja seudullisesti toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää 

huomiota luonnonarvojen säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille. 

• Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, vaaleansininen pistekatkoviiva. 

Merkinnällä osoitetaan vedenhankintaa varten tärkeät ja vedenhankintaan soveltuviksi 

luokitellut pohjavesialueet. Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät 

ne vaaranna pohjaveden laatua, määrää tai vedenhankintakäyttöä. Vesienhoidon 

riskialueiksi todettujen pohjavesialueiden maankäytön suunnittelussa tulee ottaa 
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huomioon vesienhoitosuunnitelma sekä pyrkiä pohjaveden laatua ja antoisuutta 

uhkaavien riskien vähentämiseen. 

  

Ote maakuntakaavasta. 

Yleiskaavatilanne 

Valtuuston 29.5.2017 hyväksymässä Kangasalan strategisessa yleiskaavassa 2040  alueelle 

kohdistuvat merkinnät ovat: 

• Keskustaan vahvemmin sitoutuva Pikonlinna, merkintä P. Pikonlinnan ympäristöä 

kehitetään luonnonläheisenä asumisen, työn ja vapaa-ajan paikkana pitäen yllä alueen 

toiminnallista monipuolisuutta. Alue pyritään kytkemään vahvemmin keskustaan reitein ja 

uusin toiminnoin. 

• Tiivistyvä nauhataajama 2030, vaaleanpunainen väri. Aluetta täydennetään. Samalla 

kohennetaan ympäristön laatua ja edistetään toiminnallista monipuolisuutta. Alueella 

tavoitellaan hyvää saavutettavuutta eri liikkumismuodoilla sekä laadukasta 

liikkumisympäristöä. Erityisesti lähipalveluiden saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota. 

Alueen osia profiloidaan esitetyin teemallisin painotuksin. Suunnittelussa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota erityyppisten alueiden luontevaan kytkeytymiseen. 

Suunnittelualueen 

likimääräinen sijainti 



  KLA/1422/53.02/2022 5 (12) 

 

Täydennysrakentaminen alueella on suunniteltava huolellisesti ja kokonaisuutena 

huomioiden ympäristön arvot sekä lähivirkistyksen tarpeet. 

• Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, oranssi vinoviivoitus. 

• Pohjavesialue, sininen vinoviivoitus 

Lisäksi aluetta sivuaa paksulla sinisellä viivalla merkitty julkiset taajaman läheiset rannat, 

joiden muodostamaa kokonaisuutta kehitetään matkailun ja virkistyksen kohteina luonnon ja 

kulttuuriperinnön arvojen ehdoilla. 

 

Ote strategisesta yleiskaavasta.  

Alueella on voimassa valtuuston 12.4.2010 hyväksymä Riun osayleiskaava, jossa alueelle 

kohdistuvat merkinnät ovat: 

• PA/s. Palvelujen ja asumisen alue, jonka arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. Alue 

varataan pääosin julkisille ja yksityisille hoiva-, hyvinvointi-, matkailu- ja virkistyspalveluille 

sekä asumiselle. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueen rakennuskulttuurin ja 

maiseman arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. Tarkemmassa suunnittelussa tulee 

edistää Pikonlinnan sairaalan ja Rekolan ympäristökokonaisuuksien säilymistä ja 

kehittymistä. Uudis- ja korjausrakentaminen tulee huolellisesti sovittaa maisemaan ja 

Suunnittelualueen 

likimääräinen sijainti 
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kulttuuriympäristöön. Ranta-alueen puustoa tulee hoitaa niin, että liito-oravan kulkureitti 

turvataan alueen läpi ja harjumaisema säilyy. Ulkoilureittien jatkuvuuteen ja 

esteettömyyteen sekä hulevesien käsittelyyn ja pohjaveden suojeluun tulee kiinnittää 

erityistä huomiota. Merkinnällä on osoitettu Pikonlinnan, Apilan ja Rekolan alue. Alueen 

arvokkaat ominaispiirteet (Pikonlinna: tärkeimmät näkymät, päärakennus alueen 

keskuksena, rakennusten muodostama kokonaisuus, luonnonläheisyys ja metsäalueet, 

rakennusten uudiskäytön hallinta) on kuvattu Pikonlinnan sairaalan rakennustaiteellisessa 

selvityksessä, Rekolan rakennusinventoinnissa sekä Pirkanmaan harjuluonto -julkaisussa. 

Uudisrakentaminen on monipuolista asumista talotyypeiltään. 

• MA. Maisemallisesti arvokas peltoalue. Alue varataan maa- ja metsätalouden 

harjoittamista varten. Rakentamisessa, rakennusten sijoittelussa ja ympäristön hoidossa 

tulee erityisesti ottaa huomioon valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö 

ja sen maisemalliset ominaispiirteet. Uudisrakentaminen tulee ohjata avoimen 

maisematilan ulkopuolelle, olevan rakennuskannan yhteyteen, metsikköihin tai metsän 

rajaan. Peltoja ei saa metsittää. Avoimien peltotilojen maisemarajat tulee säilyttää 

ehyinä. 

• pv. Pohjavesialue. Alueen rakentamisessa tai muussa toiminnassa tulee ottaa huomioon 

vesilain 1 luvun 18 § (pohjaveden muuttamiskielto) ja ympäristönsuojelulain 8 § 

(pohjaveden pilaamiskielto). Alueelle ei saa asemakaavalla osoittaa pohja/pintaveden 

laatua vaarantavia toimintoja. 

Likolammentielle on merkinnällä ajo osoitettu huoltoliikenteelle varattu ohjeellinen alueen osa 

jätevesipumppaamon ajoyhteyttä varten. 

Alueen itäpuolelle on osoitettu kevyen liikenteen reitti ja latureitti. 

Alue rajautuu lännessä ma-merkinnällä osoitettuun valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 

kulttuuriympäristön rajaan sekä merkinnällä AM/s osoitettuun maatilojen talouskeskusten ja/tai 

vanhojen kylätonttien alueeseen, jolla ympäristö säilytetään 
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Ote Riun osayleiskaavasta. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella.  

Asemakaavatilanne 

Osalla olueesta on voimassa rakennuskaava nro 306 vuodelta 1992. Merkinnällä YS on osoitettu 

sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennusoikeutta on 

osoitettu 11940 kem2 ja suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi II. Lisäksi vanhalle asuinrakennukselle 

on merkitty rakennusala ja rakennusoikeutta 300 kem2. Osa suunnittelualueesta on 

kaavoittamatonta. 
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Ote asemakaavayhdistelmäkartasta.  

Tehdyt selvitykset ja selvitystarpeet 

Kaavan lähtökohtien ja vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään Riun osayleiskaavatyön 

yhteydessä laadittuja selvityksiä. Kaavan valmistelun yhteydessä alueelle laaditaan 

hulevesiselvitys. Pirkanmaan maakuntamuseolle lähetetään lausuntopyyntö ja laaditut 

kulttuurihistoria- ja kulttuurimaisemaselvitykset. 

Nykytilanne ja rakennuskanta  

Suunnittelualue on pääosin etelään viettävävää rinnettä, josta eteläosa on peltoa. 

Lounaiskulmassa Likolammintien länsipuolella on peltoa korkeammalle nouseva pieni mäki ja 

metsäinen saareke, jolla on näkyvä rooli muuten avoimessa peltomaisemassa. Vanhainkodin ja 

asuinrakennuksen välissä on pieni alue vanhempaa männikköä. 

Alueella sijaitsevat tyhjilleen jäänet entisen vanhainkodin rakennukset, jotka ovat osin 

huonokuntoisia sekä alueen luoteiskulmassa vanha tyhjillään oleva asuinrakennus. Vuonna 1953 

rakennetusta sairasosastorakennuksesta ja 1929 rakennetusta asuinrakennuksesta on tehty 

inventointi Riun osayleiskaavan valmistelun yhteydessä. Alueen läpi kulkee Likolammintie sekä 

vesihuoltoverkostoa ja mahdollisesti sähkökaapelointia. 
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Kaavamuutosalueen alustava rajaus ilmakuvassa. 

 

 

Asuinrakennus. 
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Sairasosastorakennus. 

Vaikutusten arviointi 

Kaavan laadinnan aikana arvioidaan vaikutuksia 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Tiedottaminen  

Kaavan vireilletulosta tiedotetaan kuuluttamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavan valmisteluaineiston ja kaavaehdotuksen nähtävillä 

pitämisestä tiedotetaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 

(https://www.kangasala.fi/kategoria/kuulutus/) sekä Kangasalan Sanomissa. Asemakaavan 

voimaantulosta julkaistaan kuulutus kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan valmisteluaineisto ja asemakaavaehdotus tulevat 

nähtäville kaupungin verkkosivuille (Nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja) sekä 

kaavoituksen ilmoitustaululle Teknisellä keskuksella (Urheilutie 13). 

https://www.kangasala.fi/kategoria/kuulutus/
https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-asemakaavoja/
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Asemakaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtäville asettamisesta tiedotetaan niitä, jotka ovat 

sitä erikseen pyytäneet ja ilmoittaneet yhteystietonsa.  

Osalliset 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

• Lähialueen maanomistajat ja elinkeinon harjoittajat 

• Kaupungin palvelualueet (ympäristönsuojelu, rakentaminen) 

• Kangasalan Vesi –liikelaitos, Kangasalan Lämpö Oy, Elenia Oyj 

• Pirkanmaan ELY-keskus 

• Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomainen 

• Pirkanmaan pelastuslaitos 

• Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

• Muut ilmoituksen mukaan  

Päätöksenteko ja alustava aikataulu 

• Asemakaavan käynnistämisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 

asettamisesta päättää elinympäristölautakunta kesällä 2022.  

o Aineistosta on mahdollisuus jättää mielipiteitä  

• Asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta päättää 

elinympäristölautakunta arviolta syksyllä 2022.   

o Aineistosta on mahdollisuus jättää mielipiteitä  

o Aineistosta pyydetään tarvittavat lausunnot 

• Asemakaavehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää elinympäristölautakunta 

arviolta talvella 2023.  

o Nähtävilläoloaikana asemakaavaehdotuksesta on mahdollisuus jättää 

muistutuksia  

o Nähtävilläoloaikana aineistosta pyydetään tarvittavat lausunnot 

• Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksymisestä päättää valtuusto arviolta 

keväällä 2023.  

o Hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus jättää valitus hallinto-oikeuteen 

• Asemakaava tulee voimaan kuulutuksella 
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Näkymä suunnittelualueen eteläpuolelta. 

Asemakaavan laatija ja yhteystiedot 

Asemakaavan laadinnasta vastaa kaavasuunnittelija Eero Aliklaavu, 

eero.aliklaavu(at)kangasala.fi, puh 040 729 0779.  

Lisätietoja kaavoituksen aikataulusta antaa toimistosihteeri Maija Lilja, puh. 040 133 6631. 

Kangasalan kaupungin kaavoitus 

Urheilutie 13 (PL 50) 

36200 Kangasala 

Mielipiteiden ja muistutusten vastaanotto: 

Kangasalan kaupunki 

Elinympäristölautakunta 

PL 50 

36201 Kangasala 

tai 

kirjaamo(at)kangasala. 

 


