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1 TIIVISTELMÄ 

1.1 Asemakaava 

Kaava-alue sijaitsee Kangasalla, Ruutanan kaupunginosassa. Suunnittelualueen laa-

juus on 1,0 ha. Kaavaehdotuksessa on osoitettu rakennusoikeutta 1880 kem². 

 

 

1.2 Kaavaprosessin vaiheet 

Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Kangasalan seurakunta.  

 

Hanke on tullut vireille elinympäristölautakunnan päätöksellä 15.12.2020 § 197. Osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 18.1.-16.2.2021 välisenä aikana. Kaavan 

valmisteluaineisto oli nähtävänä 24.6.–2.7.2021 ja 26.7.–16.8.2021 välisenä aikana. 

 

1.3 Asemakaavan liitteet 

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 06.10.2022 

Liite 2 Kaavaselostus 

Liite 3 Luonnosvaiheen palauteraportti 

Liite 4 Asemakaavan havainnekuva 

Liite 5 Rakennuskulttuurin inventointilomake, Ruutanan seurakuntakoti 

Liite 6  Ruutanan seurakuntakodin korttelin hulevesiselvitys. Ramboll Finland Oy, 

2021 

 

1.4 Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on osoittaa alueelle asuinrakentamista, joka liittyy luontevasti ympäröi-

viin asuinkortteleihin. 

Tavoitteena on lisäksi huomioida toteutunut tieverkko sekä lähialueen asukkaiden vir-

kistysmahdollisuudet. 
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1.5 Kaavan lähdemateriaali 

 

Kaavan lähtökohtien ja vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty muun muassa seu-

raavia selvityksiä ja katsauksia:  

 
 

• Seurakunnantien asemakaavan selostus. Kangasalan kaupunki, 2009. 

• Ruutanan osayleiskaava. Selvitys rakennetusta ympäristöstä. Selvitystyö Ahola, 

2009. 

• Kangasalan rakennusjärjestys. Kangasalan kaupunki, 2018. 

• Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi. Mikro-

liitti Oy, 2009. 

• Pirkanmaan seurakuntatalot 1945-1999, Moderni Pirkanmaa teemainventointi 

2021-2022, Kerttu Loukusa, Pirkanmaan maakuntamuseo 2022 

• Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Ruutanan seurakuntatalo. Raksys-

tems Insinööritoimisto Oy, 2021.  

• Muuntokustannusselvitys. Ruutanan seurakuntatalo. Sitowise Oy, 2021.  

 

1.6 Asemakaavan toteuttaminen 

Toteutusvastuu on maanomistajalla ja kaupungilla. Asemakaavaa on mahdollista to-

teuttaa kaavan tultua voimaan voimaantulokuulutuksella.  

 

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

 

Ruutanan seurakuntakodin rakennuksen korttelialue sijaitsee keskellä Ruutanan kau-

punginosan pientalovaltaista asuinaluetta. Alue rajautuu Seurakunnantiehen ja Puis-

totiehen. Alueelle on yhteys myös Pastorinkaarelta. 

Tontti on puustoinen. Pihapiirissä on sorapintainen pysäköintialue ja pieni leikkialue te-

lineineen.  

Kaava-alueen länsikulmassa on metsäinen alue. 

Alueen halki kulkee Paimenpolku-niminen ulkoilureitti Seurakunnantieltä Puistotielle. 
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Alueen pohjois- ja länsikulmauksissa on puistomuuntamot. 

 

Kulttuuriympäristö, rakennettu ympäristö ja maisema 

 

Kaava-alueen keskellä sijaitsee Kangasalan seurakunnan omistama Ruutanan seura-

kuntakodin rakennus, joka on rakennettu vuonna 1959. Kaava-alueella ei ole muita 

rakennuksia. 

 

 

Kuva 1. Kuva Ruutanan seurakuntakodin rakennuksesta. 

 

Seurakuntakoti on hahmoltaan selkeä, rapattupintainen ja satulakattoinen rakennus. 

Rakennuksella on merkitystä osana Ruutanan asuinalueen historiaa ja se edustaa tyy-

pillistä 1950-luvun lopun asunto-/laitosarkkitehtuuria.  

Seurakuntakodin rakennuksesta laadittu rakennuskulttuurin inventointilomake on kaa-

van liitteenä. Lisäksi Pirkanmaan maakuntamuseo on tehnyt teemainventoinnin, jossa 

kartoitettiin Pirkanmaan seurakuntien seurakuntataloja. Selvitys kohdistui moderniin 

rakennusperintöön, vuosina 1945-1999 valmistuneisiin rakennuksiin ja ympäristöihin. 

Ruutanan Seurakuntakoti on arvotettu selvityksessä arvoluokkaan 2 (arvoluokat 1-3). 

Sen on todettu säilyneen ulkopuolelta alkuperäisessä asussaan ja edustavan arkki-

tehti Pentti Turusen seurakuntatalonsuunnittelun varhaistuotantoa. Kulttuurihistorialliset 

arvot ovat kirkkohistoriallinen ja rakennusperinteinen.  
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Lähiympäristön toteutunut rakennuskanta on pääosin 2010-luvun omakotirakenta-

mista.  

Alueelta tai sen läheisyydestä ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita ar-

keologisia kohteita. 

 

 

Kuva 2. Lähiympäristön toteutunutta omakotirakentamista. 

 

Asemakaavan laatimisen yhteydessä maanomistaja teetti seurakuntakodista kos-

teus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen sekä muuntokustannusselvityksen, jossa sel-

vitettiin mahdollisuuksia muuntaa seurakuntakoti asuinkäyttöön. 

 

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen teki maanomistajan toimeksiannosta 

Raksystems Oy marraskuussa 2021. Selvityksen johtopäätöksissä todettiin rakennuksen 

peruskorjauksen tai asuintiloiksi muuttamisen edellyttävän vähintään seuraavia tarvit-

tavia toimenpiteitä: 

 

• Kellarikerroksen ulkoseinärakenteiden rakennekerrosten uusiminen kantavasta be-

tonirakenteesta sisätiloihin päin vähintään alkuperäisiltä osin ja mahdollisesti koko-

naisuudessaan (myös aiemmin uusitut rakenteet). 

• Alapohjarakenteen kosteusteknisen toiminnan huomioiminen korjaussuunnitte-

lussa tai alapohjarakenteen uusiminen kokonaisuudessaan (mm. kapillaarikatkon 

ja lämmöneristeen lisääminen). 
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• Ryömintätilallisen kantavan alapohjan lämmöneristeen ja ylemmän betonilaatan 

uusiminen. Ryömintätilan tarvittavat puhdistukset, mahdollinen kosteusteknisen 

toiminnan parantaminen sekä ilmanvaihdon tehostaminen (alipaineistus).  

• Betonirakenteisen välipohjan rakennekerrosten uusiminen alemmasta betonilaa-

tasta ylöspäin. 

 

Muuntokustannusselvityksen teki maanomistajan toimeksiannosta Sitowise joulu-

kuussa 2021. Muuntokustannusselvityksessä huomioitiin kuntotutkimuksen tulokset. Sel-

vityksessä esitettiin kaksi vaihtoehtoista tilaratkaisua rakennuksen muuttamiseksi asun-

noiksi. Vaihtoehdossa 1 rakennukseen on esitetty rakennettavaksi viisi asuntoa ja 

vaihtoehdossa 2 kolme asuntoa. Muuntokustannusselvityksessä arvioitiin, että tavoite-

hinta rakennuksen muuttamiseksi asunnoiksi on noin 900 000 € (joulukuun 2021 hinta-

tason kustannuksilla). 

 

Luonnonympäristö 

 

Alue on rakennettua ympäristöä/ seurakunnan piha-aluetta. Alueella ei ole luonnon-

varaisia alueita. 

 

Virkistys 

 

Seurakunnan piha-aluetta ei ole aidattu ja sen poikki kulkee ulkoilureitti, Paimen-

polku. Piha-alue on ympäröivän alueen asukkaiden vapaassa käytössä. Piha-alueella 

on seurakunnan rakentama pieni leikkialue, joka on rakennettu palvelemaan seura-

kunnan tarpeita. Leikkialueen käyttöä ei ole estetty ja sitä käyttävät myös ympäröi-

vän asuinalueen asukkaat. 
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Kuva 3. Seurakuntakodin piha-aluetta ja ulkoilureittejä. 

 

 

Kuva 4. Seurakuntakodin piha-alueella oleva leikkialue. 

 

Palvelut 
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Ruutanan seurakuntakoti on tarjonnut lähialueen asukkaille mahdollisuuden osallistua 

evankelisluterilaisen seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja kerhoihin. Seurakuntako-

dilla on ollut merkitystä erityisesti lasten ja nuorten kerhojen sekä tapahtumien järjes-

tyspaikkana. 

 

Ruutanassa on elintarvikeliike, terveysasema, päiväkoti ja koulu. Ruutanaan on val-

mistunut vuonna 2021 aikana monitoimitalo, jossa on tilat varhaiskasvatukselle, nuo-

riso- ja vapaa-aikatoimelle, yhdistyksille ja seurakunnalle. Rakennuksessa on myös 

monitoimisali liikunta-, vapaa-aika- ja kulttuurikäyttöön. Seurakunta on siirtänyt van-

hassa seurakuntakodissa olleet toiminnat kokonaan Ruutanan monitoimitaloon. 

 

Kunnallistekniikka ja liikenne 

 

Alueella on vesijohto- ja viemäriverkko. Viemärilinja kulkee alueen etelärajalla. Lisäksi 

alueen halki Pastorinkaarelta tontin 11 lounaiskulmasta kulkee viemärilinja tontille 7. 

 

Alueelle on mahdollista järjestää liittymä Seurakunnantieltä, Pastorinkaarelta ja Puis-

totieltä. Seurakunnantie on kokoojakatu. 

 

Alueelle laaditun hulevesiselvityksen mukaan suunnittelualue sijaitsee kahdella eri va-

luma-alueella. Vesien virtaussuunta on Puistotielle ja Pastorinkaaren kortteleita päin. 

 

 

Kuva 5. Ote hulevesiselvityksestä. Ramboll Finland Oy, 2021. 
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Maaperä ja topografia 

 

Maaperä on mittakaavaltaan 1:20 000 maaperäkartan mukaan hiekkamoreenia ja 

kalliota. 

 

Korkeuseroa suunnittelualueella on neljä metriä. Korkein maastonkohta sijaitsee länsi-

osan puistoalueella ja alin kohta alueen kaakkoiskulmassa. 

 

Maanomistus 

 

Kiinteistö Lemola 211-445-3-10, joka käsittää seurakuntakodin tontin, on Kangasalan 

seurakunnan omistuksessa. Kiinteistö Kalliola 211-436-3-238, joka käsittää länsiosan 

puistoalueen, on Kangasalan kaupungin omistuksessa. 

 

 

2.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Maakuntakaava 

 

 

Kuva 6. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 (2017) suunnittelualueen läheisyydestä. 

 

Suunnittelualueen 

likimääräinen sijainti 
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Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa alue on 

osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alueelle ei ole maakuntakaavassa osoitettu 

muita varauksia tai erityisominaisuuksia. 

 

Strateginen yleiskaava 

 
Kuva 7. Ote Kangasalan strategisesta yleiskaavasta 2040 (2017). 

 

Kaava-alueella on voimassa vuonna 2017 hyväksytty Kangasalan strateginen yleis-

kaava 2040. Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutteinen vain kehittämistavoitteita 

koskevien merkintöjen osalta. Kaava-alue sijoittuu strategisessa yleiskaavassa kasvu-

kehälle, jonka pohjoinen kehäosuus tukeutuu Ruutanan taajamaan ja sen kehittämi-

seen. Ruutanassa kehityskohteena on Ruutanan uusi asemanseutu: 

Ruutanassa varataan paikka mahdolliselle uudelle rautatiepysäkille. Pysäkkipaikan 

ympärille varataan alue tehokkaasti rakennettavalle uudelle alakeskukselle. 

 

Suunnittelualueen 

likimääräinen sijainti 
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Yleiskaava 

 
Kuva 8. Ote Ruutanan osayleiskaavan ehdotuksesta (2011).  

 

Kaava-alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Ruutanan osayleiskaava on vi-

reillä. Vuonna 2011 nähtävillä olleessa osayleiskaavaehdotuksessa alue on osoitettu 

vaalean ruskealla reunuksella uudeksi ja olennaisesti muuttuvaksi alueeksi ja AP-mer-

kinnällä pientalovaltaiseksi alueeksi. Seurakunnantie on merkitty kokoojakaduksi ja 

kaava alueen itäpuolella on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve. 
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Asemakaava 

 

Kuva 9. Ote Kangasalan vahvistamattomasta asemakaavayhdistelmästä suunnittelualueen 

läheisyydestä. 

 

Pääosa alueesta kuuluu vuonna 2009 laaditun asemakaavan alueeseen. Tontin pää-

käyttötarkoitus on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL). Suurin sallittu ker-

rosluku on I u½. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,25. Pohjoiskulmassa 

on osoitettu energiahuollon rakennusala (en). Koillis- ja etelärajoilla on osoitettu joh-

toa varten varatut alueen osat. 

Asemakaavan liittyvät rakentamistapaohjeet. 

Kaava-alueen länsikulman puistoalueella (VP) ja Paimenpolku-nimisellä jalankululle ja 

polkupyöräilylle varatulla kadulla on voimassa asemakaava vuodelta 1999.  

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät yksittäiseen asemakaavahank-

keeseen ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen kaavan sisältövaati-

musten kautta. Huomioitava on erityisesti valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite kos-

kien elinvoimaista luonto- ja kulttuuriympäristöä. 
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Pohjakartta 

Asemakaavoitettavalle alueelle on hyväksytty pohjakartta vuonna 2017. 

 

Rakennusjärjestys 

Kangasalan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 10.8.2018.  

 

 

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

3.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Kangasalan seurakunta. Seurakun-

nan tarve Ruutanan seurakuntakodin rakennukselle on lakannut, kun Ruutanan uusi 

monitoimitalohanke on valmistunut vuonna 2021 ja seurakunnan toiminnot ovat siirty-

neet sinne. 

 

3.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osalliset 

 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

• Suunnittelualueen maanomistajat 

• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat 

• Ruutanan omakotiyhdistys ry 

• Pirkanmaan ELY-keskus 

• Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomainen 

• Kangasalan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta ja rakentamisen pal-

velualue 

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

Oyj) 

• Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

• Pirkanmaan pelastuslaitos 

• muut ilmoituksensa mukaan 
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Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 

Kaavan nähtävillä pitämisestä tiedotetaan kaavoituksen verkkosivuilla. Valmisteluvai-

heessa lähetettiin kirjeitse tiedote maanomistajille ja lähinaapureille. Asemakaavaeh-

dotuksesta voidaan lisäksi tiedottaa kirjeitse niitä, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. 

Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaehdotus tulevat nähtäville kaavoituksen verkkosi-

vuille. Lisäksi kaavahankkeen vaiheista on mahdollista saada tietoa suoraan omaan 

sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumalla sähköpostituslistalle kaavan laatijalle. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute 

 

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) käsiteltiin elinympäristölauta-

kunnassa 15.12.2020 ja se asetettiin nähtäville 18.1.-16.2.2021. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma oli nähtävillä sekä Kangasalan kaupungin Teknisessä keskuksessa että 

kaupungin verkkosivuilla. Osallisille lähetettiin tieto kaavoituksen käynnistymisestä 

sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 

 

OAS:sta saatiin palautetta Iskelän omakotiyhdistykseltä, Pirkanmaan maakuntamuse-

olta ja yksityisiltä henkilöiltä (yhteensä seitsemän eri palautetta).  

 

Palautteessa Iskelän omakotiyhdistys ehdotti, että kaavahankkeen valmisteluvai-

heessa järjestettäisiin erityinen tilaisuus tai vastaava, jossa lähialueen asukkaat voisi-

vat osallistua kaavan valmisteluun. Lisäksi yhdistys esitti, että kaavaa laadittaessa kiin-

nitettäisiin erityistä huomiota sen liittymiseksi luontevasti ympäröiviin pientaloasuinkort-

teleihin sekä toiminnallisesti että esteettisesti. Yhdistys pitää tärkeänä, että uuden alu-

een rakennusvolyymi, -massoittelu ja -tyyli tukevat alueen luonnetta ja että alueelle 

toteutettava rakentaminen on laadukasta. Yhdistys pitää tärkeänä, että suunnitel-

maan sisällytetään riittävästi viheralueita ja erityisesti lasten leikkipuisto. 

 

Yksityisten henkilöiden palautteissa nousivat esille seuraavat asiat: 

• Alueen rakentamisessa tulee huomioida ympäröivän alueen rakentaminen, 

rakennusten korkeudet ja rakentamistapa. 
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• Rakennusten korkeudessa tulee huomioida alueen korkotaso ja ympäröivien 

asuinkortteleiden rakennusten korkeus. 

• Alueella olevat viheralueiden, leikkipuiston ja puuston halutaan säilyvän. Leik-

kipuistoa toivotaan laajennettavan. 

• Puistotien ja Paimenpolun välinen viheralue tulisi säilyttää. 

• Seurakunnantien varteen ja Pastorinkaaren puoleisten tonttien väliin tulisi jät-

tää viheralue. 

• Liittymät tonteille tulisi suunnitella siten, että liikenne ei kohtuuttomasti kuormita 

olemassa olevaa asutusta. 

 

Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo antamassaan lausunnossa, että kaavahank-

keen ensisijaiseksi lähtökohdaksi tulisi ottaa seurakuntakodin rakennuksen säilyttämi-

nen. Maakuntamuseo lausuu, että rakennuksen käyttötarkoitusta on mahdollista 

muuttaa ja sen ympäristöä täydentää uudella, seurakuntakodin arvot huomioivalla 

rakennuskannalla. 

 

Kaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnosvaihtoehdot) 

 

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 

25.05.2021, jonka jälkeen aineisto oli yleisesti nähtävillä 24.6.–2.7.2021 ja 26.7.–

16.8.2021. Valmisteluaineistosta pyydettiin lausunnot ELY-keskukselta, Pirkanmaan 

maakuntamuseolta, Kangasalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Kan-

gasalan teknisen keskuksen rakentamisen palvelualueelta, Pirkanmaan pelastusviran-

omaiselta, Kangasalan vesi liikelaitokselta, Kangasalan Lämpö Oy:ltä, Telia Oy:ltä, 

DNA Oy:ltä sekä Elisa Oy:ltä. Maanomistajille sekä naapureille lähetettiin tieto aineis-

ton nähtäville tulosta. 

 

Valmisteluvaiheessa oli nähtävillä neljä erilaista vaihtoehtoista kaavaluonnosta. Vaih-

toehdoissa tarkasteltiin seurakuntakodin säilyttämisen, purkamisen ja asunnoiksi muut-

tamisen vaihtoehtoja ja vaikutuksia. Muilta osin vaihtoehdot erosivat toisistaan muun 

muassa rakennusoikeuden määrässä, suurimman sallitun kerrosluvun osalta sekä puis-

toalueiden sijainnin ja laajuuden osalta. Kaikissa luonnosvaiheen vaihtoehdoissa liitty-

mät korttelialueelle osoitettiin Seurakunnantieltä, Puistotieltä ja Pastorinkaarelta. 
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Kaavaluonnos, vaihtoehto 1, havainne-

kuva. 

 

 

Kaavaluonnos, vaihtoehto 2, havainne-

kuva. 

 

 

Kaavaluonnos, vaihtoehto 3, havainne-

kuva. 

 

 

Kaavaluonnos, vaihtoehto 4, havainne-

kuva. 

 

Kuva 10. Luonnosvaiheen nähtävillä olleet vaihtoehdot. 

 

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestettiin Ruutanan seurakuntakodilla 

9.8.2021 ja 10.8.2021 kaikille avoimet tilaisuudet, joissa oli mahdollista tutustua kaava-

aineistoon, tavata kaavan laatija, Kangasalan kaupungin kaavoituksen edustaja ja 

Kangasalan seurakunnan edustaja sekä kertoa aineistosta mielipiteensä. Molempina 

päivinä tilaisuudessa kävi noin 25 henkilöä. Tilaisuuksissa saatiin lähikortteleiden asuk-

kailta runsaasti mielipiteitä ja ideoita kaavan jatkotyöhön. Tilaisuuksissa käydyissä kes-

kusteluissa nousivat esille muun muassa seuraavat asiat: 
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• Olemassa olevaa puustoa pitäisi säilyttää. 

• Liittymää Pastorinkaarelta vastustetaan. 

• Pastorinkaaren suunnalle pitäisi olla vihervyöhyke. 

• Kevyen liikenteen kulkuyhteys Pastorinkaarelta Paimenpuiston suuntaan. 

• Kortteli 7114 AO-4 eteläpuolella huolissaan mahdollisesti kevyestä liikenteestä 

tontin läpi. 

• AO-vaihtoehto toiveissa. 

• Autopaikkoja varattava riittävästi. Huolena pysäköinti Seurakunnantien var-

teen. 

• Leikkipuisto on erityisen tärkeä. Toiveena myös puistoalue korttelialueen sisälle. 

• Seurakuntakodin rakennuksen purkaminen harmittaa, erityisesti leikkipuiston 

häviäminen. 

• Seurakuntakodin purkaminen sisäilmaongelmien takia sai ymmärrystä ja on hy-

väksyttävää. 

 

Kaavaluonnoksen aineistosta saatiin lausunnot Telia Finland Oyj:ltä, Pirkanmaan 

maakuntamuseolta, Pirkanmaan pelastuslaitokselta, Kangasalan seurakunnalta, Kan-

gasalan kaupungin rakentamisen palvelualueelta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. 

Kaavaluonnoksesta saatiin kahdeksan kirjallista mielipidettä yksityishenkilöiltä. 

Luonnosvaiheen palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä. 

 

Saapuneiden lausuntojen, mielipiteiden ja yleisötilaisuudessa saadun palautteen 

pohjalta kaavaehdotuksen valmistelussa huomioitiin seuraavat asiat: 

 

• Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella seurakuntakodista laadittiin 

selvitys mahdollisuudesta rakennuksen muuttamiseksi asuinkäyttöön sekä kos-

teus- ja sisäilmatekninen selvitys. Selvitysten pohjalta arvioitiin mahdollisuuksia 

rakennuksen säilyttämiseksi. Laadittujen kuntotutkimuksen ja muuntokustan-

nusselvityksen perusteella seurakuntakodin säilyttämisen edellyttämistä ase-

makaavalla ei nähty perustelluksi. 
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• Paikka sijaitsee keskellä omakotivaltaista asuinaluetta ja sen merkitys ruu-

tanalaisten keskuudessa huomioitiin jatkotyössä osoittamalla alueelle puisto-

aluetta sekä säilyttämällä olemassa olevaa puustoa ja puistomaista miljöötä 

naapurikortteleihin sovittaen.  

• Tieliittymä Pastorinkaarelta muutettiin lähivirkistysalueeksi (VL), jolle on osoitettu 

ohjeellinen kävelyn ja pyöräilyn reitti (pp). 

• Laadittiin hulevesiselvitys ja osoitettiin hulevesien hallintaan tarvittava mää-

räykset.  

• Siirrettiin Paimenpuiston virkistysalue nykyisen tontin leikkialueen kohdille, jolla 

mahdollistetaan yleisen leikkipaikan toteuttaminen alueelle.  

• Kaavaan lisättiin yleismääräys tonttien erottamisesta toisistaan ja katualueista 

istutuksin tai pensasaidoin.  

 

Lisäksi ehdotusvaiheessa tarkennettiin seuraavia: 

  

• Seurakunnantien ja Puistotien risteyksessä muotoiltiin katualueen rajausta ja ris-

teysalueelle osoitettiin liittymäkielto  

• Kaava-alueelle sijoittuville muuntamoille osoitettiin alat seuraavasti: idänpuo-

leiselle lähivirkistysalueelle sijoittuvalle puistomuuntamolle osoitettiin et-kaava-

merkinnällä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 

rakennusala. Kaava-alueen länsipuolella sijaitsevalle muuntamolle osoitettiin 

ET-korttelialuevarauksella yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten 

ja laitosten alue. 

• Lisättiin yleismääräys: ”Rakennusten ja tontin korkeusasemat tulee sovittaa ole-

massa oleviin maaston muotoihin ja ympäristöön siten, että suurilta leikkauk-

silta, pengerryksiltä ja täytöiltä vältytään. Tarvittaessa lattiakorkoja porraste-

taan.” 

• Lisättiin yleismääräys: ”Uudisrakentaminen tulee toteuttaa radonturvallisesti.” 
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Kaavaehdotus 

 

Asemakaavamuutosehdotus käsitellään elinympäristölautakunnassa, joka päättää 

sen nähtäville asettamisesta. Nähtävilläolon aikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on 

tilaisuus esittää siitä muistutus. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausuntoja tarpeen 

mukaan. 

 

Kaavan hyväksyminen 

 

Asemakaavamuutos tulee valtuuston hyväksymiskäsittelyyn ja 

päätöstä seuraa valitusaika. 

 

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan voimaantulo-

kuulutuksella. Kuulutus julkaistaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. 

 

 

3.3 Viranomaisyhteistyö 

Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia 

viranomaisneuvottelu olisi tarpeen. 

 

3.4 Asemakaavan tavoitteet 

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

 

Tavoitteena on osoittaa alueelle asuinrakentamista, joka liittyy luontevasti ympäröi-

viin asuinkortteleihin. 

Tavoitteena on lisäksi huomioida toteutunut tieverkko sekä lähialueen asukkaiden vir-

kistysmahdollisuudet. 

Tavoitteena on, että kaavan laatimisen aikana selvitetään tarpeita ja mahdollisuuk-

sia seurakuntakodin rakennuksen säilyttämiseksi tai purkamiseksi.  
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Kaavaprosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

 

Laadittujen kuntotutkimuksen ja muuntokustannusselvityksen perusteella seurakunta-

kodin säilyttämisen edellyttämistä asemakaavalla ei nähty perustelluksi. Asemakaa-

van laatimisen yhdeksi lähtökohdaksi otettiin seurakuntakodin purkaminen. 

 

 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan rakenne 

 

Asemakaavassa alueen eteläosaan on osoitettu asuinpientalojen korttelialue (AP), 

pohjoisosaan lähivirkistysalue (VL), ja länsiosaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-

vien rakennusten ja laitosten alue (ET). 

 

Asuinpientalojen korttelialueen pinta-ala on noin 7866 m². Suurin sallittu kerrosluku on I 

u1/2. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuk-

sen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi 

tilaksi. Korttelialueelle on osoitettu erikseen rakennusalat, joille saa sijoittaa talousra-

kennuksia (t). Korttelin keski- ja eteläosaan on osoitettu leikki- ja oleskelualueeksi va-

ratut alueen osat (le). Keskelle korttelialuetta on osoitettu säilytettävä puu. Kyseessä 

on nykyisin seurakuntakodin edessä sijaitseva kookas mänty. Korttelin etelärajalle ja 

itäosaan on osoitettu johtoa varten varatut alueen osat. 

 

Korttelialue on jaettu kahdeksi tontiksi. Tontin 13 pinta-ala on noin 2866 m². Rakennus-

oikeus on jaettu kolmelle eri rakennusalalle. Rakennusoikeutta on yhteensä 590 ker-

rosalaneliömetriä. Lisäksi on osoitettu 170 kerrosalaneliömetriä käytettäväksi vain ta-

lousrakennuksia varten. Liittymä tontille 13 on mahdollista järjestää Seurakunnantieltä 

ja Puistotieltä. Seurakunnantien ja Puistien risteykseen on osoitettu katualueen rajan 

osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
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Tontin 14 pinta-ala on 5000 m². Rakennusoikeus on jaettu viidelle eri rakennusalalle. 

Rakennusoikeutta on yhteensä 810 kerrosalaneliömetriä. Lisäksi on osoitettu 310 ker-

rosalaneliömetriä käytettäväksi vain talousrakennuksia varten. Liittymä tontille 14 on 

mahdollista järjestää Seurakunnantieltä. 

 

AP-korttelialueelle on annettu hulevesiä koskeva kaavamääräys (hule-16): Vettä lä-

päisemättömiltä pinnoilta muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää korttelialueella siten, 

että viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla 1m3 jokaista sataa vettälä-

päisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin 

kuluttua täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. 

 

Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevan puistoalueen pinta-ala on 2195 m². Puistoalu-

een halki Seurakunnantieltä Pastorinkaarelle on osoitettu ohjeellinen jalankululle ja 

polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp). Puistoalueen keskelle on osoitettu ohjeelli-

nen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa (le). Puistoalueen itärajalle on osoi-

tettu johtoa varten varattu alueen osa. Puistoalueen pohjoiskulmaan on osoitettu yh-

dyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten rakennusala (et). 

 

AP-korttelialueen tonttitehokkuus on et=0,24. Koko kaava-alueen korttelitehokkuus on 

ek=0,19. 

 

 

4.2 Kaavan vaikutukset  

Alue- ja yhdyskuntarakenne, yh-

dyskunta- ja energiatalous sekä 

liikenne 

Kaava-alue sijoittuu olemassaolevan taajamara-

kenteen sisään, katu- ja kunnallisteknisten ver-

kostojen yhteyteen. Seurakunnan toimintojen siir-

ryttyä alueen täydennysrakentaminen on yhdys-

kuntatalouden kannalta tarkoituksenmukaista.  

 

Ajoneuvoliittymiä on kaavan mukaisesti mahdol-

lista järjestää Seurakunnantieltä ja Puistotieltä. 
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Pastorinkaarelta tai Seurakunnantien ja Puisto-

tien risteysalueelta ei ole mahdollista järjestää 

ajoneuvoliittymää asuinkortteliin. Alueen käyttö-

tarkoituksen muutos asumiseen muuttaa ajoneu-

voliikenteen seurakuntatalon käytön aikaisesta 

asumisen aiheuttamaan säännölliseen liikentee-

seen. Virkistysalueen siirto Pastorinkaaren ja Seu-

rakunnantien väliselle alueelle mahdollistaa alu-

een kävelyn- ja pyöräilyn reitistön täydentämi-

sen virkistysalueen läpi kulkevalla yhteydellä.  

 

Maa- ja kallioperään, veteen, il-

maan ja ilmastoon.  

Asemakaava määrää rakennusten ja tontin kor-

keusasemat sovitettavaksi alueella oleviin maas-

ton muotoihin ja ympäristöön. Asemakaava-

muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia maa- 

ja kallioperään. 

 

Asemakaavassa on osoitettu hulevesien hallinta 

korttelialueella siten, että asemakaavamuutos ei 

aiheuta merkittäviä vaikutuksia alueen hulevesi-

tasapainoon.  

 

Asemakaavamuutoksen myötä asumiselle 

muuttuva käyttötarkoitus mahdollistaa asuinra-

kentamisen olemassaolevan taajamarakenteen 

sisälle. Alueelta on noin 100 metriä lähimmällä 

linja-autopysäkille ja asemakaavamuutos täy-

dentää alueen kevyenliikenteenreitistöä Pasto-

rinkaaren ja Seurakunnantien välisellä yhtey-

dellä. Asumiseen liittyvä ajoneuvoliikenne ai-

heuttaa ilmastovaikutuksia, mutta alueen hyvä 

saavutettavuus joukkoliikenteellä ja kevyellä lii-

kenteellä vähentävät ilmastovaikutuksia.  
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kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon 

monimuotoisuuteen ja luonnon-

varoihin 

Kaava-alueen puusto ja rakentamaton maa-

pinta-ala tulee vähenemään asemakaavamuu-

toksen myötä. Virkistysalue siirretään Puistotien ja 

Seurakunnantien risteyksestä suunnittelualueen 

itärajalle, mikä parantaa alueelle sijoittuvan suu-

remman puuston säilymisedellytyksiä. Alueelta ei 

kuitenkaan ole havaintoja sellaisista kasvi- tai 

eläinlajeista, että kaavamuutoksella arvioitaisiin 

oleman merkittäviä vaikutuksia luonnon moni-

muotoisuuteen tai luonnonvaroihin.  

 

Ihmisten elinolot ja elinympäristö Toteutuessaan rivitalo- ja kytketty pientaloasumi-

nen monipuolistaisi alueen omakotipainotteista 

asumista.  Seurakunnan palvelut ovat siirtyneet 

Ruutanan monitoimitaloon, joten vähäisellä käy-

töllä olevan tontin kehittäminen asumiselle pa-

rantaa alueen ylläpitoa ja siisteyttä.  

 

Alueen merkitys ruutanalaisten keskuudessa on 

huomioitu osoittamalla alueelle virkistysaluetta 

ja ohjeellinen leikkialue sekä osoittamalla kortte-

lialueelle jäävä suuri puusto säilytettäväksi. Alu-

een toteuttamisen myötä nykyinen seurakunta-

kodin pihassa oleva leikkialue kuitenkin poistuu 

ja uuden leikkipuiston toteuttamisesta alueelle ei 

ole tehty tarkempia suunnitelmia tai päätöksiä.  

 

Korttelialue tarjoaa uusille asukkaille mahdolli-

suuden asua Ruutanan kaupunginosassa rau-

hallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä.  
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elinkeinoelämän toimivan kilpai-

lun kehittyminen 

Asemakaavamuutos mahdollistaa asukkaiden li-

sääntymisen alueella arviolta 50 hengellä. Asuk-

kaiden lisäys parantaa alueen palvelujen kehit-

tämis- ja säilymisedellytyksiä.  

 

Kaupunkikuvaan, maisemaan, 

kulttuuriperintöön ja rakennet-

tuun ympäristöön  

Alueen rakentaminen täydentää alueen pienta-

lovaltaista rakennuskantaa. Rakentamisen mää-

rässä, rakennusten korkeudessa ja rakennusmas-

soissa on huomioitu alueen liittyminen ympäröi-

viin asuinkortteleihin. Korttelialue sijoittuu van-

hemman ja uudemman asuinrakentamisen ni-

velkohtaan, jossa myös tiestön ja rakennusten 

suunnat ovat vaihtelevia. Asemakaava ohjaa 

muodostamaan rakennuksin rajatut suojaisat 

leikki- ja oleskelualueet.  

 

Seurakuntatalon tontin suurimmat puut näkyvät 

lähimaisemassa. Puita on kartoitettu ja virkistys-

alueen siirtäminen parantaa sille sijoittuvien pui-

den säilymisedellytyksiä. Lisäksi korttelialueelle 

on osoitettu säilytettävä puu.  

 

Asemakaava mahdollistaa seurakuntakodin 

purkamisen. Seurakuntakodin rakennuksesta 

laadittujen selvitysten ja rakennusinventoinnin 

mukaan sillä on merkitystä erityisesti osana Ruu-

tanan asuinalueen historiaa ja oman aikakau-

tensa julkisen rakentamisen tyypillisenä edusta-

jana. Rakennuksen purkaminen tarkoittaa näi-

den arvojen menettämistä. 
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Alueen maanomistajan, Kangasalan seurakun-

nan kannalta, seurakuntakodin rakennuksen säi-

lyttäminen ja muuttaminen asunnoiksi ei ole ta-

loudellisesti kannattavaa. Rakennuksen säilyttä-

minen edellyttäisi rakenteiden laajaa uusimista 

ja LVIS-järjestelmän uusimista. 

 

 

4.3 Yleiskaavallinen tarkastelu 

Asemakaavamuutoksen alueella ei ole kattavasti voimassa oikeusvaikutteista yleis-

kaavaa. Tällöin on maankäyttö- ja rakennuslain 54§:n mukaan soveltuvin osin otet-

tava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. Arviointi teh-

dään käymällä läpi maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 39 §, kohdat 1-9) esitetyt si-

sältövaatimukset ja arvioimalla niiden toteutumista. 

 

Sisältövaatimusten huomioiminen soveltuvin osin: 

 

Alueen rakentaminen täydentää Ruutanan pientalovaltaista taajamarakennetta ja 

vastaa alueella vireillä olevaa yleiskaavaa. 

 

Kohta 1-2: Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 

sekä olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 

Asemakaava perustuu olemassa olevaan tieverkkoon ja olemassa olevaan 

korttelirakenteeseen. Asemakaavan muutos täydentää olemassa olevaa yh-

dyskuntarakennetta ja kunnallisteknisiä verkostoja. 

Alueen täydennysrakentaminen on yhdyskuntatalouden ja ekologisuuden 

kannalta tarkoituksenmukaista. 

 

Kohta 3: Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 

Alue sijoittuu olemassa olevan pientalovaltaisen asuinalueen keskelle. Alueen 

täydennysrakentaminen ei luo tarpeita uusille palveluille.  
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Kohta 4: Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, 

sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, 

luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla 

Kaava-alueen liikenne on mahdollista toteuttaa nykyistä liikenneverkkoa ja 

kunnallisteknistä verkkoa käyttämällä. 

 

Kohta 5: Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasa-

painoiseen elinympäristöön 

Korttelialue tarjoaa mahdollisuuden asua Ruutanan kaupunginosassa rauhalli-

sessa ja viihtyisässä elinympäristössä ja monipuolistavat alueen asumismahdol-

lisuuksia. 

 

Kohta 8: Rakennetun ympäristön ja maiseman vaaliminen 

Rakentamisen määrässä, rakennusten korkeudessa ja rakennusmassoissa on 

huomioitu alueen liittyminen ympäröiviin asuinkortteleihin 

 

Kaava mahdollistaa seurakuntakodin rakennuksen purkamisen. Ruutanan 

osayleiskaavaa varten laaditussa rakennetun ympäristön selvityksessä koh-

teelle ei ole annettu sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämistä koskevia toi-

menpidesuosituksia.    

 

Kohta 9: Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Kaavassa on huomioitu virkistysalueiden säilyminen ja riittävyys myös lähialuei-

den näkökulmasta. 

 

4.4 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan 

 

Asemakaava vastaa suunnittelualueella voimassa olevaa Pirkanmaan maakunta-

kaavaa 2040, jossa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. 
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5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

 

Asemakaavasta tehty havainnekuva (kuva 11) havainnollistaa kaavaehdotuksen to-

teutusta.   

 

Kuva 11. Havainnekuva kaavaehdotuksesta. 

 

Asemakaavan määräyksien lisäksi toteutuksessa tulee huomioida muun muassa voi-

massa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki, annetut rakentamisen säännökset sekä 

Kangasalan kaupungin rakennusjärjestys. 

 

Toteutuksessa tulee ottaa huomioon muun muassa: 

 

• Ajojärjestelyt suunnitellaan liikenneturvallisuus huomioiden siten, että pi-

hasta ei ole tarve peruuttaa suoraan kadulle. 
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• Rakennusten palo-osastointitarpeet sekä tontin rakennettavuuteen liitty-

vät seikat. 

• Rakennuksien energia- ja ekotehokkuus.  

 

Muita ohjeita: 

 

• Tonttien monipuolisella kasvillisuudella on myönteinen vaikutus asuinym-

päristön viihtyisyydelle, luonnon monimuotoisuudelle ja hulevesien imey-

tymiselle ja pienilmastolle. Alueelle eivät sovi laajat pinnoitetut piha-alu-

eet. 

• On hyvä pyrkiä säilyttämään 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 lainvoimaiseksi.  

 

5.3. Toteutuksen seuranta 

 

Toteutuksen yhteydessä seurataan rakentamisen vaikutuksia ympäristökuvaan. 

 

KANGASALA 11.11.2022  
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