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KANGASALAN KAUPUNKI  

SEURAKUNNANTIEN AESMAKAAVAN MUUTOS RUUTANAN 
KORTTELISSA 7114 

 

PALAUTERAPORTTI 10.10.2022 

LUONNOS (25.5.2021)  

Saapuneet lausunnot: 
Palautteen antaja Pvm 
Telia Finland Oyj 21.6.2021 
Pirkanmaan maakuntamuseo 16.07.2021 
Pirkanmaan pelastuslaitos 30.07.2021 
Kangasalan seurakunta 17.08.2021 
Kangasalan kaupunki/ rakentamisen palvelualue 17.08.2021 
Pirkanmaan ELY-keskus 28.9.2021 

 
Pirkanmaan pelastuslaitos ja Telia Finland Oyj lausuivat, ettei niillä ole huomautettavaa aineistosta.  
 

Saapuneet mielipiteet: 
Palautteen antaja Pvm 
Mielipiteet #1…#8 15.8.2021, 16.8.2021 

 
 LAUSUNTO 
Pirkanmaan maakuntamuseo: 
Maakuntamuseo esittää seurakuntakodin rakennusoikeuden rajaamista siten, että rakennusoikeus olisi käytettä-
vissä vain olemassa olevaan rakennukseen. Pirkanmaan maakuntamuseo esittää kaavan valmistelun jatkamista 
vaihtoehtojen 3 ja 4 pohjalta. Kyseiset vaihtoehdot mahdollistavat Ruutanan seurakuntakodin kulttuurihistoriallis-
ten arvojen säilymisen.  
 

VASTINE 
Kaavan valmisteluvaiheessa on selvitetty mahdollisuuksia rakennuksen säilyttämiseksi. Raken-
nuksen muuttaminen asunnoiksi tai muuhun käyttöön on todettu epärealistiseksi, koska se edellyt-
täisi laajaa peruskorjausta, lämmitysjärjestelmän uusimista ja koska rakennuksessa on todettu 
sisäilmaongelmia. Jatkotyössä tullaan kiinnittämään huomiota alueella olevan puistomaisen mil-
jöön säilyttämiseksi. 
 
Asemakaavan muutoksen laatimista varten Ruutanan seurakuntakodin kulttuurihistorialliset arvot 
on selvitetty, tunnistettu ja dokumentoitu. Rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot eivät ole niin 
merkittäviä, että sen säilyttäminen nähtäisiin välttämättömänä. 
 
Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella seurakuntakodista on laadittu selvitys 
mahdollisuudesta rakennuksen muuttamiseksi asuinkäyttöön sekä kosteus- ja sisäilmatek-
ninen selvitys. Selvitysten pohjalta on voitu arvioida mahdollisuuksia rakennuksen säilyt-
tämiseksi. 
 
Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen teki Raksystems Oy marraskuussa 2021. Selvityk-
sen johtopäätöksissä todettiin rakennuksen peruskorjauksen tai asuintiloiksi muuttamisen edellyt-
tävän vähintään seuraavia tarvittavia toimenpiteitä: 
 

 Kellarikerroksen ulkoseinärakenteiden rakennekerrosten uusiminen kantavasta betonirakenteesta 
sisätiloihin päin vähintään alkuperäisiltä osin ja mahdollisesti kokonaisuudessaan (myös aiemmin 
uusitut rakenteet). 
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 Alapohjarakenteen kosteusteknisen toiminnan huomioiminen korjaussuunnittelussa tai alapohjara-
kenteen uusiminen kokonaisuudessaan (mm. kapillaarikatkon ja lämmöneristeen lisääminen). 

 Ryömintätilallisen kantavan alapohjan lämmöneristeen ja ylemmän betonilaatan uusiminen. Ryö-
mintätilan tarvittavat puhdistukset, mahdollinen kosteusteknisen toiminnan parantaminen sekä 
ilmanvaihdon tehostaminen (alipaineistus).  

 Betonirakenteisen välipohjan rakennekerrosten uusiminen alemmasta betonilaatasta 
ylöspäin. 

 
Muuntokustannusselvityksen teki Sitowise joulukuussa 2021. Muuntokustannusselvityksessä huo-
mioitiin kuntotutkimuksen tulokset. Selvityksessä esitettiin kaksi vaihtoehtoista tilaratkaisua raken-
nuksen muuttamiseksi asunnoiksi. Vaihtoehdossa 1 rakennukseen on esitetty rakennettavaksi 
viisi asuntoa ja vaihtoehdossa 2 kolme asuntoa. Muuntokustannusselvityksessä arvioitiin, että ta-
voitehinta rakennuksen muuttamiseksi asunnoiksi on noin 900 000 € (joulukuun 2021 hintatason 
kustannuksilla). 
 
 
Laadittujen kuntotutkimuksen ja muuntokustannusselvityksen perusteella seurakuntako-
din säilyttämisen edellyttämistä asemakaavalla ei nähdä perustelluksi. 
 
Asemakaavan muutoksen laatimista varten Ruutanan seurakuntakodin kulttuurihistorialliset arvot 
on selvitetty, tunnistettu ja dokumentoitu. Rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot eivät ole niin 
merkittäviä, että sen säilyttäminen nähtäisiin välttämättömänä. 
 
Asemakaavan laatiminen siten, että se mahdollistaa seurakuntakodin purkamisen, tarkoittaa sen 
kulttuurihistoriallisten arvojen menettämistä: rakennuksella on ollut merkitystä osana Ruutanan 
asuinalueen historiaa ja se edustaa tyypillistä 1950-luvun lopun asunto-/laitosarkkitehtuuria.   
 
Paikka sijaitsee keskellä omakotivaltaista asuinaluetta ja sen merkitys ruutanalaisten kes-
kuudessa huomioidaan jatkotyössä selvittämällä mahdollisuuksia osoittaa alueelle puisto-
aluetta sekä säilyttää olemassa olevaa puustoa ja puistomaista miljöötä naapurikortteleihin 
sovittaen.  
 

LAUSUNTO 
Kangasalan seurakunta: 
Seurakunta puoltaa vaihtoehtoja joissa vanha seurakuntakoti purettaisiin pois.  
 
Seurakuntakotia ei ole taloudellisesti kannattavaa säilyttää. Jos seurakuntakoti jätettäisiin nykyiseen tai vastaa-
vaan käyttöön, tai se muutettaisiin asuinkäyttöön olisi edessä mittava saneeraus ja talotekniikan sekä lämmitys-
järjestelmän modernisointi, jotta kiinteistö olisi terveellistä ja turvallista käyttää ja jotta tiloista saataisiin modernit 
monitoimitilat, jotka vastaisivat seurakuntatoiminnan nykytarpeita. Asunnoiksi muutettuna kustannukset nousisi-
vat myös niin korkeiksi, ettei asuntojen myyntihinta olisi kilpailukykyinen Ruutanan alueella. 
 
Kahdesta vaihtoehdosta joissa seurakuntakoti puretaan pois seurakunta puoltaa vaihtoehtoa, jossa tontille ra-
kennetaan 1-kerroksisia rivitaloja. Seurakunnan näkemyksen mukaan rakennettavalle tontille sopii maisemalli-
sesti parhaiten tämä vaihtoehto ja se on myös rakennusneliöiltään kaikkein väljin vaihtoehto. Tässä vaihtoeh-
dossa rakennusoikeutta on osoitettu 1300 kem² asuinrakennuksia varten, minkä alle ei kuitenkaan tulisi laskea 
rakennusoikeutta, jotta alueen rakentaminen säilyy kannattavana. 
 
Esittelytilaisuudessa kuultiin kuntalaisilta kommentteja, joita seurakunta voi puoltaa. Tällaisia oli tieliittymän 
muuttaminen Pastorinkaarelle joko puistoalueeksi tai kevyenliikenteen väyläksi, olemassa olevien vanhojen pui-
den säilyttäminen mahdollisuuksien mukaan ja riittävät puistomaiset suojavyöhykkeet viereisille tonteille. 
 

VASTINE 
Asemakaavan muutoksen laatimista varten Ruutanan seurakuntakodin kulttuurihistorialliset arvot 
on selvitetty, tunnistettu ja dokumentoitu. Rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot eivät ole niin 
merkittäviä, että sen säilyttäminen nähtäisiin välttämättömänä.  
 
Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella seurakuntakodista on laadittu selvitys 
mahdollisuudesta rakennuksen muuttamiseksi asuinkäyttöön sekä kosteus- ja sisäilmatek-
ninen selvitys. Selvitysten pohjalta on voitu arvioida mahdollisuuksia rakennuksen säilyt-
tämiseksi. 
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Laadittujen kuntotutkimuksen ja muuntokustannusselvityksen perusteella seurakuntakodin säilyt-
tämisen edellyttäminen asemakaavalla ei nähdä perustelluksi. 
 
Paikka sijaitsee keskellä omakotivaltaista asuinaluetta ja sen merkitys ruutanalaisten kes-
kuudessa huomioidaan jatkotyössä selvittämällä mahdollisuuksia osoittaa alueelle puisto-
aluetta sekä säilyttää olemassa olevaa puustoa ja puistomaista miljöötä naapurikortteleihin 
sovittaen.  
 
Tieliittymä Pastorinkaarelta muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi tieksi. 
 

LAUSUNTO 
Kangasalan kaupunki/ rakentamisen palvelualue: 
Liittymäkieltoa ei ole tarpeen esittää Seurakunnantielle. Alueella on 30 km/h aluenopeusrajoitus. 
 
Katolle ja pihamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on johdettava tontin omaan sadevesijärjestelmään, ja ensisijai-
sesti vesi on imeytettävä omalla tontilla. Pintavesiä ei tule ohjata suoraan naapurikiinteistöille eikä katualueelle. 
 
Tonttien korkeusasemat tulee sovittaa ympäristöön sopivaksi. 
 
Tulee varmistaa, että alueelle tulevat pelastusteiden reitit ovat asemaakaavassa tarpeeksi leveät. 
 
Liikenneturvallisuussyistä jalankululle ja polkupyörille varatun väylän kautta ei tule sallia ajoneuvoliikennettä ton-
teille. 
 
Esitetty leikkikentän tarve tulee selvittää. Leikkialueen koko on esitetty erittäin pienenä. Lähin nykyinen leikki-
kenttä on Iskelän leikkikenttä Jussilantien varrella, joka sijaitsee noin 500 m etäisyydellä kaava-alueesta. 
 
Vaihtoehto 1 
Esitetty Paimenpolun yleinen kulkuyhteys Seurakunnantien ja Puistotien välissä on tarpeeton. 
 
Vaihtoehto 2 
Puistotieltä lähtevää jalankululle ja polkupyöräilylle varatun väylän osaa, jolla on tontille ajo sallittu ei tule esittää 
kaupungin väyläksi. Kyseinen osa voidaan esittää puistoksi. 
 
Vaihtoehto 3 
Puistotieltä lähtevää jalankululle ja polkupyöräilylle varatun väylän osaa, jolla on tontille ajo sallittu ei tule esittää 
kaupungin väyläksi. Kyseinen osa voidaan esittää puistoksi. 
 
Vaihtoehto 4 
Puistotieltä lähtevää jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun osaa, jolla on tontille ajo sallittu ei tule esittää 
kaupungin väyläksi. Kyseinen osa voidaan esittää puistoksi.  
 

VASTINE 
Liittymäkielto Seurakunnantieltä poistetaan. 
 
Rakentamisen palvelualueen lausunnon pohjalta on laadittu hulevesiselvitys ja neuvoteltu 
Kangasalan kaupungin kanssa kaavaan osoitettavista hulevesimääräyksistä. 
 
Kulkuväylien leveydessä on huomoitu pelastusreittien tarpeet. Pelastuslaitokselta on pyydetty lau-
sunto kaavan valmisteluvaiheessa. 
 
Jatkossa tonteille osoitetaan omat liittymät, jolla ei ole yleistä jalankulkua ja pyöräilyä. 
 
Leikkikenttä on osoitettu kaavassa ohjeellisena varauksena. Myös jatkotyössä mahdollistetaan 
leikkikentän toteuttaminen alueelle. 
 

LAUSUNTO 
Pirkanmaan ELY-keskus: 
ELY-keskus ei puolla seurakuntakohdin purkamista, koska rakennusinventoinnin mukaan sillä on merkitystä 
erityisesti osana Ruutanan asuinalueen historiaa ja oman aikakautensa julkisen rakentamisen tyypillisenä 
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edustajana. Rakennuksen purkaminen tarkoittaisi näiden arvojen menettämistä. ELY-keskus suosittaa 
etenemistä/suunnittelun jatkamista kaavaluonnosten 3 ja 4 vaihtoehtojen pohjalta siten, että kaavaan sisällyte-
tään riittävät merkinnät ja määräykset seurakuntakodin rakennuksen säilyttämisestä. 
 

VASTINE 
Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella seurakuntakodista on laadittu selvitys 
mahdollisuudesta rakennuksen muuttamiseksi asuinkäyttöön sekä kosteus- ja sisäilmatek-
ninen selvitys. Selvitysten pohjalta on voitu arvioida mahdollisuuksia rakennuksen säilyt-
tämiseksi. 
 
Laadittujen kuntotutkimuksen ja muuntokustannusselvityksen perusteella seurakuntako-
din säilyttämisen edellyttämistä asemakaavalla ei nähdä perustelluksi. 
 
Paikka sijaitsee keskellä omakotivaltaista asuinaluetta ja sen merkitys ruutanalaisten kes-
kuudessa huomioidaan jatkotyössä selvittämällä mahdollisuuksia osoittaa alueelle puisto-
aluetta sekä säilyttää olemassa olevaa puustoa ja puistomaista miljöötä naapurikortteleihin 
sovittaen.  
 

MIELIPITEET 
Mielipiteitä saapui yhteensä 8 kappaletta. Seurakuntakodilla järjestettiin avoin yleisötilaisuus 9.-10.8.2021. Tilai-
suuteen osallistui noin 25 henkilöä. Mielipiteissä nousi esille seuraavat asiat teemoittain esitettynä: 
 
Liikennejärjestelyt ja pysäköinti 

 Kevyen liikenteen yhteys Puistotien kautta linja-autopysäkille on tarpeellinen.  
 Autojen / liikenteen määrä alueella kasvaa huomattavasti, mikä tulee huomioida mm. liikenneturvallisuu-

dessa risteysalueilla. 
 Puistotien liittymä Seurakunnan tielle on tasa-arvoinen risteys. Puistotien risteyksessä olevan kiinteistön 

puustosta ja pensaista johtuen kyseinen risteys on erittäin ”tukkoinen”. Kyseinen seikka heikentää huo-
mattavasti risteyksen näkyvyyttä. Puistotien liittymään on saatava kolmio. 

 Seurakunnantien ylittävän suojatien paikkaa on syytä tarkastella ja mahdollisesti muuttaa vastaamaan 
kaavaluonnoksen mukaisesti muuttuneita kevyen liikenteen väyliä. 

 Vieraspysäköinnille on varattava riittävästi pysäköintipaikkoja asukaspysäköinnin lisäksi. 
 Miten suunnitelmissa otetaan huomioon, ettei alueen katualueelle erityisesti syöttöliikenteen reittinä toi-

mivan Seurakunnantien varteen pysäköidä kohtuuttomasti? 
 Autopaikkoja pitää olla 1,5 kpl per asunto ja ne pitää kaikki sijoittaa tontille, niin ettei pysäköinnistä koidu 

häiriötä naapuruston teille. 
 Autoliikennettä alueelle ei haluta järjestettäväksi Pastorinkaaren suunnalta. Autoliikenne uusille tonteille 

tulisi johtaa Seurakunnantien alusta ja Puistotieltä. Näin lisääntyvästä liikenteestä olisi vähiten haittaa 
Seurakunnantien ja Pastorinkaaren varren asukkaille. 

 
Rakentamistapa, kerrosluku, rakentamisen määrä, korttelirakenne 

 Kaksikerroksiset rivitalot eivät sovi ympäröiviin asuinkortteleihin. Kaksikerroksisia rakennuksia ei pitäisi 
sallia, koska alueen ympärillä olevat talot ovat yksikerroksia. 

 Maltillisella rakennusoikeudella mitoitetulla yksikerroksisella rivitaloratkaisulla päästään parhaimpaan 
lopputulokseen. 

 Alueen muuttaminen AP tai muuksi kaavamerkinnäksi olisi kohtuutonta ja johtaisi tontin omistajien epä-
tasa-arvoiseen kohteluun. 

 Rakennusoikeutta ei saa olla niin paljon, että alue rakennetaan täyteen ja alueen luonne pilataan. 
 Kaavaluonnoksista puuttui ympäristön mukainen AO vaihtoehto, joka suunnittelussa tulisi myös tutkia. 

Esitetyissä vaihtoehtoja ei ole esitetty ympäristöön ja alueeseen sopivampaa omakotitalo- vaihtoehtoa 
(AO). 

 Esitetty rakentaminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia aluetta ympäröivien omakotitalojen oloihin maise-
mallisesti ja korkeusasemien suhteen. Pastorinkaaren tonteille päin tulisi sijoittaa autokatokset ja viher-
vyöhyke, jolla maaston korkeusasemat tasataan hallitusti, kuten voimassa olevan kaavan rakennustapa-
ohjeessa on sanottu. 

 Rakennusala on ulotettu melko lähelle Seurakunnantien katualuetta. Jääkö tässä riittävästi tilaa aidata 
tontti Seurakunnantien rakentamistapaohjeen (2011) mukaan vapaasti kasvavilla pensailla / pensas-
aidalla? 
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Virkistysalueet 

 VL-alueen tulisi ulottua kaavan pohjoisosasta sen etelärajalle saakka.  
 Hyvää on esitetty suurehko viheralue, jossa on puustoa.  
 Viheralue tulisi sijoittaa mieluummin selkeästi jo olemassa olevien talojen ja uusien kaavaluonnoksessa 

näkyvien talojen väliin kuin keskelle aluetta. 
 Leikkipaikka on tarpeellinen alueella. Leikkialueen suunnittelu tulisi aloittaa jo seurakuntakodin korttelin 

asemakaavamuutoksen yhteydessä. Leikkialueen toteutus tulisi ajallisesti sovittaa yhteen seurakuntata-
lon korttelin rakentamisen kanssa. 

 Tontilla olevat viheralueet pitää säilyttää ja alueella oleville lapsille tarjota mahdollisuus nauttia viheralu-
eista leikkimetsinä. 

 Kohtuullista olisi osoittaa kaavassa alueelle kunnollinen leikkipuisto, jota kaikki seurakunnan alueen lap-
set ja perheet voisivat käyttää. Nykyisin lapset ovat voineet käyttää seurakunnan pihassa olevaa pientä 



Seurakunnantien asemakaavan muutos Ruutanan korttelissa 7114, kaavaselostus, liite 3: Luonnosvaiheen palautera-
portti 

 

7 
 

leikkialuetta iltaisin ja viikonloppuisin. Piha on toiminut luontevana kohtaamispaikkana myös alueen ai-
kuisille. 

 Alueen länsiosan metsäisen alueen soveltuminen virkistyalueeksi edellyttäisi sen yleisraivausta tai siisti-
mistä. 

 Alueelle kaavoitettavien tonttien ja Pastorinkaaren kolmen rajatontin väliin tulee kaavoittaa VL alueella 
suojavyöhyke. Seurakunta arvottaa nämä ulkokaaren tontit kalliimmiksi kuin kaarten sisätontit. Kuitenkin 
näillä esillä olevilla kaavaluonnoksilla tonttien arvo putoaa reilusti ja seurakunta saa kohtuuttoman rahal-
lisen hyödyn. 

 
SRK-talon ja maiseman suojelu 

 SRK-talon suojelussa ei esitetyillä ratkaisuilla ole mitään järkeä.  
 Mikäli rakennus aiotaan suojella pitää tapahtua kaavoituksen yhteydessä suojelumerkinnön sekä ympä-

röivän puuston, että rakennuksen osalta. 
 Mikäli seurakuntakoti päätetään suojella, alueen kaavoituksen yhteydessä tulisi tarkastella laajemmin 

alueelle soveltuvaa täydentävää rakentamista, esimerkiksi lohkomalla alueelta muutama AO-tontti seu-
rakuntakodin tontista.  

 Jos rakennusta ei ole tarkoitus säilyttää, pitää kaava suunnitella siten, että se vastaa tilannetta, jossa 
talo puretaan. Asukkailla pitää olla kaavoitusprosessin jälkeen käsitys mitä alueelle tehdään. Nyt voi 
näyttää siltä, että talo on vain nostamassa osaltaan tavoiteltavan rakennusoikeuden määrää. 

 Kaava-aineistossa lukee, että rakennus on rungoltaan kunnossa. Mikäli näin, on herättää se edelleen 
kysymyksiä miksi hyväkuntoinen rakennus puretaan.  

 Jos rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan ja rakennus peruskorjataan, on normaalia, että tässä yhtey-
dessä rakennuksen talotekniikka uudistetaan kokonaisuudessaan. Tällöin purkamisen perusteena ei voi 
olla taloudelliset perusteet, koska se ei ole ainakaan merkittävästi, jos ollenkaan, uudisrakentamista kal-
liimpaa.  

 Päätös suojelusta pitää tehdä ympäristön historian ja kulttuurin näkökulmasta. Mikäli suojeluun päädy-
tään, rakennus ympäristöineen vaati tontille tilaa ja niiden lisäksi alueelle mahtuu 4 omakotitaloa. 

 Toivoisin, että Ruutanan seurakunnan rakennusta harkittaisiin kuntosaliksi. Olisi hienoa, jos saisimme 
tänne Ruutanaan aivan oman ja nykyaikaisemman kuntosalin, jossa olisi myös viihtyvyyttä, kun koululle 
ja monitoimitaloon salia ei saatu. 

 Alueen metsämäisyys kärsii, sillä puustoa ei ole merkitty säilytettäväksi lainkaan. Todennäköistä on, että 
ilman kaavan määräystä rakennusliike aikanaan kaataa kaiken puuston rakentamisen tieltä. 

 
Muuta 

 Lisähuomiona kaavoittajalle, tontilla sijaitseva jätevesiviemäri kannattaisi tarkemitata. 
 

VASTINE 
Seurakunnan korttelin länsikulmaan jätetään viiste, joka mahdollistaa paremman näkemäalueen 
Seurakunnantien ja Puistotien risteysalueelle. 
 
Autopaikkamitoituksena on Kangasalan rakennusjärjestyksen mukaisesti 1,5 autopaikkaa/asunto. 
 
Paikka sijaitsee keskellä omakotivaltaista asuinaluetta ja sen merkitys ruutanalaisten kes-
kuudessa huomioidaan jatkotyössä selvittämällä mahdollisuuksia osoittaa alueelle puisto-
aluetta sekä säilyttää olemassa olevaa puustoa ja puistomaista miljöötä naapurikortteleihin 
sovittaen.  
 
Myös jatkotyössä mahdollistetaan leikkikentän toteuttaminen alueelle. 
 
Tieliittymät korttelialueelle tullaan jatkotyössä osoittamaan vain Seurakunnantieltä. 
 
Tieliittymä Pastorinkaarelta muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi tieksi.  
 
Kaavaluonnoksesa esitetty suurin sallittu kerrosluku 1 ½ on vastaava kuin ympäröivissä asuinkort-
teleissa. 
 
Asuinpientalojen korttelialue (AO) on joustava kaavamääräys, joka mahdollistaa alueen toteutta-
misen erillispientaloina, kytkettyinä pientaloina tai rivitaloina. 
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Rakennusalan etäisyydeksi Seurakunnantieltä tarkistetaan 4,0 metriä, joka mahdollistaa pensai-
den tai pensasaidan rakentamisen tien varteen. Kaavaan lisätään yleismääräys tonttien erotta-
misesta toisistaan ja katualueista istutuksin tai pensasaidoin. 
 
Laadittujen kuntotutkimuksen ja muuntokustannusselvityksen perusteella seurakuntako-
din säilyttämisen edellyttäminen asemakaavalla ei nähdä perustelluksi. 
 
Viemärilinja on huomioitu kaavaa laadittaessa. 
 

 

Yhteenveto: 
Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella seurakuntakodista on laadittu selvi-
tys mahdollisuudesta rakennuksen muuttamiseksi asuinkäyttöön sekä kosteus- ja si-
säilmatekninen selvitys. Selvitysten pohjalta on voitu arvioida mahdollisuuksia raken-
nuksen säilyttämiseksi. 
 
Laadittujen kuntotutkimuksen ja muuntokustannusselvityksen perusteella seurakunta-
kodin säilyttämisen edellyttämistä asemakaavalla ei nähdä perustelluksi. 
 
Paikka sijaitsee keskellä omakotivaltaista asuinaluetta ja sen merkitys ruutanalaisten 
keskuudessa huomioidaan jatkotyössä selvittämällä mahdollisuuksia osoittaa alueelle 
puistoaluetta sekä säilyttää olemassa olevaa puustoa ja puistomaista miljöötä naapuri-
kortteleihin sovittaen.  
 
Tieliittymä Pastorinkaarelta muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi tieksi. 
 
Liittymäkielto Seurakunnantieltä poistetaan. 
 
Rakentamisen palvelualueen lausunnon pohjalta on laadittu hulevesiselvitys ja neuvo-
teltu Kangasalan kaupungin kanssa kaavaan osoitettavista hulevesimääräyksistä. 
 
Jatkossa tonteille osoitetaan omat liittymät, jolla ei ole yleistä jalankulkua ja pyöräilyä. 
 
Tieliittymät korttelialueelle tullaan jatkotyössä osoittamaan vain Seurakunnantieltä. 
 
Myös jatkotyössä mahdollistetaan leikkikentän toteuttaminen alueelle. 
 
Kaavaan lisätään yleismääräys tonttien erottamisesta toisistaan ja katualueista istutuk-
sin tai pensasaidoin. 
 
 

 


