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SIJAINTI, LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Suunnittelualue sijaitsee Toijalan Kurjenkallion alueella. 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu piste-

katkoviivalla oheiseen maastokarttaan. Kartta: Akaan kau-

pungin karttapalvelut, Karttatiimi. © Sitowise Aineistot, © 

Maanmittauslaitos.  

 Suunnittelualue koskee voimassa olevan asemakaavan te-

ollisuusaluetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ra-

kennusten ja laitosten aluetta ja osin lähivirkistysaluetta. 

Suunnittelu-alueen pinta-ala on noin 54 ha. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueelle teolli-

suustonttien jako uudelleen, sekä muuttaa tielinjauksia ja 

muuttaa tarpeeton rautatiealue teollisuusalueeksi.  

 

MAAKUNTAKAAVA 

Pirkanmaalla on 8.6.2017 voimaan tullut maakuntakaava 

2040. Alue on maakuntakaavassa työpaikka-aluetta ja taaja-

matoimintojen aluetta. Strategisissa kehittämisperiaatemer-

kinnöissä suunnittelualueelle on osoitettu kaupunkiseudun 

keskusakselin kehittämisvyöhyke (kk1) ja kasvutaajamien 

kehittämisvyöhyke (kk6) sekä puuterminaali (Pt). Lisäksi 

alueen poikki kulkee viheryhteysmerkinnät. Suunnittelualu-

een likimääräinen rajaus osoitettu pistekatkoviivalla ohei-

seen maakuntakaavaotteeseen, tieto.pirkanmaa.fi karttapal-

velu.  
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OSAYLEISKAAVA 

Suunnittelualueella on voimassa vuoden 2009 osayleis-

kaava. Vuonna 2009 laaditun Yritys-Konhon osayleiskaa-

vassa alueelle on osoitettu työpaikka-alue (TP). Työpaikka-

alueen merkinnässä on esitetty, että alue on varattu liike-, 

toimisto ja työpaikkatiloille sekä niihin liittyville varastotiloille. 

Alueelle voidaan sijoittaa myös logistisia toimintoja. Asema-

kaavoituksessa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston ase-

tuksen (993/1992) mukaiset ohjearvot koskien sisämeluta-

soja. Alueelle tulee laatia hulevesien käsittelysuunnitelma jo 

asemakaavoitusvaiheessa aluekohtaisina käsittelyjärjestel-

minä. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus osoitettu piste-

katkoviivalla oheiseen yleiskaavaotteeseen, Karttatiimi. © 

Sitowise Aineistot, © Maanmittauslaitos.  

 

 

 

ASEMAKAAVA (1/2) 

Suunnittelualue koostuu kahdesta eri aikana voimaan tul-
leesta asemakaavasta. 26.4.2012 voimaan tulleessa Yritys-
Konho I:n asemakaavassa alueelle on esitetty merkinnät te-
ollisuus ja varastorakennusten korttelialue (T-1) ja lähivirkis-
tysalue (VL), sekä rautatiealuemerkinnät (LR-1, LR-2). Mer-

kinnässä T-1 on lisäksi määritelty, että alueelle voidaan si-
joittaa energialaitos ja logistisia toimintoja. Ulkovarastoalu-
eet on aidattava vähintään 160 cm korkealla rakenteellisella 
aidalla niiltä osin, kun ne rajautuvat lähivirkistys- ja suojavi-
heralueisiin. LR-1 -alueeseen rajautuvat tontit on aidattava 
niin, ettei tontin kautta ole avointa yhteyttä katualueelta LR-
1 -alueelle. Tonteille saa sijoittaa pistoraiteesta erkanevia 
raiteita. Rakennukset on sijoitettava vähintään 5 metrin etäi-
syydelle rakennuspaikan rajasta. Poikkeuksena LR-1 -aluee-
seen rajoittuvalla sivulla saa rakentaa 0,6 metrin päähän ra-
jasta. LR-2 merkinnässä on lisäksi määritelty, että alueelle 
voidaan sijoittaa lastausalue. Alueelle sallitaan välivaras-
tointi ja kevytrakenteisten väliaikaisten varastohallien raken-
taminen. Alue on erotettava törmäyskaiteella ja suljetuilla 
porteilla katualueesta sekä jalankululle ja varatusta ka-
dusta/tiestä 
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ASEMAKAAVA (2/2) 

 Viimeisin alueella voimassa oleva asemakaava on vuoden 

2019 Akaa Point niminen asemakaavamuutos. Kaavassa 

alueelle on määritelty teollisuus ja varastorakennusten 

korttelialue (T), lähivirkistysalue (VL), rautatiealue (LR) ja 

yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lai-

tosten alue (ET).  

 Suunnittelualueen likimääräinen rajaus osoitettu pistekat-

koviivalla edellisen sivun asemakaavaotteeseen, Kartta-

tiimi. © Sitowise Aineistot, © Maanmittauslaitos 

 

  

 

 

OSALLISET 

Osallisia ovat muutosalueen maanomistajat ja ne, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saat-

taa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, 

joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §). 

Viranomaiset ja yritykset: 

•Akaan kaupungin hallintokunnat 

•Väylävirasto 
•Pirkanmaan ELY-keskus 

•Pirkanmaan liitto 

•Pirkanmaan maakuntamuseo 

•Tampereen aluepelastuslaitos 

•HS-Vesi Oy 

•Elenia Verkko Oy 

•Loimua Oy 

•Terveydensuojeluviranomainen;  

 Tampereen ympäristöterveys 

•Ympäristönsuojeluviranomainen;  

 Valkeakosken kaupungin rakennus- ja  

 ympäristölautakunta 

  

Tämän lisäksi kaavan osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät 

edellä olevan osallisuuden määritelmän. Osallisilla on mah-

dollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja lausua. 

SUOJELUTILANNE 

 Alueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja eikä maise-

mallisia tai arkeologisia arvoja. Alue ei sijaitse pohjavesialu-

eella eikä alueelta ole tiedossa muita erityisiä arvoja.  

SELVITYKSET 

Asemakaavamuutoksen tausta-aineistona käytetään seu-

raavia selvityksiä: 

•Akaan arvokkaat luontokohteet 2020 

•Aikaisempien asemakaavamuutosten selvitykset (Yritys-

Konhon asemakaava ja asemakaavamuutos 2012 ja Akaa 

Point asemakaavamuutos 2019) 
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KAAVAN VAIHEET 

 

Vireilletulo 

 

 

 

Luonnosvaihe 

 

 

 

 

Ehdotusvaihe 

 

 

 

Hyväksyminen 

TOIMENPITEET 

 

 Elinvoimalautakunta päättää kaavan vireille tu-

losta ja OAS:n nähtäville asettamisesta (hallinto-

sääntö 1.8.2021 § 32).  

 OAS:sta on mahdollista antaa palautetta kaava-

ehdotuksen nähtävillä oloon saakka. 

 

 

 Elinvoimalautakunnan päätöksellä kaavaluonnos 

asetetaan nähtäville (hallintosääntö 1.8.2021 § 

32).  

 Kuulutus Akaan Seudussa nähtävillä olosta 

 Luonnos nähtävillä 14 - 30 pv (MRA 30§) 

 Osallisilla mahdollisuus mielipiteen antamiseen 

 Lausuntopyynnöt viranomaisilta 

 

 

 Elinvoimalautakunta asettaa nähtäville (hallinto-

sääntö 1.8.2021 § 32) 

 Kuulutus nähtävillä olosta Akaan Seudussa 

 Ehdotus nähtävillä 30pv (MRL65§, MRA27§) 

 Osallisilla mahdollisuus muistutuksen antamiseen 

 Lausuntopyynnöt viranomaisilta  

 

 

 Valtuusto hyväksyy (MRL 52§) 

 30 pv aikaa jättää valitus hallinto-oikeuteen 

 Kuulutus voimaantulosta 

 

 

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET  

 Ihmisten elinolot ja elinympäristöt 

 Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

 Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoi-

suuteen  

 

 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- 

ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

 Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön 

ja rakennettuun ympäristöön 

 Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymi-

seen 
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VAIKUTUSALUE 

Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat suunnittelualueelle 

ja sen lähiympäristöön.  

 

ARVIOITU AIKATAULU 

 
 

 Kaavan vireilletulo 5/2022 

 Osallistumis- ja arvi-

ointi suunnitelma 

5/2022 

 Kaavaluonnos 8/2022 

 Kaavaehdotus 12/2022 

 Kaavan hyväksyminen 3/2023 

PALAUTTEEN ANTAMINEN 

Palautetta voi jättää kirjallisesti asiakirjojen nähtävillä oloai-

kana osoitteeseen: 

Akaan kaupunki 
Kaavoitus ja maankäyttö 

PL 34, 37801 Akaa 

tai sari.vierimaa@akaa.fi  

 

NÄHTÄVILLÄOLO 

Kaupungin internet-sivuilla: 
 
http://akaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maan-
kaytto/ajankohtaista/ 
 

 

YHTEYSTIEDOT 

 

Lasse Silvan 
kaupunkikehitysjohtaja 
+358 40 335 3207 
lasse.silvan@akaa.fi 

Niina Järvinen 

kaavoituspäälikkö 

+358 40 335 3208 

niina.jarvinen@akaa.fi 

Anniina Grönholm 

kaavasuunnittelija 

+ 358 403353135 

anniina.gronholm@akaa.fi  
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