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Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Pälkänevedentien risteyksen tuntumassa (kuva 1.) ja on suunnitte-

lutyön alkaessa rakentamaton (ks. kannen kuva). 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti osoitettuna punaisella. 

Suunnittelun tavoitteena on luoda alueelle liiketoiminnan, teollisuuden, erilaisten palveluiden ja polttoai-

neen jakelun mahdollistava keskittymä. 
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Alueen suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 2009. Maankäytön suunnitte-

lussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että 

edistetään niiden toteutumista. Tavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen maakuntakaavan kautta. 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava.  

 

 

_________________________________________________________________________________________

Kuva 2. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta, jossa suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP). 

Voimassa olevan maakuntakaavan korvaava Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on valmisteilla. Pirkanmaan 

maakuntavaltuusto käsittelee maakuntakaavan 2040 hyväksymistä kokouksessaan 27.3.2017. 
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_________________________________________________________________________________________

Kuva 3. Ote valmisteilla olevasta maakuntakaavasta 2040, jossa suunnittelualue on osoitettu edelleen työ-

paikka-alueeksi (TP). Lisäksi alue kuuluu kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeeseen (kk6). 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 

Asemakaava 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 

 

Muut suunnitelmat 

Kehityskuva 2025 

Pälkäneen kunta on laatinut maankäytön kehityskuvan, joka valmistui vuonna 2012. Kehityskuvan tavoit-

teissa nostettiin esille muun muassa seuraavia: 

 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, kasvusuuntien määrittely ja monipuolisten asumisen vaihtoeh-

tojen luominen. 

 Vanhusväestön, nuorten ja lasten sekä kesäasukkaiden huomiointi 

 Kaupunki-maaseutu – vuorovaikutuksen vahvistaminen ja liikenneyhteyksien kehittäminen 

 Palvelujen saavutettavuuden kehittäminen kunnan sisällä 

 Kevytliikenneyhteyksien parantaminen 

 Uusien palvelumallien kehittäminen 

 Ikärakenteen tuomien haasteiden huomiointi 

 Osallistumisen mahdollisuuksien lisääminen 

 Tiedottaminen, päätöksenteon avoimuus 
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Lastenlinnan teollisuusalueen asemakaava toteuttaa osaltaan Pälkäneen kuntakehityksessä kehityskuvan 

2025 mukaisia tavoitteita. 

 

Selvitykset ja muu tausta-aineisto 

Alueelle on aloitettu seuraavien laadinta  

 pohjakartta  

 meluselvitys 

 

Tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset: 

 Valtatien 12 kehittämissuunnitelma 

Muiden selvitysten ja tausta-aineistojen laadintatarve tarkentuu kaavatyön edetessä. 

 

Arvioitavat vaikutukset 

Asemakaavatyön yhteydessä tullaan arvioimaan: 

- vaikutukset kuntakeskuksen kehittämiseen ja elinkeinoelämään 

- yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 

- yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

- vaikutukset kulttuuri- ja rakennettuun ympäristöön sekä maisemaan 

- vaikutukset alueen liikennejärjestelyihin 

- sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset 

- kulttuurilliset vaikutukset 

- ympäristövaikutukset 

- vaikutukset palveluihin 

 

Osalliset 

Hankkeessa osallisia ovat: 

• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat 

• Pirkanmaan ELY-keskus 

• Pirkanmaan liitto 

• Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta 

• Tampereen aluepelastuslaitos 

• Tampereen ympäristöterveys 
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Lisäksi osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 

saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä tahot, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä kaavaluonnoksesta on mahdollista esittää mielipiteensä 

suunnitelmien nähtävillä ollessa. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuk-

sesta nähtävillä olon aikana.  

Hankkeesta järjestetään tarvittavat viranomaisneuvottelut ja pyydetään tarvittavat lausunnot kaavoituk-

sen eri vaiheissa.  

 

Tiedottaminen 
Kaavoituksen vaiheista tiedotetaan kunnan Internet-sivuilla. Viralliset kuulutukset kaavoituksen vaiheista 

julkaistaan Sydän-Hämeen Lehdessä. Kaava-alueen ja siihen rajautuvien kiinteistöjen omistajille tiedote-

taan kaavan vaiheista myös kirjeitse.  

 

Alustava aikataulu 
 

Vireilletulo, sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtäville asettaminen 

04-05/2017 

Kaavaluonnos nähtävillä 08- 10 / 2017 

Kaavaehdotus nähtävillä 01 - 02 / 2018 

Kaavan hyväksyminen 04 - 05 / 2018 

 


