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1. PERUSTIEDOT 

1.1 Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Lastenlinnantien länsipuolella ja Takojantien eteläpuolella. Kaavamuutos 

koskee osaa kiinteistöstä 635-424-2-78 jonka omistaa Pälkäneen kunta. Suunnittelualueella sijaitsee 

rakentumaton teollisuusalue, joka on ollut viljelykäytössä. Suunnittelualuetta rajaa Lastenlinnantien 

itäpuolella ja Takojantien pohjoispuolella pientalovaltaiset asuinalueet, alueen itäpuolella sijaitsee 

pienteollisuusalue. Alueen eteläpuolella on metsäinen alue, jolla on Lastenlinnan metsä -niminen 

kaavamuutos vireillä. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,31 hehtaaria. 

 
Asemakaavamuutoksen suunnittelualue 

 

1.2 Suunnittelun tavoite 

Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitus teollisuusrakentamisesta yleisten 

palvelurakennusten korttelialueeksi. 
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2. LÄHTÖTILANNE 

Pälkäneen kunnanvaltuusto on syksyllä 2017 päättänyt Lastenlinna -nimisen tilan ostamisesta. Alue 
on peltoaluetta, joka on asemakaavassa merkitty puistoksi ja teollisuusrakennusten korttelialueeksi.  

 
Kaavamuutoksella Pälkäneen kunta mahdollistaa yleisten palvelurakennusten rakentamisen 

suunnittelualueelle.  
 

 
Suunnittelualue rajattuna punaisella 

 

2.1 Suunnittelutilanne 

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Maankäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon 

ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Tavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen 

maakuntakaavan kautta. 

2.1.2 Maakuntakaava 

Pirkanmaan maakunnassa on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Suunnittelualue on 

maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi. 
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Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. 

 

Asemakaavamuutoksen suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen kohdistuu voimassa 

olevassa maakuntakaavassa seuraavia merkintöjä: 

Taajamatoimintojen alue 

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. 

Suunnittelumääräys: 

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 luonnonarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja 

ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon.  
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Ulkoilureitti 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Merkintä 

osoittaa ensisijaisesti tarpeen reitille. 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset osana 

maakunnallisesti ja seudullisesti toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 

luonnonarvojen säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille. 

2.1.3 Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 

2.1.4 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1984 hyväksytty asemakaava, jossa alue on osoitettu 

puistoalueeksi (VP) sekä teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TT). Lisäksi alueen läpi kulkee 

sähkölinjaa varten varattu alueen osa. 

 
 

2.1.5 Muut suunnitelmat 

2.1.2.1 Kehityskuva 2025 

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

tavoitteissa nostettiin esille seuraavia: 

- Onkkaalan kehittäminen elinvoimaisena ja tiivistettävänä keskustaajamana 

- Onkkaalan kehittäminen palvelutaajamana 

Lastenlinnan asemakaavamuutos toteuttaa osaltaan Pälkäneen kuntakehityksessä kehityskuva 2025 
mukaisia tavoitteita 

                   Ajantasa-asemakaava 
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2.2 Selvitykset 

Alueelle laadittiin pohjatutkimus lokakuussa 2018. Yhteenveto pohjatutkimuksen tuloksista on 

selostuksen liitteenä. 

3. ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ 

3.1 Asemakaava 

Asemakaavamuutoksella muodostuu yleisten rakennusten korttelialue (Y), joka on pinta-alaltaan 

1,3121 hehtaaria. Rakennusoikeutta osoitetaan tehokkuusluvulla e=0,40 jolloin rakennusoikeuden 

määräksi tulee 5248 m2. Lastenlinnantien eteläpäässä oleva koivurivistö osoitetaan säilytettäväksi ja 

alueen pohjoisosaan osoitetaan korttelialueen reunaan liittymäkieltoa liikenneturvallisuuden 

takaamiseksi. Korttelialueen länsilaitaan on osoitettu istutettavaa aluetta sekä istutettava puurivi 

suojaamaan aluetta viereistä pienteollisuusrakennusta vasten. 

3.1.2 Hulevesien järjestelyt suunnittelualueella 

Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesien käsittelyä, joka tulee suunnitella 

rakennussuunnitelman yhteydessä. Hulevesien käsittelystä ja hulevesisuunnitelman laatimisesta ennen 

alueen toteuttamista on annettu kaavamääräys. 

3.2 Vaikutusten arviointi 

3.2.1 Vaikutukset kuntakeskuksen kehittämiseen 

Kaavamuutos toteuttaa Pälkäneen tavoitetta profiloida teollisuusalueet muuttamalla 

teollisuusrakentamiselle osoitettua aluetta yleisten rakennusten alueeksi. Kaavamuutos mahdollistaa 

monenlaisen palvelurakentamisen alueelle, jolloin lähialueiden ja koko Onkkaalan palvelutarjonta kehittyy 

ja monipuolistuu. 

3.2.2 Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 

Suunnittelualue sijaitsee pientalovaltaisen asuinalueen välittömässä läheisyydessä eikä näin ollen ole 

erityisen suotuisa voimassa olevan asemakaavan sallimalle teollisuusrakentamiselle. 

Suunnittelualueen läheisyydessä, Lastenlinnantien itäpuolella sijaitsee palveluasumisen rakennus, 

joten kaavamuutos mahdollistaa yhtenäisen palvelukokonaisuuden rakentumisen alueelle ja 

tasapainottaa alueen yhdyskuntarakennetta. 

3.2.3 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

Asemakaavamuutos tehdään kunnan omana työnä, joten siitä ei koidu ylimääräisiä kustannuksia. 

Alueen rakentuminen saattaa aiheuttaa kustannuksia Pälkäneen kuntatalouteen, mutta rakentuessaan 
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tuo mukanaan positiivisia vaikutuksia kunnan kehittymisen myötä. Kaavamuutoksella hyödynnetään jo 

olemassa olevaa kunnallistekniikkaa. 

3.2.4 Vaikutukset kulttuuri- ja rakennettuun ympäristöön sekä maisemaan 

Suunnittelualue sijaitsee rakennetun pientalovaltaisen asuinalueen ja teollisuusalueen välissä, 

avonaisella peltoalueella. Alueen rakentuminen tasoittaa teollisuusrakentamisen ja asuinrakentamisen 

eroja sekä peittää teollisuuden näkyvyyttä asuinalueen suuntaan. Voimassa olevan asemakaavan sallima 

teollisuusrakentaminen rikkoisi alueen rauhallista vaikutelmaa. 

Alueella sijaitseva koivurivi Lastenlinnantien laidalla on osoitettu kaavassa säilytettäväksi. Alueen 

pohjoisosaan on osoitettu istutettavaa aluetta. 

Suunnittelualue ei sijaitse Pälkäneen pitäjänkeskuksen rakennetun kulttuuriympäristön alueella. 

3.2.5 Vaikutukset alueen liikenteeseen 

Asemakaavamuutos tukeutuu olemassa olevaan katuverkostoon. Rakentamisen luonteesta riippuen 

lähiympäristön liikennöinti saattaa kasvaa jonkun verran, mutta sen voidaan katsoa olevan tavallista 

rakennetun taajama-alueen liikennöintiä ja suhteellisen vähäistä voimassa olevan asemakaavan salliman 

teollisuusrakentamisen liikennöintiin nähden. 

3.2.6 Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset  

Asemakaavamuutos sallii alueelle julkisen hallinnon tai julkisten palvelujen rakennuksia. 

Rakentamisen luonteesta riippumatta sosiaaliset vaikutukset ovat positiivisia. Teollisuusrakentamiseen 

peilaten sekä sosiaaliset että terveydelliset vaikutukset ovat positiivisia alueen rauhallisen luonteen 

myötä.  

3.2.8 Ympäristövaikutukset 

Suunnittelualue on rakentumatonta, viljelykäytöstä poistunutta peltoaluetta. Alueella ei ole tiedossa 

ympäristöarvoja. Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

3.2.9 Vaikutukset palveluihin 

Asemakaavamuutos täydentää osaltaan Pälkäneen kunnan ja kuntakeskuksen palvelurakennetta 

mahdollistaen monipuolisen palvelurakentamisen Onkkaalan kuntakeskukseen. 
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3.2.10 Rakennetun ympäristön vaikutukset suunnittelualueelle 

Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee teollisuusrakennusten korttelialue, jossa on kaksi 
pienteollisuuteen soveltuvaa rakennusta, yhteensä noin 4300 k-m2. Rakennuksissa toimii tällä hetkellä 
mm. konsultointiyritys ja auton pesu- ja varustelualan yrityksiä. Lisäksi rakennuksissa on varastotilaa. 
Alueella sijaitseva teollisuustoiminta on tänä päivänä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta ja koska 
teollisuusrakentaminen sijaitsee asuinrakennusten välittömässä läheisyydessä, se ei enää sovellu 
raskaaseen teollisuuteen. Näin ollen se ei aiheuta ympäröivälle rakentamiselle rajoituksia. 
Suunnittelualueelle on osoitettu istutettavaa aluetta sekä istutettava puurivi teollisuuskorttelia vasten, 
jolloin julkisivu suunnittelualueen suuntaan siistiytyy eikä teollisuusalueelta tule valohaittaa. 

 
Suunnittelualueen itä- ja pohjoispuolella sijaitsee asuinaluetta sekä yksi palveluasumisen kiinteistö, 

joista ei aiheudu normaalia asuinalueen henkilöautoliikennettä isompaa häiriötä. 

4. TOTEUTTAMINEN 

4.1 Osallistuminen 

Keskeisiä osallisia ovat: 

- Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat 

- Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto, sivistyslautakunta sekä tekninen lautakunta 

- Pirkanmaan ELY-keskus 

- Pirkanmaan liitto 

- Pirkanmaan maakuntamuseo 

- Pirkanmaan pelastuslaitos 

- Elenia Oy 

Osallistumismahdollisuudet ja nähtävilläolotavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, 

joka on tämän kaavaselostuksen liitteenä. 

4.2 Kaavahankkeen eteneminen 

4.2.1 Kaavahankkeen aikataulu 

Vireille asettaminen 8.8.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 8.-21.8.2018 

Kaavaluonnos nähtävillä 8.-21.8.2018 

Kaavaehdotus nähtävillä 12.12.2018-1.2.2019 

Kaavan hyväksyminen 11.3.2019 

 
Nähtävilläolojen aikana tulleet palautteet ja niihin laaditut vastineet on koottu palauteraportiksi, joka 

on tämän kaavaselostuksen liitteenä. 
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4.2.2 Tiedottaminen 

Kaavoituksesta tiedotetaan kunnan internet-sivuilla. Viralliset kuulutukset kaavoituksen kaikissa eri 

vaiheissa julkaistaan kunnan internet-sivujen lisäksi Sydän-Hämeen lehdessä. 

4.3 Kaavan toteuttaminen 

Kaava on mahdollista toteuttaa asemakaavan tultua voimaan.  

 

Pälkäneellä 15.2.2019 

 

Outi Kanerva 

       kaavoitusinsinööri 
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LASTENLINNANTIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

 
Asemakaavamuutoksen suunnittelualue 

Suunnittelun aloittaminen 

Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt Pälkäneen kunta. 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Lastenlinnantien länsipuolella, Takojantien eteläpuolella. Suunnittelualue 

koskee kiinteistöä 635-424-2-78 ja sen omistaa Pälkäneen kunta. Suunnittelualueella sijaitsee 

rakentumaton teollisuusalue, joka on ollut viljelykäytössä. Suunnittelualuetta rajaa Lastenlinnantien 

itäpuolella ja Takojantien pohjoispuolella pientalovaltaiset asuinalueet, kiinteistön itäpuolella on kaksi 

pienteollisuuskiinteistöä. Alueen eteläpuolella on metsäinen alue, jolla on Lastenlinnan metsä -

niminen kaavamuutos vireillä. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,31 hehtaaria.  
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Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta, suunnittelualueen likimääräinen 
sijainti merkitty punaisella. 

Suunnittelun tavoite 

Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta teollisuusrakentamisesta yleisten 

palvelurakennusten korttelialueeksi. 

Lähtötilanne 

Suunnittelualueella on kaavoituksen käynnistämishetkellä rakentumaton, pääosin 

teollisuustontiksi osoitettu peltoalue.  

Pälkäneen kunta on ostanut alueen omistukseensa keväällä 2018. 

Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Maankäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Tavoitteet välittyvät 

kuntakaavoitukseen maakuntakaavan kautta. 

Maakuntakaava 

Pirkanmaan maakunnassa on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Suunnittelualue on 

maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi. 
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Lastenlinnantien suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen kohdistuu voimassa olevassa 

maakuntakaavassa seuraavia merkintöjä: 

Taajamatoimintojen alue 

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. 

Suunnittelumääräys: 

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 luonnonarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja 

ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon.  

Ulkoilureitti 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Merkintä 

osoittaa ensisijaisesti tarpeen reitille. 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset osana 

maakunnallisesti ja seudullisesti toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 

luonnonarvojen säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1984 hyväksytty asemakaava, jossa alue on osoitettu 

puistoalueeksi (VP) sekä teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TT). Lisäksi alueen läpi kulkee 

sähkölinjaa varten varattu alueen osa. 
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Muut suunnitelmat 

Kehityskuva 2025 

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

tavoitteissa nostettiin esille seuraavia: 

- Onkkaalan kehittäminen elinvoimaisena ja tiivistettävänä keskustaajamana 

- Onkkaalan kehittäminen palvelutaajamana 

Lastenlinnan asemakaavamuutos toteuttaa osaltaan Pälkäneen kuntakehityksessä kehityskuva 2025 

mukaisia tavoitteita. 

Selvitykset 

Suunnittelualueelle on tarpeellista laatia: 

- maaperätutkimus 

Vaikutusten arviointi 

Lastenlinnantien asemakaavamuutoksen yhteydessä tullaan arvioimaan: 

- vaikutukset kuntakeskuksen kehittämiseen 

- yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 

- yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

- vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä maisemaan 

- vaikutukset alueen liikennejärjestelyihin 

- sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset 

- ympäristövaikutukset 

- vaikutukset palveluihin 

Ajantasa-asemakaava 
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Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, samoin viranomaiset ja yhteisöt, 

joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Keskeisiä osallisia ovat: 

- Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat 

- Pälkäneen kunta 

 rakennus- ja ympäristöjaosto 

 sivistyslautakunta 

 tekninen lautakunta 

- Pirkanmaan ELY-keskus 

- Pirkanmaan liitto 

- Pirkanmaan maakuntamuseo 

- Pirkanmaan pelastuslaitos 

- Elenia Oy 

Osallistuminen 

Osallisilla on oikeus kaavoituksen eri vaiheissa tuoda esille näkemyksensä eri tavoin. 

Kaavaprosessin aikana nähtäville kuulutettava aineisto asetetaan nähtäville kunnantalolle sekä kunnan 

internet-sivuille. Nähtäville asettamisesta päättää kunnanhallitus.  

Kaavoitusviranomainen on tavattavissa kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta on mahdollista tehdä kirjallisia mielipiteitä kuntaan 

niiden ollessa nähtävillä. Kaavaehdotuksesta on mahdollista tehdä virallisia muistutuksia sen 

nähtävilläoloaikana.  

Kaavan eri vaiheissa neuvotellaan tarvittaessa viranomaisten kanssa sekä heiltä pyydetään 

lausunnot. 

Saapuneisiin lausuntoihin, mielipiteisiin ja muistutuksiin laaditaan vastineet, jotka lisätään 

kaavaselostuksen liitteeksi. 

Tiedottaminen 

Kaavoituksesta tiedotetaan kunnan internet-sivuilla. Viralliset kuulutukset kaavoituksen kaikissa eri 

vaiheissa julkaistaan kunnan internet-sivujen lisäksi Sydän-Hämeen lehdessä. 
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Kaavahankkeen tavoitteellinen aikataulu 

 

Vireille asettaminen kesä 2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kesä 2018 

Kaavaluonnos nähtävillä kesä 2018 

Kaavaehdotus nähtävillä syksy 2018 

Kaavan hyväksyminen talvi 2018–2019 

 

Yhteystiedot 

Lisätietoja antaa kaavateknikko Outi Kanerva, p. 040 737 5390 
sähköposti: etunimi.sukunimi@palkane.fi 

 
Aineistot nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.palkane.fi sekä kunnantalolla osoitteessa 

Keskustie 1, 36600 Pälkäne 
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Pälkäneen kunta / Lastenlinnantien asemakaavamuutos 
Yleiskaavallinen tarkastelu 
 

Lastenlinnantien asemakaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee yleiskaavoittamattomalla 
alueella, joten asemakaavamuutosta varten on laadittu yleiskaavallinen tarkastelu. 
Arvioinnissa käydään läpi maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetyt yleiskaavan 
sisältövaatimukset ja arvioidaan niiden toteutumista asemakaava-alueella (MRL 39§). 

1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 

Suunnittelualue sijoittuu kiinteästi olemassa olevaan rakenteeseen, joka tukeutuu 
kuntakeskus Onkkaalan palveluihin. Alueelta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet 
Onkkaalaan. Alue täydentää Onkkaalan taajamarakennetta. 

2. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 

Suunnittelualue sijaitsee vesijohto- ja viemäriverkoston sekä katuverkon välittömässä 
läheisyydessä, joten näihin liittyminen hyödyntää jo olemassa olevaa verkostoa. 

3. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 

Alue tulee tukeutumaan Onkkaalan kaupallisiin ja julkisiin palveluihin sekä täydentämään 
niitä. Suunnittelualue sijaitsee vain noin kilometrin päässä Onkkaalan ydinpalveluista. 

4. Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja 

jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden 

kannalta kestävällä tavalla 

Suunnittelualueelta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet Onkkaalaan ja lähimälle 
bussipysäkille on noin 400 metriä matkaa. Suunnittelualue sijoittuu välittömästi olemassa 
olevien kunnallisteknisten verkostojen yhteyteen, joten alue on taloudellisesti 
toteutettavissa. 

5. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 

elinympäristöön 

Asemakaavamuutoksessa ei esitetä sellaista maankäyttöä, joka heikentäisi läheisten 
asukkaiden elinympäristön turvallisuutta tai terveellisyyttä. Asemakaavaselostuksessa on 
arvioitu läheisen pienteollisuusrakentamisen vaikutukset tulevaan rakentamiseen. 
Asemakaavamuutos mahdollistaa eri väestöryhmien sijoittumisen alueelle. 

6. Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

Alue tukee toteutuessaan kuntataloutta ja riippuen alueelle sijoittuvasta toiminnasta, 
parantaa myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 

7. Ympäristöhaittojen vähentäminen 

Alue on edellisessä asemakaavassa osoitettu teollisuusrakentamiselle, joten 
kaavamuutoksella vähennetään ympäristöhaittoja. 

8. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 

Alue on rakentumatonta eikä siinä ei ole mainittavia luontoarvoja. Maisema on huomioitu 
kaavassa istutusaluein ja istutettavin/säilytettävin puurivein. 

9. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Alue sijaitsee hyvien lähivirkistysalueiden äärellä ja sieltä on hyvät yhteydet kunnan muihin 
liikunta- ja virkistysalueisiin ja –palveluihin. 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 635 Pälkäne Täyttämispvm 30.05.2018 

Kaavan nimi Lastenlinnantie 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 22.11.2018 

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 8.8.2018 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus   
  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,3121 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]   

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,3121 

  
  

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]    

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 1,3121 100,0 5248 0,40 0,0000 2345 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä 1,3121 100,0 5248 0,40 1,3121 5248 

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä         -0,7259 -2903 

V yhteensä         -0,5862   

R yhteensä             

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             

 

Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] 

Yhteensä           

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä         
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Alamerkinnät  

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 1,3121 100,0 5248 0,40 0,0000 2345 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä 1,3121 100,0 5248 0,40 1,3121 5248 

Y 1,3121 100,0 5248 0,40 1,3121 5248 

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä         -0,7259 -2903 

TT         -0,7259 -2903 

V yhteensä         -0,5862   

VP         -0,5862   

R yhteensä             

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             
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Lastenlinnantie, asemakaavamuutos 
PALAUTERAPORTTI 
 

Vireilletulo, OAS, luonnos  KH 20.6.2018 § 119 
Vireilletulokuulutus  8.8.2018 
OAS ja luonnos nähtävillä  8.-21.8.2018 
Ehdotus   KH 22.11.2018 § 237 
Ehdotus nähtävillä  12.12.2018-1.2.2019 
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Luonnosvaiheen palaute: 

Ympäristötarkastaja, Tampereen kaupungin 
ympäristöterveys 
saapunut 15.8.2018: 
Tampereen kaupungin ympäristöterveys 
esittää lausuntonaan, ettei sillä ole 
huomautettavaa Lastenlinnantien 
asemakaavamuutoksesta, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta sekä 
kaavaluonnoksesta. 

 
 
 
Merkitään tiedoksi. 

Pirkanmaan liitto 
saapunut 17.8.2018: 
Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa Pälkäneen 
Lastenlinnantien asemakaavamuutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
kaavaluonnoksesta. 

 
 
Merkitään tiedoksi. 

Pirkanmaan maakuntamuseo 
saapunut 30.8.2018: 
Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut 
hankkeeseen ja toteaa, ettei sillä ole 
huomautettavaa. 
Mikäli kaava etenee osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman ja 
asemakaavamuutoksen periaatteiden 
mukaisesti, kaavaa ei ole välttämätöntä 
lähettää lausunnolle Pirkanmaan 
maakuntamuseoon. 

 
 
Merkitään tiedoksi. 

Pälkäneen rakennus- ja ympäristöjaosto 
saapunut 11.9.2018: 
Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää 
ilmoittaa kunnanhallitukselle, ettei sillä ole 
lausuttavaa Lastenlinnantien 
asemakaavamuutoksen vireilletulosta, 
OAS:sta ja luonnoksesta. 

 
 
Merkitään tiedoksi. 

Pälkäneen tekninen lautakunta 
saapunut 5.9.2018: 
Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa 
kunnanhallitukselle, ettei sillä ole 
huomautettavaa Lastenlinnantien 
asemakaavamuutoksesta, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta sekä 
kaavaluonnoksesta. 

 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Ehdotusvaiheen palaute: 

Pirkanmaan ELY-keskus 29.1.2019: 
Kaavatilanne 
Pirkanmaan maakuntakaavassa alue on 
merkitty taajamatoimintojen alueeksi. 
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 
Alueella voimassa olevassa asemakaavassa 
rakennuspaikka on merkitty puistoalueeksi ja 
teollisuusrakennusten korttelialueeksi. 
Alueen läpi kulkee sähkölinjaa varattu alueen 
osa. 
Luontoselvitys 
Luontoselvityksen mukaan suunnitelman 
mukaisten toimien toteuttamiselle ei arvioida 
olevan luonnonsuojelulain mukaista estettä 
eikä toteuttamisesta arvioida kohdistuvan 
haitallisia vaikutuksia liito-oravan 
kulkureiteille. 
Johtopäätökset 
Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa 
alueen käyttötarkoitus puistosta ja 
teollisuusrakentamisesta yleisten 
palvelurakennusten korttelialueeksi. 
 
Koska alueella ei ole voimassa olevaa 
yleiskaavaa, on esitettyjen selvitystarpeiden 
lisäksi tarpeen selvittää riittävällä laajuudella 
Lastenlinnan alueelle sijoittuvien ja 
suunniteltujen teollisuustonttien toimintaa 
sekä arvioida niistä mahdollisesti aiheutuvat 
vaikutukset kaavoitettavalle alueelle 
suunniteltuun käyttöön. Asemakaavaa 
laadittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain 
54§:n mukaisesti soveltuvin osin otettava 
huomioon myös mitä yleiskaavan 
sisältövaatimuksista säädetään. 
 
Lastenlinnan alueella on vireillä kaksi 
asemakaavaa ja yksi asemakaavan muutos, 
joten yhteenvetona voidaan todeta, että 
Lastenlinnan alueella korostuu 
yleiskaavallisen tarkastelun tarve. 
 
Korttelialueen etelä- ja itäreuna tulee merkitä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asemakaavaselostusta täydennetty 
rakennetun ympäristön vaikutuksilla 
suunnittelualueelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asemakaavaselostusta täydennetty 
yleiskaavallisella tarkastelulla. 
 
 
 
 
Korttelialueen länsireunaan lisätty 
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puilla ja pensailla istutettavaksi alueen osaksi. 
Istutettava osa parantaa rakentamisen 
sopeutumista maisemaan ja suojaa piha-
alueita naapurikortteleiden teollisuusalueen 
suunnasta esimerkiksi melua, hajua tai valon 
häiritsevyyttä vastaan. 
 
Asemakaavan muutosehdotuksesta ei ole 
luontoarvojen, vesihuollon eikä 
liikennevastuualueen osalta 
kommentoitavaa. 
 
1.2.2019 annettu täydennys edelliseen 
lausuntoon: 
Lastenlinnantien asemakaavan muutoksella 
on esitetty rakentamista, joka lisää 
merkittävästi vettä läpäisemättömien 
pintojen määrää ja siten muuttaa kaava-
alueen hydrologisia olosuhteita. Alue on 
nykyisellään luonnontilaisena. 
Suunnittelualueelle tulee laatia 
asemakaavatasoinen hulevesien 
hallintasuunnitelma, jossa otetaan huomioon 
maankäytön muutoksen vaikutus kertyvien 
hulevesien määrään ja laatuun. Maankäyttö- 
ja rakennuslain 103C§:n mukaisesti 
hulevesien hallinnan tavoitteena tulee olla 
hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen 
niiden kerääntymispaikalla sekä hulevesistä 
ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvien 
haittojen ja vahinkojen ehkäiseminen ottaen 
huomioon ilmaston muuttuminen pitkällä 
aikavälillä. MRL:n mukaisesti hulevesien 
hallinnan tulee edistää luopumista hulevesien 
johtamista jätevesiviemäriin. 
 
Hulevesien hallintasuunnitelmaa varten tulee 
tarkastella alueelta kertyviä hulevesiä 
valuma-aluelähtöisesti. Hulevesien 
hallintasuunnitelmassa esitetään hulevesien 
määrällinen ja laadullinen käsittelytarve, 
jonka pohjalta määritetään muun muassa 
alueellisten menetelmien ja valumareittien 
tilantarve, sijoitus ja mitoitus sekä 

istutettava alueen osa, jolle osoitettu 
istutettavan puurivin merkintä. 
Korttelialueen eteläosaan merkintää ei ole 
syytä lisätä, jotta suunnittelualueen 
huoltoliikenteen turvallinen kulku 
mahdollistetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koska asemakaavamerkinnät ovat väljät ja 
mahdollistavat monenlaista rakentamista, 
hulevesien hallintasuunnitelman 
laatiminen tässä vaiheessa ei ole 
tarkoituksenmukaista. Asemakaavankartan 
yleismääräyksiin on lisätty määräys, jonka 
mukaan alueen toteuttaminen edellyttää 
hulevesisuunnitelman laatimista alueelle ja 
että alueella edellytetään 
kiinteistökohtaista hulevesisuunnitelman 
laatimista ja hulevesien käsittelyä. 
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tonttikohtaisen hulevesien viivytysten ja 
käsittelyn tarve. Hulevesien 
hallintasuunnitelman pohjalta tulee esittää 
mm. tarvittavat tilavaraukset ja 
tonttikohtaiset käsittely- ja 
viivytysvaatimukset kaavassa. 

Pirkanmaan maakuntamuseo: 
Ei huomautettavaa. 

 
Merkitään tiedoksi. 

Pirkanmaan liitto: 
Ei anna lausuntoa. 

 
Merkitään tiedoksi. 

Tampereen ympäristöterveys: 
Ei anna lausuntoa. 

 
Merkitään tiedoksi. 

Tekninen lautakunta: 
Ei huomautettavaa. 

 
Merkitään tiedoksi. 

Rakennus- ja ympäristöjaosto: 
Ei huomautettavaa. 

 
Merkitään tiedoksi. 
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