


Pälkäneellä papisto tilasi 300 vuotta sitten 
kirjapainaja Daniel Medelplanilta aapisen. 

Heille ainoa tapa selvitä isovihan koettelemuksista 
oli tiedon ja ymmärryksen lisääminen kansan keskuuteen. 

Aapinen oli tuon ajan sivistyksen kovinta ydintä. 
Oppimalla lukemaan ihminen oppi ymmärtämään 

ja tuli aktiiviseksi osaksi kehittyvää maailmaa.
Pälkäneellä halutaan pysyä tällä samalla tiellä. 

Edelleen lukutaito on tärkeää. 
Vain lukemisen tavat muuttuvat.

Minkälainen on aapinen, joka tänään kaiverretaan?  

Tänään kunnan aapisella ei ohjata 
ylhäältä ihmisten toimintaa, vaan 
tarjotaan kullekin mahdollisuus rakentaa 
omaa tulevaisuuttaan Pälkäneellä.  

Pälkäne vastaa ajan haasteeseen 
muuttamalla omaa toimintaansa 
asiakaslähtöiseksi. Tämän päivän
aapisen halutaan olevan kirja, joka 
ohjaa koko kunnan toimintaa.



Vuoteen 2028 mennessä 

Pälkäneen asukasluku on 

kasvanut tuhannella uudella 

tyytyväisellä asukkaalla.



Pälkäne on vuonna 2028 menestyvä 8000 asukkaan kunta. Kunnan kasvusta 
suurin osa nojautuu Tampereen lähimpään vaikutusalueeseen ja parhaiden 
liikenneyhteyksien risteyskohtiin Onkkaalaan. 

Kunnan sydän, Onkkaala, on riittävän voimakas pumppaamaan elinvoimaa 
koko kuntaan. Kylien väkiluvun lasku on saatu pysäytettyä, koska kylien 
elämänmeno ja tonttitarjonta on ollut uusia asukkaita houkutteleva. 
Näin myös palveluiden määrää on voitu alueilla kasvattaa. 

Vuonna 2028 kunnan talous on vahva ja se mahdollistaa palveluiden 
järjestämisen asukkaiden tarpeita tyydyttävällä tavalla. Väestömäärän 
kasvulla on saavutettu paikallisille yrityksille paremmat toimintaedellytykset. 

Tavoite



Nain onnistumme Pälkäneelle saadaan tuhat uutta asukasta 
rakentamalla kunnan ja kylien vahvuuksiin 
ja kehittämismahdollisuuksiin perustuva 
palveluohjelma, joka houkuttelee uusia 
asukkaita puoleensa. Menestyksemme 
avaimista johdetuissa palveluissa onnistuminen 
ratkaisee sen, saavuttaako kunta 
kasvutavoitteensa. 

MENESTYKSEMME AVAIMET OVAT:

a)  kyläidentiteettien kehittäminen omille 
 kohderyhmilleen houkuttelevaksi 

b)  onnistunut maankäyttö, kaavoitus ja 
 omistajapolitiikka

c)  asiakaslähtöiset palvelut

d)  markkinointi



KYLÄIDENTITEETTIEN 
KEHITTÄMINEN 

OMILLE KOHDERYHMILLEEN 
HOUKUTTELEVAKSI

Nain toimimme Toimenpiteet:

a) Keskuskylät kartoittavat ja luovat kunnan ohjauksessa  
	 kullekin	kylälle	tavoiteltavan	väestöprofiilin	ja	kirkas-	
	 tavat	oman	kyläidentiteettinsä.	Kirkastuneen	identi-
 teetin pohjalta kunta kehittää kyliä rakenteellisesti niin,  
 että asiakas pääsee muuttamaan sellaiselle alueelle,  
 joka on suunniteltu juuri hänen tarpeitaan varten.

b) Kylien identiteettejä kehitetään edistämällä kylien   
 asukkaiden hyvinvointia sekä vahvistamalla osallisuutta  
	 ja	yhteisöllisyyttä.	Kunta	kannustaa	paikalliseen	kylä-
 identiteettiin liittyvään kansalaisaktiivisuuteen. Kunta  
 tukee asukkaiden, järjestöjen, paikallisyhdistysten,   
 oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien   
	 oma-aloitteista	asioiden	suunnittelua	ja	valmistelua,		
	 joka	koskee	koko	kunnan	tai	sen	osa-alueen	kehittä-
	 mistä.	Tätä	kansalaislähtöistä	yhteistyötä	rakenne-	 	
 taan erilaisten verkostotapaamisten kautta, joissa ovat  
 edustettuina virkamiehet, päättäjät ja kuntalaiset.

c)	 Kylien	asukkaiden	hyvinvoinnin	ja	terveyden	edistämi-	
	 sen	ohjausta	toteutetaan	siten,	että	kunkin	asukas-
	 ryhmän	valtakunnalliset	hyvinvointi-	ja	terveys-
 tavoitteet täytetään erinomaisesti.



Toimenpiteet:

a) Kuntakeskukseen eli Onkkaalaan laaditaan kehityskuva, jota 
 lähdetään välittömästi toteuttamaan suuntaamalla maapolitiikka 
 ja kaavoituspanos siten, että väestökasvu on mahdollista ja että   
 palvelut sijoittuvat houkuttelevasti. Laaditaan suunnitelma 
 Onkkaalan ytimen viihtyisyyden ja liiketoimintaedellytysten 
 lisäämiseksi.

b) Kylien maankäyttö ja kaavoitus suunnitellaan ja toteutetaan 
 siten, että alueellisten vahvuuksien kehittäminen valittujen 
 kyläidentiteettien perusteella onnistuu mahdollisimman 
 tehokkaasti.

c) Yritystoiminnan sijoittuminen kuntaan suunnitellaan yritysten 
 tarpeiden perustella.

d) Kehitetään ”helpon palvelun” asumisen ja muuttamisen 
	 konsepteja	eri	asiakasryhmille.	Tontin	ostamisen,	infran	ratkai-
 sujen, lupaprosessien ja talonrakentamisen prosessit kytketään 
 asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi, valmiiksi 
    kokonaisuudeksi.

e) Kunta kartoittaa ja luokittelee omaisuutensa. Omaisuuden 
 hoidossa huomioidaan väestökasvutavoite. Kunta kasvattaa 
 omaisuuttaan niiltä osin, kuin se tukee väestöstrategiaa, ja 
 suurimmat investoinnit suunnataan niihin hankkeisiin, jotka 
 mahdollistavat väestökasvun. Olemassa olevan omaisuuden 
 arvosta pidetään huolta ja kehitetään sitä niin, että se palvelee 
 tulevaa palvelurakennetta. 

ONNISTUNUT 
MAANKÄYTTÖ, 
KAAVOITUS JA  
OMISTAJAPOLITIIKKA



Toimenpiteet:

a) Kunnan palveluiden verkko tarkastellaan uudelleen siten, että  
 se mahdollistaa nopean väestökasvun ja on tuottava, 
 taloudellinen, tehokas sekä vaikuttava. 

b) Kunnan palveluiden johtamisjärjestelmä rakennetaan uudelleen.
 
c) Palveluverkkoa tehostetaan keskittämällä massapalveluita ja 
 hajauttamalla kyläidentiteettejä tukevia palveluita. Painotetaan  
 palveluvalikossa asiakastarpeisiin tehokkaimmin vastaavia 
 palveluita sekä parannetaan yksittäisten palveluiden 
 suorituskykyä. 

d) Kunta järjestää lakisääteiset palvelunsa edellytettyjen 
	 suunnitelmien	mukaisesti.	Kunta	määrittelee	oman	palvelu-
 valikkonsa asiakastarpeen pohjalta ja asettaa kullekin palvelulle  
 laissa säädetyt palvelutavoitteet.

e) Kuntaan luodaan henkilöstösuunnitelma. Kuntaan 
 rekrytoidaan sellaista henkilöstöä, joka tehokkaasti tukee 
	 osaamisellaan	ja	työpanoksellaan	asiakastarpeen	tyydyttä-
 mistä eri palveluissa ja kyläidentiteettien rakentamisessa. 
 Henkilöstön osaamista vahvistetaan tukemaan strategisia 
 tavoitteita.  

ASIAKASLÄHTÖISET 
PALVELUT



Toimenpiteet:

a) Pälkäne luo sellaisen mielikuvan Tampereen seudulla asuville 
 tai seudulle muuttajille, että Pälkäne on tavoiteltava asuinpaikka.  
 Kyläidentiteettien jälkeen selvitetään markkinoinnin kohderyhmät  
 ja markkinointi kohdistetaan kunkin kyläidentiteetin vahvuuksien  
 mukaisiin kohderyhmiin. 

b) Kyliä markkinoidaan niiden omalla persoonalla ja identiteetillä, 
 niiden omiin vahvuuksiin nojaten.

c) Markkinointia tehdään tehokkaasti tarkasti rajatuille kohderyhmille.  

d) Markkinointi toteutetaan ihmisen mittakaavassa. Se on 
 puhuttelevaa ja kohti tulevaa. 

M
MARKKI-
NOINTI





Pälkäne on juuri sopivan kokoinen kunta, jotta se voi palvella 
asiakkaita nopeasti ja notkeasti. Täällä ihmiset tulevat tutuiksi. 
Pälkäne	kuuluu	Etelä-	ja	Lounais-Suomen	suuralueeseen,	jossa	
Tampereen n. 50 km kehän vaikutusalueella asuu n. 1,2 
miljoonaa asukasta. Sijaitsemme siis pääliikenneväylä 
VT 12 varrella ja kasvukäytävän vaikutusalueella. 
Palvelut ja työpaikat sijaitsevat lähellä Pälkänettä.

Parasta aikaa, 
aika sopiva, 
aika lahella::



Pälkäneellä voi jäädä kylään asumaan. 
Kylät ovat persoonallisia ja niiden identiteetti 
on vahvaa. Luopioisissa ollaan luovia, 
Aitoossa aitoja, Laitikkalassa ruoka on lähellä.

Kaydaan kylassa: : : : :



Pälkäne tarjoaa mahdollisuuden huolehtia 
kunnosta vauvasta vaariin. Se haluaa tarjota 
parhaat mahdolliset puitteet omaehtoiseen 
liikkumiseen ja ohjattuun liikuntaan. 

Kunnon Palkane: :



Ole mökillä kuin kotonasi, kotona kuin mökilläsi. 
Pälkäne	on	erinomainen	vapaa-ajanasukaskunta.	
Täällä saa olla omassa rauhassa luonnon 
keskellä ja järvien sylissä, mutta pienellä 
käden liikkeellä ylettää tarttumaan 
paikkakunnan palveluihin. 

Kotonakin lomalla



Ihaninta Pälkäneellä on luonto. Se on 
hyvinvoinnin ja rentoutumisen tankkauspiste. 
Vedet, metsät, pellot ja harjut, 
niistä pälkäneläinen on ylpeä.   

Luonnostaan ylpea:



Pälkäneen historian vaiheet limittyvät osaksi maailmanhistoriaa 
ja yksittäisiä ihmiskohtaloita. Se kulkee rautakauden, taisteluiden 
ja sivistyksen historian kautta tähän päivään. 
Tule kirjoittamaan kanssamme aapiseen uutta sivua! 
 


