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Hyväksytty Pälkäneen kunnanvaltuustossa 15.2.2018 § 4 



 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja 

maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkityk-

seltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä 

sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, 

sisältöön ja toteuttamiseen. 

 

Kaavoituskatsaus 

Maakuntakaavoitus 

Maakuntakaavoitus on osa maakunnan suunnittelua. Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valta-

kunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten ta-

voitteiden kanssa. Maakunnan liitto huolehtii maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan ta-

salla ja sen kehittämisestä. Pirkanmaan maakuntakaavasta vastaa Pirkanmaan liitto. Maankäyttö- ja ra-

kennuslain mukaan maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 

osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaava toimii ohjeena laaditta-

essa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden 

käytön järjestämiseksi. 

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Pirkanmaan maakuntahallitus päätti koko-

uksessaan 29.5.2017 (§ 71) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Pirkanmaan maakunta-

valtuuston 27.3.2017 (§ 6) hyväksymän Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tulemaan voimaan ennen kuin 

se on saanut lainvoiman. 

Voimaan tullessaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumosi Pirkanmaan 1. maakuntakaavan, turvetuo-

tantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. 

vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan. 

 



 

MAAKUNTAKAAVA 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kuulutettiin voimaantulleeksi 8.6.2017. 

KUVA 1. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 ja osasta merkinnöistä. Kokonaisuudessaan kaava on tutustuttavissa Pirkan-

maan liiton Internet-sivuilla osoitteessa www.pirkanmaa.fi/maankaytto-liikenne/valmisteilla-maakuntakaava-2040/  



 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntaraken-

teen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.  Yleiskaavassa esi-

tetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen 

sekä muun maankäytön suunnittelun ja rakentamisen perustaksi. Yleiskaavoja on luonteeltaan erilaisia: 

strateginen, yleispiirteinen ja yksityiskohtainen yleiskaava. Yksityiskohtaisella yleiskaavalla voidaan halu-

tessa ottaa kantaa rakennusoikeuksiin, jolloin se toimii rakennusluvan perusteena. Osayleiskaavaksi kut-

sutaan yleiskaavaa, joka ei koske koko kuntaa, vaan on laadittu jollekin kunnan osa-alueelle.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen 

pitämisestä ajan tasalla. Kunnan sisäisen yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kuntien yhteisen yleis-

kaavan hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö.  

 

Pälkäneellä voimassa olevat osayleiskaavat: 

 Rautajärven osayleiskaava (voimaantulo 7.6.2017) 

 Epaala-Kuulialan osayleiskaava (voimaantulo 5.12.2012) 

 Isokangas-Kollolan osayleiskaava (vahvistettu 28.9.1995) 

 
 

YLEISKAAVAT 

ASEMAKAAVAT 

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavoituksen työkaluista. Asemakaavassa voidaan ottaa kantaa rakenta-

misen määrään, sijaintiin ja laatuun tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaan asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka maan-

käytön ohjaustarve sitä edellyttää. Asemakaavan laatii kunta ja hyväksyy kunnanvaltuusto. Ranta-alueilla 

voivat maanomistajat laadituttaa mailleen ranta-asemakaavan.  

Vireillä olevat asemakaavat 

PÄLKÄNEVEDEN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVA 

Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Pälkäneve-

dentien risteyksen tuntumassa (kuva 2.) ja on suun-

nittelutyön alkaessa rakentamaton. 

Suunnittelun tavoitteena on luoda alueelle liiketoi-

minnan, teollisuuden, erilaisten palveluiden ja 

polttoaineen jakelun mahdollistava keskittymä.  

Kunnanhallitus päätti kaavan vireilletulosta 

30.3.2017 § 96. Kaavan osallistumis– ja arviointi-

suunnitelma pidettiin nähtävillä 2.8.-1.9.2017. Kaa-

van on tavoitteena valmistua vuoden 2018 aikana. 

KUVA 2. Suunnittelualue rajattuna punaisella. 



 

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Muikkutien asemakaavan suunnittelualue sijaitsee  Kostianvirran ete-

läpuolella. Kaavan tavoitteena on luoda asemakaavalla uusia raken-

nuspaikkoja pientaloille. 

Muikkutien asemakaavahanke käynnistettiin 15.6.2016 § 23  kunnan-

valtuustossa hyväksytyn kaavoituskatsauksen myötä. Kaavan osallis-

tumis– ja arviointisuunnitelma (KH 8.9.2016 § 206) pidettiin nähtävil-

lä 3.11.-2.12.2016, kaavaluonnos (KH 26.4.2017 § 133) 10.5.-9.6.2017 

sekä kaavaehdotus  (KH 23.11.2017 § 327) 20.12.2017—22.1.2018. 

Kaavan on tavoitteena valmistua alkuvuodesta 2018. 

 

LASTENLINNAN METSÄN ASEMAKAAVAN MUU-

TOS 

Lastenlinnan metsän asemakaavan suunnittelu-

alue sijaitsee valtatie 12 länsipuolella Lastenlin-

nan alueen eteläpuolella. 

Kaavan tavoitteena on kaavan muuttaminen van-

huspalveluyksikön rakentamisen sallivaksi. Kaa-

valla tavoitellaan myös pientalorakentamista 

metsä virkistysalueena huomioiden. 

Lastenlinnan metsän asemakaavahanke käynnis-

tettiin 15.6.2016 § 23  kunnanvaltuustossa hyväk-

sytyn kaavoituskatsauksen myötä. Kaavan osallis-

tumis– ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävil-

lä (KH 9.6.2016 § 142) 15.6.-15.7.2016. Kaavan 

on tavoitteena valmistua vuoden 2018 aikana. 

KUVA 3. Ote kaavayhdistelmästä. Alustava suunnitte-

lualue rajattuna sinisellä. 

TERVAPIRTIN ASEMAKAAVA 

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien länsipuolella Aapisku-

kon huoltoaseman ja palvelukeskuksen alueella. Suunnittelualue 

käsittää asemakaavassa liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1) 

osoitetun alueen. Tavoitteena on luoda asemakaavalla edellytykset 

polttoaineenjakelupisteen lainmukaiseen rakentamiseen. Suun-

nittelussa huomioidaan Aapiskukon matkailuun ja palvelurakentee-

seen liittyvät kehittämistavoitteet. 

Kunnanhallitus päätti kaavan vireilletulosta  9.6.2016 § 141. Osallis-

tumis– ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 3.11.-2.12.2016. 

Kaavahanketta on tavoite jatkaa taustaselvitysten valmistuttua.   

 

KUVA 4. Ote Muikkutien asemakaavamuutosehdotuksesta. 

KUVA 5. Ote kaavayhdistelmästä. Suunnittelualue rajattuna 

sinisellä. 



 

TOMMOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksessa Kuusiston alueella Tommolantien länsiosassa. Alue rajoittuu 

Mallasveden rantaan. 

Tommolan asemakaavan tavoitteena maa- ja metsätalousalueen muuttaminen tonteiksi ja virkistysalueeksi.  

Kaava käynnistettiin ensimmäisen  kerran vuonna 2008.  

Toisen kierroksen vireilletulosta, sekä valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta päätettiin kunnanhallituksen 

kokouksessa 23.04.2012 § 124. Luonnosvaiheen nähtävilläolo järjestettiin  10.5.-8.6.2012. Kaavaehdotus (KH 

16.8.2016 § 187) pidettiin nähtävillä 24.8.-23.9.2016. Kaavan on tavoitteena valmistua vuoden 2018 aikana. 

KUVA 6. Ote Tommolan asemakaavaehdotuksesta. 



 

PAPPILAN ASEMAKAAVA 

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahden-

tien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. 

Kaava-alue on määritetty Epaala-

Kuulialan osayleiskaavassa. Suunnittelu-

alue käsittää yleiskaavassa osoitetut 

asuinrakennuspaikat, Pappilan, veneval-

kaman, Kostianvirran pohjoisrannan sekä 

ympäröivät pellot. Suunnittelualue rajau-

tuu lännessä Lahdentiehen, etelässä Kos-

tianvirtaan, idässä Pappilanlahteen ja 

pohjoisessa Kuulialan niemeen. 

Alue on yksityisessä omistuksessa ja osin 

Pälkäneen seurakunnan omistuksessa. 

Kunnanhallitus päätti kaavan vireilletu-

losta 16.5.2013 § 148. Osallistumis– ja 

arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 

16.4.-16.5.2014. Kaavaluonnos pidettiin 

nähtävillä (KH 27.11.2014 § 292)  3.-

31.12.2014 ja kaavaehdotus (KH 

22.9.2016 § 219) 28.9.-27.10.2016. Pir-

kanmaan maakuntamuseon kaavaehdo-

tuksesta antaman lausunnon perusteella 

alueelle tehdään arkeologisia lisäselvityk-

siä. Lisäselvitysten valmistuttua kaava 

tultaneen asettamaan ehdotuksena uu-

delleen nähtäville. Kaavan on tavoitteena 

valmistua vuoden 2018 alkupuolella. 

KUVA 7. Ote Pappilan asemakaavaehdotuk-

sesta. 



 

Vireillä olevat ranta-asemakaavat 

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA 

Etusaari sijaitsee Pälkäneveden keskiosassa 

Luikalansaaren lounaispuolella. Suunnittelu-

alueen pinta-ala noin 17 ha. Alue on yksityi-

sessä omistuksessa. 

Kaavan tavoitteena on määrittää ranta-

asemakaavalla alueelle sopiva rakentamisen 

määrä sekä muut tarvittavat alueet. Suun-

nittelussa selvitetään mahdollisuuksia ke-

hittää aluetta matkailu- ja loma-

asumiskohteena saaren luontoa, maisemia, 

perinnebiotooppia ja saaressa tapahtuvaa 

luonnonlaiduntamista hyödyntäen ja huomi-

oiden. 

Kunnanhallitus päätti kaavan vireilletulosta ja 

osallistumis– ja arviointisuunnitelman nähtä-

ville asettamisesta 24.11.2016 § 291. Osallis-

tumis– ja arviointisuunnitelma pidettiin näh-

tävillä  1.2.-2.3.2017, kaavaluonnos (KH 

8.6.2017 § 190) 6.9.-6.10.2017 sekä kaavaeh-

dotus (KH 23.11.2017 § 328) 20.12.2017—

22.1.2018. 

JYLHÄNIEMEN RANTA-

ASEMAKAAVA 

Suunnittelualue sijaitsee Kuk-

kiajärven länsirannalla maan-

teitse n. 7 km päässä Luopioisten 

kirkonkylästä. Jylhäniemen ranta

-asemakaavan tarkoituksena on 

määrittää Vilppulan tilan ranta-

rakennusoikeus ja mahdollistaa 

tavanomaisten lomarakennus-

paikkojen muodostuminen tilan 

ranta-alueelle. Kaavan laatimi-

sen yhteydessä huomioidaan 

alueen mahdollisten luonto- ja 

maisema-arvojen selvittäminen 

ja turvaaminen. 

Kaavan osallistumis– ja arviointi-

suunnitelma pidettiin nähtävillä 

17.1.-15.2.2011, kaavaluonnos 

21.3.-19.4.2011 ja kaavaehdotus 

(KH 12.10.2017 § 293) 1.11.-

1.12.2017. 

 

KUVA 9. Ote Jylhäniemen ranta-

asemakaavaehdotuksesta. 

KUVA 8. Ote Etusaaren ranta-asemakaavaehdotuksesta. 



 

KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA 

Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Pälkäneen 

kunnan Kukkian vesistöllä. Suunnittelualueena 

on Kukkian tila RN:o 635-445-2-7, johon kuu-

luu Kukkiasaaren lisäksi Päiväsaari, Kaakko-

luoto ja muita pienempiä saaria. Tilan pinta-ala 

on n. 11 ha ja siihen kuuluu 3,2 km Kukkian 

rantaviivaa. Kukkiasaarelta on matkaa Luopi-

oisten kirkonkylälle n. 3 km. 

Kukkiasaaren ranta-asemakaavan tarkoitukse-

na on ratkaista Kukkian tilan RN:o 2:7 rantara-

kennusoikeuden määrä ja sijoittuminen. Kaa-

van tavoitteena on huomioida saaressa sijait-

seva yksi vanha lomarakennuspaikka ja 

osoittaa Kukkian tilalle Pälkäneen kunnan ny-

kyisen rantasuunnittelukäytännön mukainen 

määrä uusia omarantaisia lomarakennuspaik-

koja. 

Kunnanhallitus päätti kaavan vireilletulosta ja 

kaavan osallistumis– ja arviointisuunnitelman 

nähtäville asettamisesta 10.9.2012 § 233. Kaa-

van osallistumis– ja arviointisuunnitelma pi-

dettiin nähtävillä 23.8.-21.9.2012 ja kaavaluon-

nos (KH 16.3.2016 § 55) 23.3.-22.4.2016.  

 

KUVA 10. Ote Kukkiasaaren ranta-

asemakaavaluonnoksesta. 



 

PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN 

MUUTOS 

Ranta-asemakaavan muutos laaditaan 

Pälkäneen kunnan Harhalan kylän Kuusi-

kon tilan (RN:o 5:14) alueelle. Tila sijait-

see Harhalan kylässä Pinteleen vesistön 

länsirannalla, n. 7km Pälkäneen kirkonky-

lältä etelään. 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on 

muuttaa Kuusikon tilan RN:o 5:14 käyttö-

tarkoitus loma-asunnon rakennuspaikas-

ta (RA) erillispientalon rakennuspaikaksi 

(AO). 

Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 26.11.-

28.12.2012. 

KUVA 11. Ote Pinteleen ranta-

asemakaavamuutosehdotuksesta. 

ISO-ARAJÄRVEN ETELÄRANNAN  RAN-

TA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Suunnittelualue on kaksiosainen. Alu-

eet sijaitsevat Iso-Arajärven ja Iso-

Saarijärven rannoilla Pälkäneen kun-

nassa. Kiinteistöt omistaa UPM Kym-

mene Oyj.  

Ranta-asemakaavan muutoksen ta-

voitteena on siirtää 4 Iso-Saarijärvelle 

osoitettua rakennuspaikkaa Iso-

Arajärven rantaan. Suunnittelualue kyt-

keytyy vahvasti Sappeen matkailukes-

kuksen alueeseen ja tukee toteutues-

saan alueen matkailupalveluita. Iso-

Saarijärven alue osoitetaan rakenta-

mattomaksi maa- ja metsätalousalu-

eeksi.  

Kunnanhallitus päätti kaavan vireilletu-

losta ja osallistumis– ja arviointisuunni-

telman nähtäville asettamisesta 

26.5.2016 § 128. Osallistumis– ja arvi-

ointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 

1.6.– 1.7.2016 ja kaavaluonnos (KH 

17.8.2017 § 231) 30.8.-29.9.2017. 

 

KUVA 12. Ote 

Iso-Arajärven 

ranta-

asemakaava-

muutosluonnok-

sesta. 



 


