
2016



Hyväksytty Pälkäneen kunnanvaltuustossa xx.xx.2016, § xx



Sisällysluettelo
    KAAVOITUS PÄLKÄNEELLÄ 4
    KAAVOITUSJÄRJESTELMÄ    5
    MAAKUNTAKAAVA 6
    RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 7
    AITOON KESKUSTAN ASEMAKAAVA 8
    EPAALAN ALUEEN ASEMAKAAVAT 9
    LASTENLINNAN METSÄN ASEMAKAAVA 10 
    LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA 11
    MUIKKUTIEN ASEMAKAAVA 12
    ROHOLAN ASEMAKAAVA 13
    TOMMOLAN ASEMAKAAVA              14
    VOHLISAAREN ASEMAKAAVA 15

Kaavoituskatsaus
2016



4

Vuosina 2016 käynnistetään Pälkäneellä useita uusia asemakaa-
vahankkeita. Lisäksi vuoden aikana valmistuu monia jo aiem-
min aloitettuja kaavoja. Vuoden 2016 alkupuoliskolla valmis-
tuvat  liikuntahallin ja Roholan asemakaavat sekä Rautajärven 
osayleiskaava. Kaavoitusprojektien toteuttamista järjestellään 
rakennuspaineen  ja muiden vaikuttavien seikkojen perusteella. 

Kaavoituksessa laaditaan vuonna 2016 paikkatiedon järjestel-
mänhallintasuunnitelma. Suunnitelman mukainen protokolla 
otetaan käyttöön heti sen valmistuttua. Paikkatietopohjaisia 
järjestelmiä hyödyntäen aletaan kokoamaan ja analysoimaan 
tietoa kunnan kokonaissuunnittelun  tehostamiseksi.

Pälkäneen kunnan asemakaavojen ajantasaisuuden arviointia 
suoritetaan jatkuvasti. Ajantasainen, digitaalinen oikeassa koor-
dinaattijärjestelmässä oleva pohjakartta helpottaa työtä. Kun-
nassa laadittavia asemakaavoja varten on projektikohtaisesti 
teetetty ajantasaiset pohjakartat täydentämään asemakaavojen 
perustana olevaa pohjakarttaa vuodelta 1986. Kyseinen pohja-
kartta on rasterimuotoinen eikä näin ollen ole yhdenmukainen 
digitaalisten nykyjärjestelmien kanssa. Vuonna 2016 Pälkäneen 
kunnassa aloitetaan uuden pohjakartan laatimistyö.

Pälkäneen kehityskuvassa tehdyt linjaukset huomioidaan kaa-
voituksen tulevien hankkeiden suunnittelussa. Pälkäneellä 
etsitään uusia mahdollisuuksia rantojen julkisen käytön lisää-
miseksi. Kaavoitusta kevyemmistä maankäytön suunnittelun 
hankkeista on esimerkkinä lähiliikkumisympäristön kehittämis-
hanke, joka on realisoitunut ”Pyöräillen Pälkäneellä” - hankkeen  
pyöräilyä edesauttavilla selvityksillä ja toimenpiteillä.

Kaavoitus Pälkäneellä



5

Maakuntakaava
Maakuntakaavoitus on osa maakunnan suunnittelua. Maa-
kunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset ta-
voitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maa-
kunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Pirkanmaan 
maakuntakaavan laatimisesta ja hyväksymisestä vastaa Pirkan-
maan liitto. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavassa esi-
tetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 
osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia aluei-
ta. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella 
kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakun-
nallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden 
kunnan alueiden käytön yhteensovittamiseksi on tarpeen. 

Yleiskaava
Yleiskaava on monipuolinen kaavoituksen väline. Yleiskaavoja 
on eri luonteisia: strateginen, yleispiirteinen ja yksityiskohtai-
nen yleiskaava. Yksityiskohtaisella yleiskaavalla otetaan yleensä 
kantaa rakennusoikeuksiin, jolloin se toimii rakennusluvan pe-
rusteena. Yleiskaavan laatimisesta vastaa kunta. Kunnan sisäi-
sen yleiskaavan vahvistaa kunnanvaltuusto. 

Osayleiskaavaksi kutsutaan yleiskaavaa, joka ei koske koko kun-
taa, vaan on laadittu jollekin kunnan osa-alueelle. Erikoistee-
moja käsittelevästä yleiskaavasta käytetään tapauskohtaisesti 
erilaisia nimityksiä, esimerkiksi viheryleiskaava. Pälkäneen ajan-
kohtaisista yleiskaavoista Rautajärven osayleiskaava on kyläkaa-
va, joka on samalla luonteeltaan yksityiskohtainen yleiskaava.

Asemakaava
Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavoituksen työkaluista. 
Asemakaavan käsite korvasi vuonna 2000 voimaan astuneessa 
maankäyttö- ja rakennuslaissa entisen rakennuskaavan. Asema-
kaavan vahvistaa aina kunnanvaltuusto.

Asemakaavassa osoitetaan alueiden käyttö yksityiskohtaisesti. 
Siinä voidaan ottaa kantaa rakentamisen määrään, sijaintiin ja 
laatuun halutessa hyvinkin yksityiskohtaisesti. Asemakaavan 
ohjeistoon voidaan liittää myös rakentamistapaohjeet.

Ranta-asemakaava
Rantojen loma-asutuksen kaavoitukseen on maankäyttö- ja 
rakennuslaissa asetettu erityisiä sisältövaatimuksia erityisesti 
ympäristön ja maiseman arvoihin liittyen. Pälkäneellä on te-
keillä useita maanomistajan teettämiä ranta-asemakaavoja tai 
ranta-asemakaavan muutoksia. Ranta-asemakaava on maan-
omistajan laadituttama kaava. Pälkäneen kunta on laatinut ran-
ta-asemakaavan laatimisen periaatteet auttamaan maanomis-
tajia ranta-asemakaavan ohjaamisessa.

Maak ntakaa a

Kaavoitusjärjestelmä
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Pälkäneellä on voimassa valtioneuvoston 29.3.2007 vahvistama 
maakuntakaava (kuvassa). Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava 
(turvetuotanto) ja 2. vaihemaakuntakaava (liikenne ja logistiik-
ka) ovat parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana.

Pälkäne on voimassa olevassa maakuntakaavassa huomioitu 
monipuolisesti sekä erilaisten aluevarausten että turvattavien 
arvojen suhteen. Pälkäneen maankäytön suunnittelu on ollut 
aktiivista 1. maakuntakaavan laatimisen jälkeen. Maakuntakaa-
va on tämän vuoksi Pälkäneen osalta monilta osin vain nykyti-
lanteen toteava, mutta kehitysnäkymät puuttuvat.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n tavoitteena on olla uuden 
sukupolven kaava, joka toteutetaan painotetulla vuorovaiku-
tusmetodilla. Pälkäne on mukana jo ennen varsinaista suun-
nitteluvaihetta kuntaedustajana maakuntakaava 2040:n ohjel-
mointityöryhmässä. 

Maakuntakaava 2040:n osallistumis-ja arviointisuunnitelma on 
ollut nähtävillä vuonna 2012 ja kaavaluonnos vuonna 2015. 
Kaavaehdotus tulee nähtäville vuoden 2016 aikana. Tällöin osal-
lisilla on mahdollista jättää muistutuksia siitä. Maakuntakaavan 
arvioitu valmistumisaika on talvella 2016 - 2017.

Voimassa oleva maakuntakaava on nähtävissä Pirkanmaan lii-
ton internet-sivuilla http://www.pirkanmaa.fi /fi /maakuntakaa-
voitus. Sivuilla voi myös tutustua uuden suunnittelun alaisen 
maakuntakaavan sisältöön sekä taustamateriaaliin ja seurata 
kaavoitustyön etenemistä.

Maakuntakaava
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Rautajärven osayleiskaava laaditaan kyläkaavana. Sitä voidaan valmistuttaan käyttää rakennuslupien 
perusteena. Suunnittelualue  käsittää Rautajärven keskustan tienoon. Kaavaa varten on laadittu sel-
vityksiä suunnittelualuetta laajemmalta alueelta. Kaavoituksen keskeinen tavoite on toimivan, yhte-
näisen ja vetovoimaisen kyläympäristön suunnitteleminen. Kaavoituksella huolehditaan myös alueen 
kehityksen ja kulttuuriympäristöarvojen tasapainoisesta yhteensovittamisesta.

Rautajärven keskustaajama on melko tiiviisti rakentunut. Eri aikakausien kerroksellisuus näkyy hyvin. 
Alueella on arvokkaita kohteita sekä alueita niin rakennetun ympäristön, historian, maiseman kuin 
ympäristönkin suhteen. Rautajärvellä ei ole suurta rakentamispainetta. Paikallisten asukkaiden ja toi-
mijoiden näkemykset ympäristöstään huomioidaan kaavoituksessa ja heidän kanssaan ollaan yhtey-
dessä säännöllisesti kaavatyön edetessä. 

Rautajärven osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1. - 30.12.2011 vä-
lisenä aikana. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 27.3. - 28.4.2014 välisenä aikana. Ehdotus on nähtävillä 
alkuvuodesta 2016, jonka jälkeen kaava on tarkoitus hyväksyä ehdotusvaiheen palaute huomioonot-
taen.

Ra tajär en osa leiskaa a laaditaan k läkaa ana Sitä

Rautajärven osayleiskaava
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Aitoon keskustassa on voimassa oleva asemakaava. Kaava on 
vuodelta 1996. Siinä esimerkiksi Aitoon tien eteläpuolella sijait-
seva Honkalan alue on osoitettu huvi-ja viihdetarkoitusta pal-
velevien rakennusten korttelialueeksi. Honkalan eteläpuolella 
sijaitsee ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusraken-
nusten korttelialue, jota ympäröi maatalousalue. Aitoontien 
pohjoispuoli on pääasiassa osoitettu asuinkortteleiksi.

Aitoon keskustaan kohdistuu monenlaisia kaavamuutospainei-
ta.  Honkalan ja paloaseman alueelle on esitetty kaavamuutosta. 
Aitoon asemakaava-alueella on kaavasta poikkeavasti toteutu-
neita alueita. Lisäksi kunnan omistamilla mailla on kaavoitustar-
vetta. Varsinaista voimakasta rakennuspainetta alueella ei ole.

Yksi keskeisistä muutostarpeista tulee esille Aitoon VPK:n 
11.4.2010 tekemässä aloitteessa. Siinä esitetään muutoksia sekä 
huvi- että hälytyskeskusalueelle. Aitoon VPK esittää palokun-
nan maiden käyttötarkoitusten selventämistä nykytilanteen 
mukaiseksi ja rakennusoikeuden vahvistamista. Lisäksi Aitoon 
VPK esittää paloaseman laajentamismahdollisuuden kirjaamis-
ta kaavaa ja   kunnan omistamien lähialueiden muuttamista 
kaavalla pysäköintialueiksi.

Aitoon keskustan asemakaavatyö aloitetaan alueen asemakaa-
van ajanmukaisuuden tarkastelulla. Sen valmistumisen myötä 
voidaan Aitoon keskustan asemakaavan muutokselle määritel-
lä täsmällinen suunnittelualue. Aitoon keskustan asemakaavan 
muutoksen ja mahdollisen laajennuksen suunnittelu on mah-
dollista aloittaa vuonna 2016, kun kunnan resursseja vapautuu  
keskeneräisten kaavojen valmistuttua.

Aitoon keskustan asemakaava
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Vuonna 2012 valmistui Pälkäneelle Epaala-Kuulialan osayleiskaava. Siinä osoitettiin muutamia rannan 
tai sen tuntumassa olevia alueita myöhemmin tarkemmin suunniteltavaksi asemakaavalla. Kyseisten 
alueiden asemakaaavat on käynnistetty vuonna 2014 kolmena eri kaavahankkeena. Nämä ovat:
- Kuulialan asemakaava
- Pappilan asemakaava
- Kuulialan vanhan kylän ja Taka-Vaijalan asemakaava

Epaalan alueen asemakaavat sijoittuvat Pälkäneveden rantaan tai sen liepeille Pälkäneen keskustan ja 
valtatie 12 itäpuolelle. Alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla kulttuuriympäristöalueella ja maa-
kunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Tämän vuoksi kaavoja laadittaessa otetaan erityisesti huo-
mioon niiden vaikutukset vesistöön, kulttuuriympäristöön ja maisemaan.

Kaikkien näiden kolmen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 16.4. - 
16.5.2014 välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana saadun palautteen ja Epaala-Kuulialan osayleiskaavas-
sa määriteltyjen tavoitteiden perusteella on kustakin asemakaavasta laadittu kaavaluonnos, joiden 
nähtävilläolo oli loppuvuodesta 2014. Kaavaehdotukset ovat menossa nähtäville vuonna 2016 jonka 
jälkeen Epaalan alueen asemakaavojen on tavoitteena valmistua saman vuoden aikana.

V onna 2012 almist i Pälkäneelle Epaala K lialan osa leiska

Epaalan alueen asemakaavat
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Tällä kaavoituskatsauksella käynnistetään Lastenlinnan metsän 
asemakaava. Lastenlinnan metsä sijaitsee lastenlinnan etelä-
osassa. Suunnittelualue on metsäinen. Sen nykyisessä voimassa 
olevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu teollisuutta, sen 
pohjoispuolelle AP-merkinnällä pientalotontti, maa- ja metsä-
talousaluetta sekä puistoalueita.

Kaavoituksen tavoitteena on laajentaa Lastenlinnan kaupungi-
nosaa etelään päin ja muodostaa alueelle viihtyisä pientaloalue, 
jossa asumisessa yhdistyvät kuntakeskuksen palveluiden help-
po saavutettavuus sekä luonnon läheisyys. Viherverkoston yh-
tenäisyyttä ja hyviä kevyen liikenteen reitistöjä pidetään alueen 
suunnittelun lähtökohtana.

Alueen kaavoitus alkaa erilaisten selvitysten laatimisella. Alueel-
le on tarpeen laatia luonto-, liikenne-  ja - meluselvitys. Lisäksi 
on arvioitava arkeologisen selvityksen tarve. Uutta pohjakart-
taa ei tarvitse suunnittelualueelle laatia, koska Pälkäneelle val-
mistetaan koko kuntakeskuksen asemakaava-aluetta koskeva 
uusi pohjakartta.

Lastenlinnan metsän asemakaava
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Liikuntahallin asemakaava eli valtatie 12:n rinnakkaistien ase-
makaavan muutos käynnistettiin maaliskuussa 2013. Sen ta-
voitteena on liikuntahallin rakentamisen mahdollistaminen. 

Liikuntahallin asemakaavan luonnos oli nähtävillä syksyllä 2015 
ja ehdotus talvella 2015 - 16. Suunnittelualueelle on teetetty 
hulevesiselvitys, raportti luontoarvoista, rakennetun kulttuu-
riympäristön selvitys, meluselvitys sekä liikenneselvitys. Liikun-
tahallin asemakaava on saanut lopullisen muotonsa, joka on 
valmistunut hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2016.

Liikuntahallin asemakaavassa osoitetaan melusuojaus koulun 
pihalle. Tavoitteena on sen suunnittelu yhdessä Roholan me-
luesteen kanssa, jotta niille löydettäisiin korkealaatuinen ja toi-
siinsa sopiva ilme.

Liikuntahallin asemakaavaL k h ll k



12

Tällä kaavoituskatsauksella käynnistetään Muikkutien asema-
kaava. Muikkutien asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Kyt-
täläntien ja Kostianvirran välisellä alueella Muikkutien varrella.  
Korttelin 36 puisto- , urheilu- ja asuintontteja on tavoitteena 
muokata siten, että alueelle syntyy uusia rakennuspaikkoja 
pientaloille. Alueelle on tehty maankäyttösopimus maanomis-
tajan kanssa.

Alueen kaavoitus alkaa selvitysten laatimisella. Alueelle on tar-
peen laatia luontoselvitys ja arkeologinen selvitys. Muikkutien 
asemakaavan suunnittelualue on ollut osana laajempaa Kyttä-
läntien alueen rakennetun ympäristön selvitystä, joten sen tu-
loksia voidaan hyödyntää suunnittelussa.

Uutta pohjakarttaa ei tarvitse suunnittelualueelle laatia, kos-
ka Pälkäneelle valmistetaan koko kuntakeskuksen asemakaa-
va-aluetta koskeva uusi pohjakartta.

Muikkutien asemakaava
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Valtatie 12:n ja Aitoontien risteyksen koillispuolella on Roholan 
asemakaavan suunnittelualue.  Alueen kaavoitus on laitettu vi-
reille vuoden 2012 lopussa. Tavoitteena on huomioida erityises-
ti tulevan alueen sopivuus lapsiperheille. 

Roholan asemakaavan kaavaluonnos oli nähtävillä vuonna 2014 
ja kaavaehdotus 2015.  Ehdotusvaiheen palautteen perusteella 
Roholan asemakaavan suunnittelualueelle on teetetty raken-
nettavuusselvitys ja toteuttamissuunnitelma. Roholan asema-
kaava tulee hyväksyntään vuonna 2016.

Osallisyhteistyössä on saatu mukaan lapsiperheiden, alueen 
asukkaiden, naapureiden ja muiden toimijoiden mielipiteitä. 
Yhtenä toimijana suunnittelussa on ollut asukastyöryhmä, joka 
on kokoontunut   pohtimaan kaavaa eri näkökulmista.

Roholan asemakaavan rakenne muodostuu eri luonteisista 
rauhallisista soluista, jotka muodostuvat yhteisten virkistysalu-
eiden ympärille. Roholassa kevyen liikenteen verkosto kulkee 
rakenteen sisällä virkistysalueilla erillään ajoneuvoliikenteestä. 
Läpiajoliikenne on ohjattu kokoojakaduille. Alueelle osoitetaan 
mahdollisuus palstaviljelyyn.

Roholan asemakaava-alue suojataan valtatien melulta raken-
tamalla melueste. Suunnitelman mukaisesti siinä on maapen-
gerrys, jonka päällä on lisäksi aita.  Penger hyödynnetään osoit-
tamalla siihen urheilullisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. 
Tavoitteena on meluesteen suunnittelu yhdessä liikuntahallin 
asemakaava-alueen meluesteen kanssa, jotta niille löydettäisiin 
korkealaatuinen ja toisiinsa sopiva ilme.

Roholan asemakaava



14

Tommolan alue sijaitsee Mallasveden rannalla Peltoniemen 
kainalossa kuntakeskuksen eteläosassa. Suunnittelualueen 
pinta-ala on noin 16 hehtaaria. Suunnittelualue pääasiassa on 
entisen pappilan aluetta lukuunottamatta rakentamatonta en-
tistä peltoaluetta. Peltoniemen kärjessä on lisäksi korkeita kal-
lioalueita. Korkeusvaihtelu alueella on noin 23 metriä.

Tommolan alueenasemakaavan muutos tuli vireille 2007. Pälkä-
neen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan vuonna 2009. Hämeen-
linnan hallinto-oikeus kumosi kaavan vuonna 2010. Päätöksen 
perusteena oli ettei Tommolan jätevedenpuhdistamon mah-
dollisista hajuhaitoista ollut selvitystä. 

Kaavoitus käynnistettiin uudelleen, kun alueelle laadittiin sel-
vitys jätevedenpuhdistamon vaikutuksista ympäristöön ja siitä 
kävi ilmi, ettei esimerkiksi haju aiheuta viihtyisyyshaittaa nykyi-
selle tai suunnitellulle asuinalueelle. Tommolan asemakaava on 
tavoitteena valmistua vuonna 2016.

Kaavoituksen tarkoituksena on toteuttaa asemakaavan muu-
tos aiempien tavoitteiden, suunnitelmien ja niiden tarkistusten 
pohjalta täydennetty selvitysaineisto huomioiden. Alueelle on 
tarkoitus kaavoittaa omakotitaloja.

Tommolan alueen asemakaavan muutoksen kaavaluonnos 
on ollut nähtävillä 10.5. - 8.6.2012 välisenä aikana. Nähtävillä 
olleessa luonnoksessa alueelle osoitetaan 26 omakotitonttia. 
Peltoniemen eteläosaan on osoitettu kaksi loma-asuntotont-
tia. Ranta-alue on  osoitettu lähivirkistysalueeksi. Suunnitte-
lualueen pohjoisosaan on osoitettu ohjeellinen uimapaikka. 

Tommolan asemakaava
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Vohlisaari sijaitsee Kukkiajärven Haltianselän rannalla Luopiois-
ten tuntumassa noin kilometrin taajaman keskustasta. Suunnit-
telualueen pinta-ala on noin 7,2 ha.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1992. Kaavassa saa-
ren länsirantaan on osoitettu loma-asuntojen korttelialue. Muu 
osa saaresta on varattu virkistykseen ja retkeilyyn. Kukkiajärvi 
kuuluu Natura 2000-verkostoon niukkaravinteisena järvenä. 
Asemakaavan muutos on tullut vireille vuonna 2009. 

Vohlisaaren asemakaavan muutoksen tavoitteena on ollut mah-
dollistaa pysyvän asutuksen sijoittuminen Vohlisaareen muut-
tamalla nykyinen loma-asuntojen korttelialue asuinpientalojen 
korttelialueeksi ja selvittää asuinrakentamisen mahdollisuuksia 
muualla suunnittelualueella.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 3.2. - 10.03.2011. Luonnok-
sessa alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 2075 krs-m2. Sekä 
rakennuspaikkojen sijainti noudattaa olemassa olevaa aluera-
kennetta. Suunnittelualueelle on kaavoitettu 9 tonttia. Uusia 
rakennuspaikkoja on tullut kaksi saaren sisäosaan tien varteen. 
Rakennetun rannan määrä ei muutu olennaisesti. 

Vohlisaaren asemakaavan muutos on parhaillaan ehdotusvai-
heessa. Ehdotuksessa tullaan tehostamaan alueen luontoar-
vojen huomioimista luontoselvityksen mukaisesti. Vohlisaaren 
asemakaavaa on mahdollista jatkaa vuonna 2016, kun kunnan 
resursseja vapautuu  keskeneräisten kaavojen valmistuttua.

Vohlisaaren asemakaava

Helena Väisänen 2011
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