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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen
asiakirja, joka laaditaan kaavoitustyön alussa. Asiakirjassa kerrotaan tulevan kaavan
osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksista sekä kaavan etenemisestä. OAS:ssa
määritellään kaavan osalliset ja kerrotaan kaavan lähtötiedoista. Lähtötietoihin, osallisiin
ja kaava-alueen rajaukseen toivotaan palautetta ja mielipiteitä.
Mielipiteet voi lähettää Pälkäneen kunnan kirjaamoon:
Palkane@palkane.fi tai lähettää osoitteeseen:
Pälkäneen kunta, Kirjaamo, Keskustie 1, 36600 Pälkäne

2. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1.

Kaavan nimi, tunnistetiedot ja yhteystiedot

Kaavan nimi:

Harhalan koulu

Kaavan tunnusnumero: xxx
Asian kirjaus nro:

19/10.02.03/2021

Asemakaava
koskee:

Kiinteistöjä 635–402-9-161, 635–402-9-160, 635–402-9-166,
635–402-9-169, 635–402-9-176, 635–402-9-175, 635–402-9-174,
635–402-9-168, 635–402-9-167 ja osaa kiinteistöstä 635–895-2-7

Asemakaavalla
muodostuu:

xxx

Kaavan laatija:

Pälkäneen kunta
Kaavoitus
Keskustie 1
36600 Pälkäne

Yhteyshenkilö:

kaavoitusinsinööri Elina Joutsen, p. 040 737 5390
elina.joutsen@palkane.fi
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1.2.

Tiivistelmä

Asemakaavan tavoitteen on tutkia Harhalan koulun jatkokäyttömahdollisuuksia ja
hyödyntää kunnan omistuksessa olevia maa-alueita. Asemakaavan tarkoitus on
mahdollistaa alueelle asumista.
Asemakaava tullaan laatimaan kunnan omana työnä. Asemakaavan korttelialueille
lohkottavat kiinteistöt merkitään kiinteistörekisteriin rekisteriyksikköinä tontti.
Kiinteistötoimituksen suorittaa Maanmittauslaitos.
Kaava-alueeseen liitettävien muiden kuin kunnan omistuksessa olevien kiinteistöiden
osalta maankäyttösopimuksen laatimistarve tutkitaan kaavoituksen edetessä.

1.3.

Käsittelyvaiheet

Kunnanhallitus
Vireilletulokuulutus

16.2.2021 § x
xx

Kunnanhallitus
Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62§, MRA 30§)

xx
xx

Kunnanhallitus
Kaavaehdotus julkisesti nähtävänä (MRL 65§, MRA 27§)

xx
xx

Kunnanhallitus hyväksynyt
Kunnanvaltuusto hyväksynyt

xx
xx

1.4.

Maankäyttösopimukset ja katualueet

Maankäyttö- ja rakennusalain 91 a § mukaan asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla,
jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnan
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvia kustannuksia voidaan periä mm. tontin
arvonnoususta rakennusoikeuden, rakennusoikeuden lisäyksen tai käyttömahdollisuuden
muutoksen perustella. Kustannuksista sovitaan maankäyttösopimuksella.
Yksityisessä omistuksessa olevien kiinteistöjen kohdalla, olemassa olevien rakennusten
käytetty rakentamisen määrä tutkitaan. Nyt käynnistymässä olevassa asemakaavassa
rakennusoikeus määritetään korttelialueilla suhteessa samansuuruisiksi. Jos olemassa
oleva rakentamisen määrä ylittyy korttelialueelle esitettävästä rakennusoikeudesta,
laaditaan maankäyttösopimus.
Maankäyttö ja rakennuslain 94 § mukaan kun asemakaava hyväksytään alueelle, jolla ei ole
ollut asemakaavaa, kunta saa omistukseensa katualueen, joka ei sille ennestään kuulu,
kiinteistömuodostumislain mukaisella kiinteistötoimituksella.
Nyt laadittava asemakaava on alueelle ensimmäinen.
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1.5.

Suunnittelualueen sijainti

Asemakaava sijaitsee Lahdentien vt 12 ja Valkeakosken seututien 307 risteyksessä.
Suunnittelualueen koko on noin 6,1 ha.
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa isoihin teihin ja etelässä olemassa olevaan
rakentamiseen. Kaava-aluetta voidaan laajentaa tai pienentää tarvittaessa.

Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti, pallolla osoitettuna. Pälkäneen WebGis karttapalvelu. 21.1.21

Kuva 2 Suunnittelualueen alustava rajaus. Pälkäneen WebGis karttapalvelu. 4.2.2021
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1.7.

Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja

lähdemateriaalista joita kaavoituksen yhteydessä hyödynnetään
 Geologian tutkimuskeskus (GTK), Maankamara – palvelu, 2021
 Väylävirasto tietopalveluaineistot: Tieverkon kartat, 2021
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenteen nettisivusto
 Harhalan koulun rakennusasiakirjat, Pälkäneen kunnan arkisto
 Pälkäneen kunnan tietoaineistot WebGis karttapalvelusta
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Opas 2/2013 Melun- ja Tärinän torjunta
maankäytön suunnittelussa, Airola, H.
 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017
 Valtioneuvoston päätös 993/1992 melutason ohjearvoista.
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2. VUOROVAIKUTUS JA ASEMAKAAVAPROSESSI
2.1.

Alustava asemakaavaprosessin aikataulu

Alla on esitetty kaavaprosessi alustavine aikatauluarvioineen sekä milloin ja miten voi
osallistua. Toivomme sähköistä osallistumista osoitteeseen palkane@palkane.fi
Kaavaprosessin
vaihe

Mitä tapahtuu?

Miten voi osallistua?

Miten
tiedotetaan?

Vireille tulo
kevät 2021

Laaditaan
Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
(MRL 63 §) ja KH
päättää kaavan
valmistelun
aloittamisesta.
Kaavan
valmisteluvaiheessa
laaditaan kaavan
valmisteluaineisto.
KH hyväksyy kaavan
valmisteluaineiston,
joka usein on
kaavaluonnos,
nähtäville 30 pv
ajaksi.
Kaavan
suunnitteluvaiheessa
laaditaan
kaavaehdotus.
KH hyväksyy
kaavaehdotuksen
julkisesti nähtäville
30 pv ajaksi.

Kaava tulee
kuulutuksella vireille
ja samalla julkaistaan
OAS. Osalliset voivat
antaa palautetta
lähtötiedoista ja
osallisista.
Kaavan
valmisteluaineisto
laitetaan nähtäville
osallisten mielipiteen
ilmaisua varten.
(MRL 62§, MRA 30§)
Mahdollisia
ennakkolausuntoja
voidaan pyytää.

Lehtikuulutus
kirje

Kaavan
ehdotusaineisto
asetetaan julkisesti
nähtäville
(MRL 65§, MRA 27§).
Aineistosta
pyydetään
viranomaislausunnot
ja osallisilla on
mahdollisuus jättää
muistutus.
Hyväksytystä
päätöksestä voi
valittaa Hallintooikeuteen 30 pv
kuluessa tiedoksi
saannista.

Lehtikuulutus
kirje

Valmisteluvaihe
kevät 2021

Ehdotusvaihe
kevät/kesä 2021

Hyväksyminen ja
voimaantulo
kesä/syksy 2021
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KH esittää kaavaa
hyväksyttäväksi KV
(MRL 52 §)

Lehtikuulutus
kirje

Kaava
kuulutetaan
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3. Osalliset



Kaava-alueen maanomistajat ja naapurit, lähialueen asukkaat
Viranomaiset
o Pirkanmaan ELY-keskus
o Pirkanmaan aluepelastuslaitos
o Pirkanmaan maakuntamuseo
o Väylävirasto
 Pälkäneen:
o tekninen johtaja
o rakennustarkastaja
o ympäristönsuojelusihteeri
o elinkeinojohtaja
o liikunta- ja vapaa-aika sihteeri
o varhaiskasvatusjohtaja ja vs sivistysjohtaja
 Asiantuntija viranomaiset
o Elenia Oy
o Telia Finland Oyj
o Elisa Oyj
o Pälkäneen aluelämpö Oy
o Pälkäneen valokuitu Oy



Muut yhdistykset ja yhteisöt ja tahot, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen
kiinnostaa.
Halukkuudestaan osallistua kaavamuutokseen tai olla osallistumatta tässä
kaavamuutoksessa voi ilmoittaa Pälkäneen kaavoitusinsinöörille.

3.1.

Osallisten tiedottaminen

Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä
joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen (MRL 6 §).
Osallistua voi jokaisessa kaavaprosessin vaiheessa. Toivomme sähköistä osallistumista
osoitteeseen: palkane@palkane.fi
Asiakirjat ovat nähtävillä jokaisessa kuulemisvaiheessa Pälkäneen kunnan virastotalolla
(Keskustie1, 36600 Pälkäne) sekä kunnan verkkosivuilla.
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3.1.1.

Aloitusvaihe ja valmisteluvaihe

Kunnanhallitus tekee päätöksen asemakaavan laatimisen aloittamisesta. Asemakaavan
aluksi laaditaan kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS), josta osallisilla on mahdollisuus saada tietoa osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 63§). Asemakaava
tulee vireille kuulutuksella ja samalla julkaistaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Vireilletulosta tiedotetaan:
- Kunnan tietopalvelussa
- Kunnan nettisivuilla
- Paikallisessa sanomalehdessä, Sydän-Hämeessä
- Kirjeitse kaava-alueen maanomistajille ja naapureille

Vireilletulon jälkeen valmistellaan kaavaluonnosaineisto, jonka kunnanhallitus päättää
hyväksyä nähtäville 30 päivän ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaluonnosta
koskevia mielipiteitä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti kuulutuksessa mainittuun
päivämäärään mennessä. Mahdollisia ennakkolausuntoja voidaan pyytää.

Valmistelusta tiedotetaan:
- Kunnan tietopalvelussa
- Kunnan nettisivuilla
- Paikallisessa sanomalehdessä, Sydän-Hämeessä
- Kirjeitse kaava-alueen maanomistajille ja naapureille
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3.1.2.

Ehdotusvaihe

Valmisteluvaiheen suunnitelmaluonnos muokataan mahdollisuuksien mukaan saatujen
palautteiden perusteella kaavamuutosehdotukseksi, jonka kunnanhallitus päättä asettaa
julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 30 päivän ajaksi. Tässä vaiheessa
osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta muistutus kuulutuksessa mainittuun
päivämäärään mennessä. Lausunnot pyydetään tarvittaessa.
Julkisesta nähtävillä olosta tiedotetaan:
- Kunnan tietopalvelussa
- Kunnan nettisivuilla
- Paikallisessa sanomalehdessä, Sydän-Hämeessä
- Kirjeitse vain ulkopaikkakuntalisille kaava-alueen maanomistajille ja
naapureille

3.1.3.

Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo

Asemakaava saatetaan hyväksymiskäsittelyyn kunnanhallitukselle, joka hyväksyy myös
lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet. Kunnanhallitus esittää asemakaavan
hyväksymistä edelleen kunnanvaltuustolle. Hyväksymisestä ja voimaantulosta tiedotetaan,
kuten alla on kerrottu. Kunnanhallituksen hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa
tiedoksisaantiajan jälkeen 30 vrk kuluessa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hyväksymisestä tiedotetaan:
- Kunnan tietopalvelussa

Voimaantulosta tiedotetaan:
- Kunnan tietopalvelussa
- Kunnan nettisivuilla
- Paikallisessa sanomalehdessä, Sydän-Hämeessä
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4. LÄHTÖKOHDAT
4.1.

Suunnittelun tarve, tavoite, käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset

Suunnittelualueen maankäyttöä ohjataan kaavoituksella. Alueen käyttötarkoitus on
tarkoitus määrittää alueen myyntiä varten.
Sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen 3.3.2020 Harhalan koulun lakkauttamisesta 1.8.2020
alkaen. Harhalan koululla oli sattunut vesivahinko kevät-talvella 2020, josta johtuen
lattiapintoja on kuivatuksen ja korjauksen yhteydessä avattu. Vesivahinkoasia on viety
Teknisen lautakunnan tiedoksi 14.9.2020 ja samalla esitetty, että koulu laitettaisiin myyntiin.
Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 24.9.2020 asian ja päättänyt palauttaa asian
valmisteluun, ilman ohjeistusta.
Harhalan koulurakennus on käyttämättömänä ja kiinteistön hoidosta syntyy jatkuvasti
kustannuksia kunnalle. Tarkoituksenmukaista on saattaa koulu myyntiin, sillä alueesta on
tullut kyselyitä. Alueella on virkistyksellistä käyttöä pallokentän muodossa, joka talvisin on
jäädytettynä luistelukentäksi.
Kunnanhallituksen palautettua myyntiasia valmisteluun, asiaa edistetään kaavoituksen
keinoin. Kaavatyön lähtökohtia selvitettiin etukäteen, ennen varsinaista kaavatyön
aloittamista, jotta voitiin määrittää kaavarungolla mahdollisesti myyntiin asetettavan
määräalan suuruus. Suunnittelukohdetta ei ole mainittu kaavoituskatsauksessa.
Asemakaavan tavoitteena on tutkia alueella, alueen ympäristöön soveltuvaa, asumista ja
lisäksi asumisen yhteydessä tapahtuvaa pienimuotoista liiketoimintaa.

4.2.

Alueen nykytilanteen yleiskuvaus ja yhdyskuntarakenne

Suunnittelualue sijoittuu hajarakennusalueen välittömään läheisyyteen, liikenneyhteyksien
varrelle. Suunnittelualueella on vanha koulurakennus, talousrakennus ja kellari sekä
pientalovaltaista asutusta. Alueella on myös urheilukenttä, sähkökaappi ja vedenottamo.
Suunnittelualueen ympäristö on asuttu. Pälkäneen kunnan väkiluku on viime vuosien
aikana ollut tilastokeskuksen mukaan laskusuunnassa. Tilastokeskuksen
ennakkotilastoissa vuonna 2020 Pälkäneen väkiluku jatkoi laskuaan ja vuoden 2020 lopussa
se oli 6404 henkilöä.
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Kuva 3 Tilastokeskuksen kuntien avainluvut 1987 -2019. Tilastokeskus 5.2.2021

Suunnittelualue sijoittuu hyvin kulkuyhteyksien läheisyyteen. Aluetta on
tarkoituksenmukaista kehittää siten, että Harhalan koulu saadaan myyntiin ja alueen
ympäristö rakentuneeksi.

4.3.

Luonnonympäristö, virkistys, pohjavesi ja maaperä

Suunnittelualue on suurilta osin melko luonnontilaista aluetta, jota kuitenkin on koulun
toiminta-aikana käytetty ja hoidettu. Alueen virkistyksellinen arvo on ympäristössä ja
alueella olevassa urheilua varten varatussa kentässä. Aluetta hoidetaan ja ylläpidetään
käytön vuoksi.
Suunnittelualueen maaperä on hiekkaa. Tarkemmat maaperän rakennettavuusselvitykset
ovat tontinomistajan vastuulla. Suunnittelualue on N2000 korkeusjärjestelmän mukaan
noin +98- +102 metrin välille koordinaattijärjestelmässä ETRS89-GK-24FIN.
Suunnittelualue on osittain pohjavesialueella.

Kuva 4 vasemmalla, Ote alueen maaperäkartasta. GTK:n Maankamara-tietokanta, 21.1.2021
Kuva 5 oikealla, Pohjavesialue tummansinisellä sisempi rajaus, vaalean sinisellä pohjaveden suoja-alue. GTK:n
Maankamara-tietokanta, 21.1.2021
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4.4.

Rakennettu ympäristö, palvelut, liikenne ja ympäristön häiriötekijät

Suunnittelualueella sijaitsee vanhan koulun rakennuksia ja sen ympäristö on rakentunut
pääasiassa 80- luvulla pientaloilla.
Alueella ja alueen välittömässä läheisyydessä on olemassa oleva kunnallistekniikan
verkosto. Suunnittelualueella on rakennettuja vesihuollon ja jätevesiviemärin putkistoja,
jotka aiheuttavat rasitteiden aluevarausten suhteen haasteita alueen täysimääräiselle
hyödyntämiselle. Putkistoja on tarvittaessa päästävä korjaamaan ja näin ollen niiden päälle
ei voida sallia kiinteää rakentamista.
Alueen välittömässä läheisyydessä on Uotilan leipomo, jossa kahvilatoimintaa. Muuta
palvelut löytyvät Onkkaalan keskustaajamasta. Onkkaalan keskustaan on matkaa noin 5 km.
Alue sijaitsee Valkeakoskelle vievän seututien 307 ja Tampere-Lahti valtatien 12 vieressä.

Kuva 6 Ote Väyläviraston keskivuorokausi liikennemääristä alueella. Väyläviraston karttapalvelut 21.1.2021

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on bussipysäkkejä.
Alueella melu voi aiheuttaa häiriötä. Alueella on rakentuneita rakennuksia, joissa on
huomioitu melusuojaus ilman meluselvitystä. Tarkemmat melututkimukset rakentamista
varten ovat tontinomistajan vastuulla. Meluntorjunta voidaan hoitaa rakennusteknisin
menetelmin suunnittelualueella ja siitä tullaan antamaan kaavamääräys.
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4.5.

kulttuuriympäristö

Harhalan koulun, silloisen Iltasmäen piirin kansakoulun ja talousrakennuksen sekä kellarin
on suunnitellut vuosien 1928–1929 aikana rakennusmestari Julius Lehtonen. Rakennukset
ovat rakentuneet 1930 luvun alussa. Koulua on 1970-luvulla sekä 1980-luvun puolivälissä
peruskorjattu ja se on edelleen edustava kokonaisuus. Koulurakennuksen julkisivut ovat
sileäksi rapattuja ja ne ovat uudelleen maalattuja vuonna 2013. Koulurakennus on vaalean
kellertävä väriltään. suorakaiteen muotoinen linjakas ja selkeä. Rakennuksessa on rivissä
suurehkot suorakaiteen muotoiset ikkunat ja talon päädyissä puolipyöröikkunat. Rakennus
edustaa funktionalismista rakennustyyliä.
Koulu rakennuksen ulkoasun kaavamääräyksiin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.
Pihapiiri säilytetään koulun osalta yhtenäisenä.

Kuva 7 Harhalan koulusta Per Malmstedtin piirros vuodelta 1974, Pälkäneen kunnanarkisto 4.2.2021.
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4.6.

Kaavatilanne

4.6.1.

Maakuntakaava

Suunnittelualue on Pirkanmaan maakuntakaava merkitty Taajamatoimintojen alueeksi ja
kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeeksi. Alueella on maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisemamerkintä, jossa avonaisten maisematilojen säilymiseen ja uusien
rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä huomiota. Alueella on myös
pohjavesimerkintä.

Kuva 8 Ote Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pinkanmaanliiton karttapalvelu, 2.2.2021

4.6.2.

Yleiskaava ja asemakaava

Suunnittelualueella ei ole yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Suunnittelualue rajautuu
asemakaavaan.

4.1.

Maanomistus, kiinteistönmuodostus, rakennusjärjestys ja

rakennuskiellot
Suunnittelualue on pääasiassa kunnan maanomistuksessa. Yksityisomistuksessa olevien
maa-alueiden kohdalla, maankäyttösopimuksien tarpeet tutkitaan.
Pälkäneen kunta ei ole rekisteripitäjä ja kiinteistötoimitukset tehdään
Maanmittauslaitoksella. Pälkäneen kunnan rakennusjärjestys on kunnanvaltuuston
hyväksymä 14.12.2016 § 73. Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia rakennuskieltoja.
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5. LÄHTÖKOHTIEN ANTAMAT ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
Asemakaavan tavoitteena on tutkia asumisen mahdollisuuksia alueella, jossa sijaitsee mm.
vanha käytöstä poistunut koulu mäntymetsäisellä alueella. Alueen ympäristön on
rakentunut asumiseen.
Tarve asemakaavoittaa alue on noussut esiin koulun lakkauttamisen myöstä ja alueelle
suuntautuneiden asuinmahdollisuus kyselyiden takia. Alue soveltuu asumiselle ja
pienimuotoiselle liikerakentamiselle asumisen yhteydessä.

5.1.

Lähtötietojen luomat selvitystarpeet ja kaavan vaikutusten

arviointimenetelmät
Kaavasuunnittelun aikana käytetään saatavilla olevia perusselvityksiä. Selvitykset antavat
tietopohjan kaavasuunnittelun lähtökohdiksi. Lisäselvityksiä voidaan tarpeen vaatiessa
tehdä kaavasuunnittelun edetessä.
Alueen käyttö ja omistus huomioiden, alueelle ei ole ilmennyt lähtötietojen
kokoamisvaiheessa lisäselvitystarpeita. Olemassa olevien rakennuksien historia
huomioidaan ilman erillisiä selvityksiä.
Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä mm. ihmisten elinoloihin,
maisemaan, rakennettuun ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen.
Vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arvioin pääasiassa kunnan omana työnä koko
kaavaprosessin ajan ja tulokset esitetään kaavaselostuksen lopussa. Vaikutusten arviointi
perustuu suunnittelualueelta ja sen läheisyydestä käytössä oleviin perustietoihin,
yhteistyötahojen kanssa käytyihin neuvotteluihin, suoritettaviin maastokäynteihin, aluetta
koskeviin selvityksiin, osallisilta saataviin lähtötietoihin sekä lausuntoihin ja muuhun
palautteeseen.

Pälkäneellä 10.2.2021
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