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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavahankkeen 
yleisesite, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten 
kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää 
hankkeen aikana.

Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  06.10.2016

Hankkeen nettisivut: www.palkane.fi → ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ → Ajankohtaiset hankkeet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) tarkoitus on määritelty 
maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä 
mm. seuraavasti:

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkityk-
seen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletu-
losta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtö-
kohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

Kaavan laatija:
 Arkkitehtitoimisto 
 Helena Väisänen

Puh. 040 5576 086
helena.vaisanen@arkkitehtihv.fi

YHTEYSTIEDOT



KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA MAANOMISTUS

SUUNNITTELUN TAVOITE

SUUNNITTELUN ALOITE JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS  
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Tavoitteena on luoda asemakaavalla uusia rakennus-
paikkoja pientaloille.

Tavoitteena on huomioida rannan virkistyskäyttötarpeet 
kaavoituksen yhteydessä.

Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt alueen 
maanomistaja, jonka kanssa on tehty maankäyttö-
sopimus.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Asemakaavan muutosalue on pääosin peltoa. Rannassa 
on vähäistä puustoa.

Alueen itäosassa sijaitsee vuonna 1990 rakennettu 
omakotitalo.

Alueelle on kulku Muikkutien kautta.

Ympäröivä rakennuskanta on iältään vaihtelevaa pien-
talorakentamista.

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Kostian-
virran eteläpuolella.  

Alueeseen kuuluvat kiinteistöt Hiukan-
mäki 635-424-10-68 ja osa kiinteistöstä 
Pumpela 635-424-10-79.

Alue on yksityisssä omistuksessa.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,5 ha.

Kostianvirran rantaa.

Omakotitalo Muikkutiellä.
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Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympä-
ristö (vihreä viiva).
Suunnittelumääräyksenä on, että alueen suunnit-
telussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä 
kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava 
huomioon kulttuuriympäristöjen kokonaisuus ja 
ominaislaatu. Alueen käyttö ja rakentaminen tu-
lee sopeuttaa kunkin alueen kulttuuriperintöön ja 
ominaislaatuun.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on vi-
reillä. 
Maakuntakaavaehdotuksessa Muikku-
tien alueen kaavamääräykset ja -merkin-
nät säilyvät ennallaan. 

Yleiskaava

Asemakaava

Pälkäneen kuntakeskuksessa ei ole ajan-
tasaista yleiskaavaa. 

Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaava. Maakuntakaavassa alue on osoitettu 
taajamatoimintojen alueeksi (ruskea värialue) ja sitä koskee seuraavat kaavamääräykset:

Alueella on voimassa asemakaava vuo-
delta 1978. Korttelin 36  tontit on osoi-
tettu omakotirakennusten ja muiden 
enintään kahden perheen talojen kort-
telialueeksi (AO). Suurimmaksi sallituksi 
kerrosluvuksi on määrätty I 1/2 ja raken-
nusoikeus on määrätty tehokkuusluvulla 
e=0,2. Korttelin itäosaan on osoitettu 
viemäriä varten varattava alue. Raken-
nusalat on määritetty noin 4 metrin 
etäisyydelle Kyttäläntien ja Muikkutien 
katualueiden rajoista. Rakennuspaikoille 
on osoitettu ohjeelliset rakennusalat. 
Kostianvirran rantaan saakka on osoitet-
tu luon-nontilassa säilytettävä puistoalue 
(PL) ja palloilukenttä (UP).

Rakennusjärjestys
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestys on 
hyväksytty vuonna 2010.

Rakennusjärjestyksen uusiminen on 
vireillä. Tavoitteena on, että uusi raken-
nusjärjestys tulee voimaan syksyn 2016 
aikana.

Muikkutien risteys.

Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaava-alue on rajattu sini-
sellä.

Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. 
Kaava-alueen sijainti on osoitettu sinisellä.



VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET
Asemakaavaa laadittaessa arvioidaan sen toteut-
tamisen merkittävät vaikutukset:
• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja 
 ilmastoon
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuu- 
 teen ja luonnonvaroihin
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta-  
 ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuri-
 perintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Asemakaavoitus perustuu alueelle tehtäviin riittäviin 
tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvityksiä tarvitaan myös 
arvioitaessa kaavan vaikutuksia. 

Kyttäläntie alueelle on laadittu asemakaavan ajanmu-
kaisuuden arviointi, kulttuuriympäristötarkastelu ja vir-
kistysalue- ja liikennetarkastelu vuonna 2015. Raportin 
tuloksia voidaan hyödyntää asemakaavan muutoksen 
laatimisessa.

Asemakaavan muutosta varten kaava-alueelle on tar-
peen laatia arkeologinen selvitys.

Muikkutien asemakaavan muutosta laadittaessa keskei-
siä asioita vaikutuksia arvioitaessa ovat:
• Vaikutukset maisemaan
• Vaikutukset virkistyskäyttöön

Muikkutien asemakaavan muutoksen yhteydessä 
osallisia ovat:
• Suunnittelualueen maanomistajat
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen 

maanomistajat
• Pirkanmaan  ELY-keskus
• Pirkanmaan maakuntamuseo
• Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta, rakennus-

lautakunta ja ympäristölautakunta
• Pirkanmaan aluepelastuslaitos
• Tampereen ympäristöterveys

Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi 
voivat itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella 
olevan vaikutusta oloihinsa.

OSALLISET 

Kaavoituksessa osallisia ovat suunnittelualueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Kaavaluonnoksesta pyydetään viran-
omaisilta kommentteja ja kaavaehdo-
tuksesta lausuntoja. Kaavaehdotuksen 
nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvit-
taessa toinen viranomaisneuvottelu. Tar-
vittaessa viranomaisten kanssa järjeste-
tään hankkeen edetessä työneuvotteluja 
ja tehdään muuta yhteistyötä.

Kostianvirran rantaa.

Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on 
mahdollista esittämällä mielipiteitä nähtävänä olevista 
aineistoista. 

Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja ase-
makaavaehdotuksesta.

Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan ilmoittamalla leh-
dessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viran-
omaisille ja järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvot-
telu, jossa on mahdollista tarkemmin määrittää suun-
nittelun reunaehtoja.

Hankkeen nettisivut: 
www.palkane.fi 

→ ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 
→ Ajankohtaiset hankkeet
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Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos

Vaihe 3:  Ehdotusvaihe, kaavaehdotus

Vaihe 1: Lähtötiedot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
laatiminen.

Syksy 2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan tekni-
sessä toimistossa ja nettisivuilla ja siitä voi antaa palautetta vapaa-
muotoisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään kommentteja 
viranomaisilta ja lautakunnilta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville asettaminen.

Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa)

Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.

Talvi 2016-17
Aineistoihin voi tutustua kunnan teknisessä toimistossa ja netti-
sivuilla.

Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipiteensä.

Kaavaluonnoksen nähtäville asettami-
nen.

(Kaavaluonnoksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnok-
sen ja siitä saadun palautteen pohjalta.

Kevät-kesä 2017
Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta muis-
tutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä olon 
päättymistä.

Kaavaselostuksen täydentäminen 

Kaavaehdotuksen nähtäville asettami-
nen 30 pv.

Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja 
lausunnoista sekä vastineet niihin.

(Kaavaehdotuksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Kaavan hyväksyminen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.

Syksy 2017
Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä päätöksestä.

KAAVAHANKKEEN KULKU


