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Tämä selvitys liittyy alueelle laadittavaan asemakaavan muutoksen. Selvityksen tarkoituksena on 
antaa riittävät tiedot asemakaavan laatimista varten ja asemakaavan muutoksen aiheuttamien vai-
kutusten arviointia varten. 

Selvityksen on laatinut arkkitehti Helena Väisänen, Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen. 
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1 Onkkaalan historiaa 
 

1.1 Onkkaalan keskustan vaiheet 
Pälkäneen historiallinen keskuskylä, Onkkaala, sijaitsi nykyisen Lahdentien itäpuolella. Kylä oli 
tiivis ryhmäkylä, jossa vuoden 1540 maakirjassa luetellaan olleen 12 taloa. Talot oli rakennettu 
tiiviille kylätontin alueelle, jota ympäröivät kylän pellot. Onkkaalan kylä säilyi tiiviinä aina vuoteen 
1831, jolloin kylän tuhoisan palon jälkeen uusi kyläkeskus rakennettiin entisen kyläkeskuksen län-
sipuolelle, Syrjänharjun ja Kostianvirran väliselle selänteelle.  

Vanhan kyläkeskuksen palosta käynnityi Pälkäneen kirkonkylän kehittymisen toinen vaihe. Uuden 
kirkon valmistuttua vuonna 1839 vanhan Onkkaalan kylän paikan merkitys pitäjän keskuksena 
edelleen heikkeni. Kirkon läheisyyteen alettiin rakentamaan paljon mutta ”ilman vähäisintäkään 
järjestystä, hiuskin haiskin, sikin sokin”. Etenkin Kostialaan, kylän eteläiseen osaan rakennettiin 
nopeasti kymmeniä pieniä asumuksia. V.1887 sanottiin kirkon ympärillä olevan paljon pieniä mök-
kejä, jotka olivat "kaikkea muuta, mutt´ ei silmää viehättäwiä".  

Pälkäneen asutus kasvoi merkittävästi vuodesta 1865 lähtien. Onkkaalassa asukkaiden määrä 
kasvoi yli kaksinkertaiseksi vuoteen 1917 mennessä.  

Kaupankäynnin vapauduttua 1860-luvullla alettiin liikkeitä perustaa myös maaseudulle. Pälkäneen 
ensimmäinen kauppias oli Johan (Juho) Syrjänen, joka perusti liikkeensä Onkkalaan vuonna 1865 
nykyisen Kankilantien varrelle. Vuonna 1885 Onkkaalassa oli jo yhdeksän kauppaa. Liike-elämä 
keskittyi Kankilantien, Nuijankujan ja Onkkaalantien rajaaman alueen ympäristöön.  

 
Näkymä Onkkaalantielle Kostianvirran suunnalta 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Lähde: Pälkäneen historia. 

 

Kolmas vaihe Onkkaalan keskustan kehittymisessä alkoi, kun Kirkon ja Kostianvirran välinen alue 
Onkkaalantien ympäristöstä rakentui 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Alueen rakennuskanta 
muodostui pienistä rakennuksista, käsityöläisten pajoista ja kauppapuodeista. Rakennuspaikat 
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olivat tiiviisti rakennettuja. Tiehen rajautuvien rakennusten takana rakennuskanta oli harvempaa 
asuinrakentamista.  

1900-luvun puolivälin aikaan pääosa kaupallisista palveluista sijaitsi Kirkon ja Kostianvirran välisel-
lä alueella. Alueella sijaitsi useita elintarvikeliikkeitä, yleis- ja erikoismyymälöitä, pankkien konttorei-
ta, partureita, kampaamoja ja pieniä kahviloita. Tyypillistä oli, että rakennuksissa oli liiketilojen li-
säksi vähintään yksi asunto, jossa liikkeen omistaja tai liikkeenhoitaja asui. 

1960-luvulta lähtien Onkkaalantien varren puiset asuin- ja liikerakennukset alkoivat korvautua uu-
demmalla liikerakentamisella ja asuinkerrostaloilla. Vuonna 1977 laaditussa Kirkonmäen raken-
nuskaavassa Onkkaalantien varren korttelialueet osoitettiin kaksi- ja kolmekerroksia asuin- ja liike-
rakennuksia varten.  

Neljäs vaihe Onkkaalan keskustan kehittymisessä oli painopisteen siirtyminen Onkkaalantien itä-
puolelle ja Keskustien varteen. 1950-luvun lopulla rakennetut Lahdentie ja Keskustie muuttivat 
keskusta-alueen rakentamisen painopistettä lähemmäksi Lahdentietä. Vuoden 1977 rakennuskaa-
vassa Keskustien varteen osoitettiin korttelialueet paljon yhtenäistä kerrosalaa tarvitseville kaupal-
lisille palveluille. Myös kunnantalo, terveyspalvelut, yhtenäiskoulu, urheilukenttä, kirjasto ja liikunta-
keskus sijaitsevat Onkkaalantien ja Lahdentien välisellä alueella. 

1.2 Rakennuskannan historiaa 

 
Ote vuonna 1977 laaditusta Kirkonmäen rakennuskaavasta. Kaavan pohjakartta on laadittu vuonna 1961-62 ja se on 
perustunut vuonna 1961 tehtyyn ilmakuvaukseen. Pohjakartta havainnollistaa hyvin alueen rakennetun ympäristön histo-
riaa. Karttaan on korostettu havainnollisuuden parantamiseksi sinisellä rajauksella rakennuskanta. 
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Ilmakuva Onkkaalan keskustasta vuosien 1954 ja 1962 välillä.  Ilmakuvaan on numeroitu vihreällä säilyneet kohteet ja 
punaisella puretut rakennukset. Lähde: Kuvan alkuperäinen lähde ei ole tiedossa. Kuva on julkaistu ”Muistojen Pälkäne” 
-Facebook-ryhmässä. 
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Ilmakuva Onkkaalan keskustasta vuonna 1970. Osuupankin tontin takaosaan on rakenteilla asuinkerrostalo, joka valmis-
tui vuonna 1970. .  Ilmakuvaan on numeroitu vihreällä säilyneet kohteet ja punaisella puretut rakennukset.  
Lähde: Pälkäne. Pälkäneen kunta. Pälkäne-seura. Valkeakoski 1978. 
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1. Entinen Osuusliike Tuotannon rakennus ja sen varasto 

 
Pälkäneen Osuuskaupan rakennus, joka sijaitsi samalla paikalla kuin Osuusliike Tuotannon rakennus. Lähde: Pälkäneen 
historia II. 

 

 
Oikealla Osuusliike Tuotannon rakennus Pälkäneellä. Vasemmalla näkyvä rakennuksen osa kuuluu Lehmusvirran kaup-
paan. Lähde: Aatteesta kaupaksi 1901-1983.  
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Pälkäneen osuuskauppa perustettiin vuonna 1907 ja kauppa aloitti toimintansa vuonna 1908. 
Kauppa toimi vuoteen 1913 saakka apteekkari Edvard Gustafssonin omistamassa talossa nykyi-
sen liikerakennus ”Urheilu-kalastus” paikalla Onkkaalantien ja Haanloukkaantien risteyksessä. 
Kauppa siirtyi Osuusliike Tuotannon omistukseen vuonna 1926. Rakennuksen nykyinen ulkoasu 
on peräisin Osuusliike Tuotannon ajalta. Onkkaalantien suuntaan olevat ikkunat ja ovi muutettiin 
vuonna 1956 suuriksi näyteikkunoiksi. 

Rakennuksen 1. kerroksessa oli myymälätilat, joihin oli käynti Onkkaalantien puolelta. Rakennuk-
sen toisessa kerroksessa oli myymälänhoitajan asunto. Kellarissa oli kellaritilaa ja sauna. 

Osuuskaupan varasto rakennettiin Onkkaalantien varressa sijaitsevan liikerakennuksen taakse. 
Vuonna 1955 vanha varasto purettiin ja uusi varasto rakennettiin kiinni myymälärakennukseen. 
Vuonna 1961 tehtiin varaston yhteyteen autotalli myymäläautoa varten. Varastorakennusta laajen-
nettiin vuosina 1961 ja 1996. Myöhemmin 1900-luvulla rakennuksen julkisivuja on muutettu muun 
muassa uusimalla ensimmäisen kerroksen ikkunat. 

Varastorakennuksen julkisivuja on muutettu useaan kertaan ja varasto-osan kulmaan on rakennet-
tu monikulmainen torniosa. Rakennukset ovat nykyisin liikerakennuksina käytössä. 

Rakennuksesta on laadittu rakennusinventointilomake, joka on tämän raportin liitteenä. 

 

2. Entinen Pälkäneen kauppayhtiö (Hugo Aalto, aiemmin A. Gust. Skogster) ja sen varasto, 
myöhemmin Lehmusvirran kauppa, myöhemmin Sokos-halli 

 
Pälkäneen kauppayhtiön rakennus Onkkaalassa.  Lähde: Pälkäneen historia II. 

 

Hämeenlinnalainen A. Gust. Skogster perusti vuosisadan alussa aiemmin piippuvarvari Lindellin 
mökkinä tunnettuun rakennukseen haaraliikkeen, jonka nimeksi tuli Pälkäneen kauppayhtiö. 
Liikettä hoitamaan tuli Hugo Aalto. Vuodesta 1912 alkaen Skogsterin kauppahuoneen oma laiva toi 
tavaroita myös Pälkäneelle. Aallosta tuli Skogsterin liikekumppani ja myöhemmin hän osti koko 
Pälkäneen liikkeen itselleen. Aalto laajensi liikehuoneistoa vuonna 1928. Aallon kauppa oli 
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valikoimaltaan ja kooltaan Pälkäneen liikkeistä 1900-luvun alun suurin. Aallon kaupparakennus 
tuhoutui suurelta osin tulipalossa, minkä jälkeen Aalto rakensi uuden liiikerakennuksen. Vuonna 
1936 Hugo Aalto myi liikkeensä Lempäälästä tulleelle Lauri Lehmusvirralle. Kaupan varasto sijaitsi 
liikerakennuksen pohjoispuolella Osuusliike Tuotannon varaston vieressä. 

Rakennus on purettu. Rakennuspaikalle rakennettiin vuonna 1981 yksikerroksinen liikerakennus. 
Rakennus rakennettiin Pirkanmaan osuuskaupan myymälätilaa varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ns. Tuomelan tontti 

Kievarinkujan pohjoispuolella sijaitsi samalla tontilla kaksi rakennusta, joista Onkkaalantien varrella 
sijainneeseen rakennukseen on ollut kulku Onkkaalantien puolelta. Rakennuksissa toimi (vaa-
te?)kauppa. Kievarinkujan risteyksessä sijaitsi kioski, jossa myytiin kukkia. Rakennukset on puret-
tu. Rakennuspaikalle rakennettiin vuonna 1962 asuinkerrostalo. 

 

  

Sokos-hallin mainos vuodelta 1983. Lähde: 
Onkkaalan VPK 100 vuotta. 
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4. Ns. Forstenin tontti 

Kievarinkujan eteläpuolella sijaitsi rakennus, jossa toimi (kukka?)kauppa. Rakennus on purettu. 
Rakennuspaikalle rakennettiin vuonna 2005 asuinkerrostalo. 

 

5. Entinen Työväentalon tontti 

Nenäpääntien pohjoispuolella sijaitsi työväentalo. Rakennus on purettu. Rakennuspaikalle raken-
nettiin vuosina 1992-93 liikerakennus ja asuinkerrostalo. 

 

6. Entinen Matkustajakoti, Kostian kievari 

 

Julkisivupiirros vuonna 1985 tehdyistä muutoksista. 
 

1900-luvun alussa rakennettu kaksikerroksinen rakennus on toiminut liikerakennuksena, matkusta-
jakotina ja vuodesta 1985 lähtien ravintolana. Aiemmin rakennuksessa on toiminut mm. Iltasen 
lihakauppa ja savenvalaja Helin. Rakennuksen tarkka rakennusajankohta ei ole tiedossa. 

Kun rakennus muutettiin ravintolaksi, kellariin tehtiin tilat discoa varten. Katutason ikkunajako ja 
ikkunat muutettiin. Pihalla oleva talousrakennus muutettiin kesäravintolaksi tekemällä rakennuk-
seen uudet ikkunat ja varaston päätyyn katettu terassi. 

Vuonna 1998 toisen kerroksen majoitustilat muutettiin asunnoiksi. 

Rakennuksesta on laadittu rakennusinventointilomake, joka on tämän raportin liitteenä. 
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7. Osuuspankki 

 

 
Pälkäneen Osuuskassan rakennus valmistui vuonna 1954. Rakennuksessa toimi myös Posti. Lähde: Pälkäneen historia 
II. 
 

1978 pankkia laajennettiin. Kuva ra-
kennustyömaasta julkaistiin vuonna 
1978 Valkeakosken Sanomissa. Läh-
de: Sydän-Hämeen Lehti. 
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Pälkäneen Osuuskassa perustettiin vuonna 1914. Pankki sijaitsi Salmentakana. Pankille ostettiin 
oma talo Onkkaalasta Onkkaalantien varresta ja konttori siirrettiin sinne. Osuuskassan talo sijaitsi 
nykyisen yksikerroksisen pankkirakennuksen kohdalla. 

Sotien jälkeen 1940-luvun lopulla yksityisen rakentamisen ja yritysten lainoitustarve kasvoi voi-
makkaasti. Osuuspankki hoiti Pälkäneellä myös suurimman osan karjalaisten asuntorahoituksesta. 
Pankki vaurastui ja 1954 pankille rakennettiin uusi kaksikerroksinen tiilirunkoinen pankkirakennus 
tontin eteläosaan. Vanha rakennus oli pankin toimintaan liian pieni ja sijaitsi liian lähellä tietä. 

Uudessa rakennuksessa pankkitilat olivat rakennuksen 1. kerroksessa. Rakennuksen toisessa 
kerroksessa oli kolme asuntoa. Kellarissa oli sosiaali- ja kokoustilat sekä arkisto.  

Sisäpihalla sijainneen talousrakennuksen paikalle rakennettiin kolmekerroksinen asuinrakennus 
vuonna 1970. Samassa yhteydessä purettiin vanha puinen Osuuskassan rakennus.  

Vuonna 1978 pankkia laajennettiin rakennuksella, joka rakennettiin kiinni vanhaan pankkiraken-
nukseen ja asuinrakennukseen. Vuoden 1978 rakennusosa sijaitsee samalla paikalla kuin ensim-
mäinen pankin käytössä ollut rakennus. 

Rakennuksesta on laadittu rakennusinventointilomake, joka on tämän raportin liitteenä. 

 

8. Peltisepänkujan ja Onkkaalantien risteys 

Osuuskassan ja postin eteläpuolella Onkkaalantien varrella ja Peltisepänkujan varrella sijaitsi kaksi 
rakennusta. Molemmat rakennukset on purettu. 

 

1.3 Onkkaalantien historiaa  
 

Hämeenlinnasta Pälkäneen kautta Tammerkoskelle ja edelleen Kokemäenjokilaaksoon johtava tie 
on ollut Pälkäneen näkökulmasta merkittävin kulkuväylä keskiajalta saakka. Tien keskeinen asema 
johtui ennen muuta siitä, että se palveli kruunun sotilas- ja siviilihallinnon tarpeita. Pitäjän halki joh-
tanut pääväylä oli Ruotsin suurtavaltakaudella (1611-1721) jo vakiintunut ja säännöllisesti huollettu 
maantie.  

Pälkänevesi ja Mallasvesi eivät olleet yhteydessä toisiinsa ennen vuotta 1604, jolloin syntyi Kosti-
anvirta puhkaisemalla vesistöjen välillä olleen kannaksen. Vuoteen 1604 saakka oli vesistöjen yli 
mahdollista kulkea kannasta pitkin. Silta tarvittiin vuoden 1604 jälkeen. 

Kostianvirralta pohjoiseen vanha maantie noudatti nykyistä Onkkaalantien linjausta nykyisen Kan-
kilantien risteykseen ja sieltä edelleen Kankilantietä Alikylään (entinen Onkkkaalan kylä) ja edel-
leen vanhan kirkon vierestä viistoon harjun yli luoteeseen kohti Taustia. Syrjänharjun länsipuolella 
oleva tie palveli vain alueen maanomistajia sekä Myttäälän ja Mälkilän alueen asukkaita 1800-
luvun lopulle saakka. Vuonna 1908 valmistui uusi tie Syrjänharjun eteläpuolelle Onkkaalasta Taus-
tiin, minkä jälkeen Tampereen suuntaan kuljettaessa ei enää tarvinnut kulkea harjun yli eikä kiertää 
vanhaa kirkkoa. 

Pälkäne oli liikenteellisesti tärkeä solmukohta. Maantieliikennettä Tampereelle Helsingistä ja aina 
Pietarista saakka kulki Pälkäneen kautta. Myös Jyväskylään ja sieltä edelleen Kuopioon matkustet-
tiin Pälkäneen läpi. Tampereelta Mikkeliin kuljettaessa Onkkaala oli myöskin solmukohta, ja myös 
Turusta Jyväskylään kuljettiin Onkkaalan kautta. 

Maanteiden rakentaminen ja kunnossapito oli järjestetty siten, että kukin pitäjä vastasi alueellaan 
olleista teistä ja silloista. Tientekovelvollisuus oli aluksi täytetty pitäjäläisten yhteisvastuulla talkoo-
töin, mutta 1600-luvun lopulta saakka teiden ylläpito oli jaettu talokohtaisesti. Teiden ja siltojen 
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rakentamiseen ja ylläpitämiseen olivat velvollisia maanomistajat. Yleisten teiden kunnossapitoon 
osallistuivat kaikki Pälkäneen kylät. Tienpitovelvollisuus ja eri talojen hoitovelvollisuudet olivat 
maanomistajille raskasta ja jatkuva kiistan aihe. 

Eri kylien velvollisuudet yleisten teiden ja siltojen rakentamiseen ja ylläpitoon määrättiin tiejaossa. 
Pälkäneellä tiejako suoritettiin ensimmäisen kerran 1690-luvun tienoilla. Se uusittiin 1790-luvulla  ja 
vuonna 1815. Onkkaalantien leveydeksi määrättiin 6-12 kyynärää. (Tukholman kyynärä =0,594 m 
eli tien leveys oli noin 3,6 – 7,1 metriä). 

Teiden kunnon valvojina olivat nimismies ja aiemmin myös kruununvouti. Kun oli tiedossa, että 
korkea-arvoinen virkamies aikoi kulkea tietä pitkin, kehotettiin talonpoikia huolehtimaan tien kun-
nosta. Teitä silotettiin esimerkiksi ajamalla niille hiekkaa ja kiellettiin sikojen pääsy vapaasti teille 
tonkimaan. 

Talonpoikien velvollisuutena oli teiden kunnossapidon lisäksi myös kyydin järjestäminen yleisillä 
teillä ja matkustavien majoittaminen. Keskiajalla vakiintuneen kyyditsemisvelvollisuuden mukaan 
saattoi kruunun asioilla liikkuva miltei missä ja milloin tahansa vaatia itselleen kyytiä. 1600-luvun 
puolimaissa määrättiin järjestettäväksi erityinen majataloverkosto. Majatalopaikoiksi vakiintuivat 
varsinkin yleisten teiden risteykset, Pälkäneellä Onkkaala ja Laitikkalan tienoo. 

Pälkäneen keskeinen asema aiheutti myös valtion kiinnostuksen Pälkäneen tieolojen kehittämi-
seen. 1860-luvulta alkaen valtio osallistui kaikkien Pälkäneen yleisten teiden kunnossapitoon, kos-
ka ne olivat valtakunnan liikenteen kannalta keskeisiä. 

Tarkastelualueella Onkkaalantien lisäksi vanhoissa 1800-luvun kartta-aineistoissa on nähtävissä 
Haanloukkaantien tielinjaus hautausmaalta lounaaseen ja likimäärin nykyisen Peltisepänkujan 
kohdalta lähtevä tieyhteys peltojen halki Onkkaalan kylään. Kievarinkuja ja Nenäpääntie on raken-
nettu todennäköisesti 1920-luvulla, kun alueelle on lohkottu pieniä asuintontteja. 
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1.4 Karttatarkastelu 
Pälkäneestä on saatavana paljon vanhaa kartta-aineistoa, jotka tarjoavat hyvän mahdollisuuden 
tarkastella rakennetun ympäristön kehittymistä. Vanhoja kartta-aineistoja katsottaessa on huomioi-
tava, mihin tarkoitukseen ne on laadittu. Karttoihin on usein piirretty vain käyttötarkoituksen kannal-
ta oleelliset asiat ja tiet. Rakennusten ja teiden sijainti voi olla hyvinkin likimääräinen. 

 

 
Ote kartasta ”Delieneation öfver passet vid Costia-ån, uti Pälkäne sockn och Tavastehuus lähn : hvaräst år 1713 
en drabning gådt för sig emellan finska och ryska armeerne” (Wijk, Erik, (1725-1783) 1751). Upsalan yliopisto. 
(http://art.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?file=6133). Karttaan on merkitty Onkkaalan kylä, Pappila ja kirkko. Nykyinen kir-
konmäki on rakentamatonta aluetta. Kostianvirran ylitse on piirrettynä silta. Tieverkossa on nähtävissä tien haarautumi-
nen Kostivanvirran pohjoispuolella (nykyinen Kankilantien risteys).  
 

 
Ote kartasta Pälkäne Kostianvirta. Sotilaskartta vuodelta 1714. Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto.  
(http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200908173579) . Kartta liittyy  Pohjan sotaan (1700–1721). Karttaan on merkitty Onkkaalan-
tie. Kostianvirran rantaan on merkitty rakennus. Kostianvirran ylitse ei ole piirretty siltaa. 
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Ote kartasta H62:2/2-14 Onkkaala. N:ot 1-10 tässä kylässä, N:ot 1-4 Kuulialan kylässä, N:o 1 Pappilan kylässä 
sekä N:o 1 Tommolan kylässä: kartta ja asiakirjoja rintamaiden sekä edellämainittujen kylien ja Kirpun kylän 
ulkopalstan jaosta.  (1763-1805). Säilytetään kansallisarkistossa 
(https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=2546184158). Kartassa näkyy Onkkaalan tiivis kyläalue. Kostianvir-
ran pohjoispuoli on rakentamatonta aluetta. Kostivanvirran ylitse on piirretty silta. Likimäärin nykyisen Haanloukkaantien 
kohdalle– on piirretty rantaan johtava tie. 
 

 
Ote kartasta Pitäjänkartasto, 2141 04 Ia.* -/- - Pälkäne  ( 1749-1917 ). Säilytetään kansallisarkistossa 
(https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=2384751295). Kartan alareunassa on vuosiluku 1842. Kartassa 
näkyy juuri valmistunut kirkko ja hautausmaa. Asutuksen painopiste on siirtynyt Onkkaalantien varteen ulottuen jo Kosti-
anvirtaan saakka. Onkkaalantieltä haarautuu itään päin tie likimäärin nykyisen Peltisepänkujan kohdalla. Hautausmaalta 
lähtee viistosti etelään kohti tie likimäärin nykyisen Haanloukkaantien kohdalla. 
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Ote kartoista H62:2/28-43 Onkkaala; N:ot 1-10 tässä kylässä, N:o 1 Pappilan kylässä ja N:o 1 Tommolan kylässä: 
kartta ja asiakirjat isojaonjärjestelystä rintamailla (1881-1885).  Säilytetään kansallisarkistossa. 
(https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=2546185035). Kartassa näkyy kirkko ja hautausmaa sekä eteläm-
pänä muutamia rakennuksia. Rakentamisen pianopiste on nykyisen Kankilantien ympäristössä. Onkkaalantieltä haarau-
tuvat tiet hahmottuvat: Haanloukkaantien ympäristö, Peltisepänkuja – Kehätie ja Kostiantie. 
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Ote senaatin kartastosta XVII-XVIII 26 [Pälkäne] ( 1870-1919 ). Säilytetään kansallisarkistossa, 
(https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=2389038335). Kartta on laadittu vuonna 1912. Rakentaminen on 
laajentunut nykyisen Kankilantien ympäristöstä Onkkaalantien varrelle kirkon eteläpuolelle. 
 
 

 
Ote Pälkäneen kunnan kartasta vuosilta 1924-25. Rakentaminen on keskittynyt voimakkaasti Onkkaalantien varteen 
kirkon eteläpuolelle. 
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Ote peruskartasta vuodelta 1956. Onkkaalatien katutila on tiiviisti rakennettu raitti. Karttaan on rajattu ja numeroitu 
sinisellä Osuusliike Tuotannon rakennus (1), Matkustajakodin rakennus (2) ja Osuuspankin rakennus, rakennettu 1954 
(3). 
 

 
Ote peruskartasta vuodelta 1975. Onkkaalantien rakennuskanta on alkanut uudistumaan. 1950-luvun lopulla rakenne-
tut Lahdentie ja Keskustie ovat muuttaneet keskusta-alueen rakentamisen painopistettä idemmäksi. Karttaan on rajattu 
ja numeroitu sinisellä Asunto-osakeyhtiö Pälkäneen Tuomelan kerrostalo, rakennettu 1962 (1), ja Osuuspankin asuinker-
rostalo, rakennettu 1970 (2).  
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2 Nykytila 
 

2.1 Tieverkko 
 

Onkkaalantie on säilyttänyt asemansa keskustan pääkatuna. Katutilan leveys rakennusten seinäs-
tä seinään mitattuna on noin 20-30 metriä, ajoradan leveys on nykyisin noin 7 metriä. Tie on pääl-
lystetty asfaltilla. 

 
Näkymä Onkkaalantieltä nykyisin. 
 

Onkkaalantietä on loivennettu täyttämällä ja korottamalla tietä. Jyrkin kohta on sijainnut Säästö-
pankin ja Osuuskauppa tuotannon kohdalla, missä on nähtävissä, miten rakennukset ja niiden pi-
ha-alueet ovat jääneet tienpintaa alemmaksi. 

 
Onkkaalantietä entisen Osuusliike Tuotannon rakennuksen kohdalla. Katualuetta on korotettu tien loiventamiseksi. Ra-
kennukset ja niiden piha-alueet ovat jääneet tienpintaa alemmaksi. 
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Onkkaalantietä Säästöpankin rakennuksen  kohdalla. Katualuetta on korotettu tien loiventamiseksi. Rakennukset ja nii-
den piha-alueet ovat jääneet tienpintaa alemmaksi. 
  

Onkkaalantieltä haarautuvat Haanloukkaantie, Säästäjäntie, Kievarinkuja, Nenäpääntie ja  Pelti-
sepänkuja. Näistä teistä Kievarinkuja ja Peltisepänkuja ovat jalankululle ja pyöräilylle osoitettuja 
teitä, joilla on tonteille ajo sallittu. 

 
Kievarinkuja. 
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2.2 Rakennukset 

 
Ilmakuva selvitysalueelta. Rakennuspaikat on numeroitu. Numerointi on sama kuin kohdassa 1.2. Rakennuskannan 
historiaa. 
 

1/ Onkkaalantie 71  
Kaksikerroksinen liikerakennus, joka sijaitsee Onkkaalantiehen rajautuen sekä yksikerroksinen 
liike- ja varastorakennus, joka on rakennettu kiinni kaksikerroksiseen rakennuksen osaan. 

Rakennuksen kerrosala on 1000 m². Rakennuksessa toimii urheilu- ja kalastustarvikeliike, kam-
paamo-parturi ja kukkakauppa. Rakennuksen toisessa kerroksessa on kolme asuinhuoneistoa. 
Varasto-osassa on lisäksi toimistotiloja ja varastotilaa.  

Rakennuksissa on vaaleankeltaiset puulautaverhoillut julkisivut, joissa on valkoiset nurkkalaudoi-
tukset, ikkunoiden karmit, puitteet ja verholaudat sekä vihreät peltikatot. Liikerakennuksessa on 
aumakatto ja varastossa harjakatto. 
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2/ Onkkaalantie 69  
 

 

Yksikerroksinen punatiiliverhoiltu myymälärakennus on rakennettu vuonna 1981.  

Rakennuksen kerrosala on 828 kem². Rakennuksessa on loiva tummasävyinen katto.  

 

3/ Onkkaalantie 67, Asunto-osakeyhtiö Pälkäneen Tuomela 

 

Vuonna 1962 rakennettu kolmekerroksinen asuin- ja liikerakennus. Rakennuksessa on 14 asuntoa. 
Kerrosala on 743 kem². Rakennus on yksi ensimmäisistä kerrostaloista Onkkaalassa. Rakennuk-
sen ensimmäisessä kerroksessa on liiketilaa ja suuren näyteikkunat Onkkaalantielle.  

Rakennuksen julkisivut ovat valkoista ja harmaata verhouslevyä. Rakennuksessa on vihreäsävyi-
nen harjakatto. Päätyharjat on koteloitu. 
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4/ Onkkaalantie 65, Asunto Oy Forstenin kulma/ Säästöpankki 
 

 

 

Kolmekerroksinen asuinkerrostalo, jonka katutason puolella on liiketila. Rakennus on rakennettu 
vuonna 2005. Rakennuksessa on 7 huoneistoa ja kerrosalaa 810 kem². Rakennuksessa on vaale-
at ja vaaleanvihreät betonielementtijulkisivut ja loiva punasävyinen peltikatteinen aumakatto. 
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5/ Onkkaalantie 63a ja 63b, Asunto Oy Pälkäneen Kostian Torppa 
 

 

 

Rakennuspaikalla sijaitsee kaksi vuosina 1992-93 rakennettua rakennusta: Onkkaalantien varrella 
yksikerroksinen liikerakennus ja Nenäpääntien varrella kaksikerroksinen asuinrakennus, jossa on 
kuusi huoneistoa. Kerrosalaa on liikerakennuksessa 164 kem² ja asuinrakennuksessa 435 kem².  

Rakennuksissa vaaleat betonijulkisivut ja loivat punasävyiset peltikatteiset aumakatot. 
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6/ Onkkaalantie 2, Riutta, ravintola Panama 
 

 

 

Kaksikerroksinen rakennus on hirsirunkoinen ja siinä on vaaleansininen pystysuuntainen julkisivu-
laudoitus. Nurkka- ja verholaudat ja ikkunanpuitteet ovat valkoiset. Ikkunat ovat kuusiruutuiset. 
Rakennuksessa on aumakatto. Katemateriaalina on tummanharmaa pelti. 

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on ravintola ja toisessa kerroksessa on kuusi asuntoa. 
Kerrosalaa on yhteensä 404 kem². 

Sisäpihalla on yksikerroksinen puurunkoinen ja puulautaverhoiltu talousrakennus, jossa on tilat 
kesäravintolaa ja varastoa varten. 
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7/ Osuuspankki 
 

  
Osuuspankin vuonna 1954 rakennettu rakennus nykyisin.  

 

 
Osuuspankin kiinteistön rakennus koostuu kolmesta eri-ikäisestä rakennusosasta. Pihan puolella on 1970 rakennettu 
asuinkerrostalo. 
 

 
Etualalla yksikerroksinen Osuuspankin vuonna 1978 rakennettu laajennusosa, joka rakennettu kiinni vuonna 1954 ra-
kennettuun liike- ja asuinrakennukseen sekä vuonna 1970 rakennettuun asuinkerrostaloon.  
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Vuonna 1954 rakennettu kaksikerroksinen tiilirunkoinen pankkirakennus sijaitsee tontin eläosassa. 
Rakennuksessa on kerrosalaa 460 m². Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja. 
Rakennuksen toisessa kerroksessa on kolme asuntoa. Rakennuksessa on vaaleankeltaiset rapatut 
julkisivut ja punasävyinen harjatto. Katemateriaalina on pelti. 

Kolmekerroksinen punatiiliverhoiltu, kahitiilirunkoinen asuinrakennus rakennettiin tontin takaosaan 
vuonna 1970. Rakennuksessa on 8 asuntoa. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on kuusi 
autotallia. Kerrosalaa on yhteensä 635 kem². Rakennus on tasakattoinen. Katemateriaalina on 
tummanharmaa huopa. 

Vuonna 1978 pankkia laajennettiin rakennuksella, joka rakennettiin kiinni vanhaan pankkiraken-
nukseen ja asuinrakennukseen. Rakennus on betoni- ja tiilirunkoinen. Onkkaalantien puolella on 
isot lasi-ikkunat ja räystäslinjan yläpuolella ruskea nauha-aihe. Kerrosalaa on yhteensä 274 kem². 
Rakennus on tasakattoinen. Katemateriaalina on tummanharmaa huopa. 
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8/ Onkkaalantie 68, As Oy Pälkäneen Onnenkenkä 
 

 
Onkkaaalantien puoleinen asuin- ja liikerakennus. 
 

 
Pihan puolella oleva asuinrakennus. 
 

Rakennuspaikalla on kaksi vuonna 2005 rakennettua, muodoltaan kaarevaa rakennusta. Onkkaa-
lantien puoleisen rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja. Rakennuksessa toimii 
kahvila. Rakennuksissa on yhteensä 11 huoneistoa. Kerrosalaa on yhteensä käytetty 921 kem². 
Rakennuksissa on vaaleankeltainen tiiliverhous ja harmaasävyinen loiva pulpettikatto. 
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3 Maisema 
 

3.1 Maiseman historian pääpiirteet 
 

Selvitysalueen maiseman historian kehittyminen voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: 

1. Maantie niittyjen ja metsien halki (keskiajalta 1830-luvulle) 
 

Keskiajalta aina 1830-luvulle 
saakka Onkkaalan tiivis ryhmäky-
lä sijaitsi nykyisen Alikyläntien ja 
Pappilantien risteyksen alueella. 
Selvitysalue oli lähes rakentama-
tonta niittyä ja metsää, jonka halki 
kulki maantie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ote kartasta ”Delieneation öfver passet vid Costia-ån, uti Pälkäne sockn och Tavastehuus lähn : hvaräst år 
1713 en drabning gådt för sig emellan finska och ryska armeerne” (Wijk, Erik, (1725-1783) 1751). Upsalan yli-
opisto. (http://art.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?file=6133). 

 
2. Kirkonmäen rakentuminen (1830-1900) 

  
Onkkaalan keskusta 1890-luvulla. Lähde: Pälkäneen historia II. 
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Onkkaalan kylän palamisen (1831) jälkeen uuden kirkon rakentamisen (1839) jälkeen ra-
kentamisen painopiste siirtyi vanhasta keskuskylästä kohti kirkonmäen ympäristöä. Liike-
elämä alkoi kehittyä. Kauppoja perustettiin erityisesti Kankilantien ympäristöön. Kirkon ja 
Kostianvirran välinen alue Onkkaalantien varressa alkoi myös vähitellen rakentua 1800-
luvun loppua kohden. Rakentaminen alueella on ollut hajanaista ja muodostunut pienistä 
rakennuksista. Alueella on ollut vielä runsaasti laidunmaata ja niittyä. 

 

3. Liike-elämän keskus (1900-1950) 

 
Onkkaalan keskusta vuosien 1954 ja 1962 välillä. 

 

1900-luvun alussa liike-elämä vilkaistui ja uusia kauppoja perustettiin erityisesti kirkon ja 
Kostianvirran väliselle alueelle Onkkaalantien varteen. Rakentaminen oli tiivistä Onkkaalan-
tien varrella. Kostianvirralta kohti kirkonmäkeä katsottaessa tietä reunustivat molemmin 
puolin kaupat, käsityöläisten puodit ja kahvilat. 

Tie oli sorapintainen. 
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4. Rakennuskanta uudistuu (1954-2000) 

 
1960- ja 1980-lukujen uudistunutta rakennuskantaa Onkkaalantiellä. 

 

1950-luvulta alkaen rakentaminen muuttui kehittyvän yhteiskunnan mukana. Onkkaalantien 
maisemaa muuttivat uudet kivirakenteiset liikerakennukset. Ensimmäinen ”uuden ajan” ra-
kennus selvitysalueella oli vuonna 1954 rakennettu Pälkäneen Osuuskassan rakennus. 
Vuonna 1962 Osuuskassaa vastapäätä rakennettiin kolmekerroksinen asuinkerrostalo. 
Seuraava muutos maisemassa tapahtui 1978, kun Osuuspankki rakensi yksikerroksisen 
laajennusosan ja muutama vuosi sen jälkeen, vuonna 1981, rakennettiin tien toiselle puolel-
le Osuusliike Tuotannon yksikerroksinen myymälärakennus. Kerrostalot korvasivat alueen 
eteläosan korttelit 1990- ja 2000-luvuilla.  

Tie päällystettiin asfaltilla ja tien molemmin puolin rakennettiin jalkakäytävät. 
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3.2 Maiseman nykytila 
 

 
Näkymä selvitysalueelle. 

 

Koko taajaman läpi kulkeva Onkkaalantie ja sen varrelle keskittynyt rakentaminen on Pälkäneen 
keskusta-alueen rakenteelle ja maisemalle leimaa-antava piirre. Katutilaa muodostavat erityisesti 
tietä rajaavat liikerakennukset. Maisemassa näkyvät eri vuosikymmenille tyypillinen liikerakentami-
nen ja asuinkerrostalojen rakentamistapa. 

Sekä kirkon suunnasta että Kostianvirran suunnasta maiseman kiintopisteinä Onkkaalantietä kul-
jettaessa ovat kaksikerroksiset, rakennusmassaltaan ja tyyliltään yhteneväiset, aumakattoiset liike-
rakennukset. Näistä kaksi on selvitysalueella: julkisivuiltaan sininen, harmaakattoinen ravintolara-
kennus tien itäpuolella ja julkisivuiltaan keltainen, vihreäkattoinen liikerakennus (Urheilu-kalastus) 
tien länsipuolella.   

Osuuspankin vanha keltajulkisivuinen rakennus ja 2-3-kerroksiset asuinkerrostalot luovat osaltaan 
liikekeskustan maisemaa ja rajaavat tiemaisemaa.  

Kievarinkujan ja Peltisepänkujan suuntaan avautuu pienimittakaavaisempia näkymiä kohti pienta-
loasutusta.   
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Näkymä koulun kohdalta Onkkaalantieltä etelään. Kiintopisteinä maisemassa ovat kaksikerroksiset aumakattoiset liikera-
kennukset. 
 

 
Näkymä Nenäpääntien risteyksestä Onkkaalantieltä pohjoiseen. Kaksikerroksiset liikerakennukset rajaavat tiemaisemaa. 
Kiintopisteenä näkymässä ovat kaksikerroksiset aumakattoiset liikerakennukset. 
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Ympäristössä on tunnistettavissa, että kyseessä on vanha maantie. Tiemaisema on tyyliltään 
enemmän maantiemainen kuin liikekeskustamainen. Jalankulkijan kannalta epäviihtyisyyttä ja mo-
notonisuutta maisemaan luovat asfaltti, joka ulottuu pintamateriaalina koko katualueella rakennus-
ten seinästä seinään, kasvillisuuden puute, niukka kadunkalustus sekä maantiealueelle tyypilliset 
valaisinpylväät.  

Suora katutila korostaa tien päätteenä olevia näkymiä ja toisaalta luo tunteen tien jatkuvuudesta. 
Tietä reunustavat noppamaiset rakennukset rytmittävät tiellä liikkujan kokemusta. Pitkiä yhtenäisiä 
julkisivujaksoja ei ole. Rakennukset eivät sijaitse yhtä etäällä kadun reunasta. Katutilan leveys ja 
muoto vaihtelevat, mikä luo katutilaan tunnelmaltaan tiiviimpiä ja väljempiä kohtia. Julkisivuväritys 
on yleisilmeeltään vaalea ja pastellisävyinen. Yhtenäistä kaupunkikuvaa eri aikoina rakennetuille, 
materiaaleiltaan ja tyyliltään erilaisille rakennuksille luovat värityksen lisäksi myös melko yhtenäiset 
rakennusten korkeudet.  

Etelästä, Kostianvirran suunnasta saavuttaessa ylämäkeen nouseva katunäkymä avautuu heti 
Kostian sillan ylityksen jälkeen tien kaartuessa loivasti. Aumakattoiset, hahmoltaan toisiaan muis-
tuttavat entinen Tuotannon rakennus ja entinen Matkustajakodin rakennus sijaitsevat suoran ka-
tunäkymän päätteenä, lähellä katua, eri puolilla katua muodostaen eräänlaisen visuaalisen portin 
maisemaan. Pohjoisen suunnasta saavuttaessa portin alueelle muodostavat entinen Säästöpankin 
rakennus, entinen Tuotannon rakennus ja entinen Matkustajakodin rakennus. Entisen Matkustaja-
kodin rakennusta korostaa maisemassa se, että viereinen Osuuspankin yksikerroksinen rakennus 
sijaitsee kauempana kadun reunasta. Osuuspankin edustalle, entisen Matkustajakodin eteläpuolel-
le, muodostuu melko selkeärajainen katuaukio. 

Välillä Kostianvirta – kirkonmäki Onkkaalantie jaksottuu maisemallisesti ja kokemuksellisesti erilai-
siin jaksoihin.  

Ensimmäinen jakso Kostianvirran suunnasta saavuttaessa käsittää virran ympäristön yksikerroksi-
set asuinrakennusten korttelit. Virran varrella on runsaasti kasvillisuutta. Pihoja rajaavat lauta- ja 
pensasaidat.  

Toinen jakso käsittää selvitysalueen välillä Nenäpääntie – entinen Tuotannon rakennus. Kirkon-
mäen rakennukset ja kirkon torni jäävät etelän suunnasta selvitysalueelta lähestyttäessä täysin 
piiloon. Selvitysalue erottuu omana jaksonaan liikekeskustana, jossa rakentaminen on tiiviimpää ja 
korkeampaa. Kasvillisuutta on vähän. Kadulle päin on liikkeiden näyteikkunoita, teippauksia ja 
käyntiovia. 

Kolmas jakso käsittää koulun, torin, hautausmaan, entisen Kansallisosakepankin, seurakuntatalon 
ja kirkon muodostaman kokonaisuuden korkeimmalla kohdalla mäen päällä. Alue on puistomaisen 
vehreää. Rakentaminen ei rajaa tiukasti katutilaa. 

Kirkon pohjoispuolelta Onkkaalantieltä haarautuu Kankilantie, mikä aloittaa neljännen jakson mai-
semassa. Kankilantien varsi on tiivisti rakennettu Onkkaalan entinen liikekeskusta. Rakennuskanta 
koostuu puulautaverhoilluista puolitoistakerroksisista rakennuksista. Puusto on rehevää ja puutar-
hat runsaskasvisia. 
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Onkkaalantien maisemajaksot Kostianvirran ja Nuinjanmäen välillä. Karttaan on esitetty keskeiset maiseman kiintopis-
teet. Kolmiolla on esitetty entisen Tuotannon rakennuksen, entisten Säästöpankin rakennuksen ja entisen Matkustajako-
din rakennuksen muodostama visuaalinen portti 2. maisemajakson pohjoispäässä. Selvitysalueen vaihteleva katutilan 
hahmo on esitetty mustalla viivalla rajatulla punaisella värialueella. 
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4 Yhteenveto rakennetun ympäristön ja maiseman arvoista 
 

4.1 Rakennetun ympäristön arvot 
 

Kohteiden arvottamisessa on käytetty seuraavia arviointikriteereitä: 

Rakennushistoriallisesti merkittävä kohde saattaa edustaa jotain arkkitehtonista tyyliä tai tyylivai-
kutteita, jollain tavalla mielenkiintoista, harvinaista tai tyypillistä rakennusteknistä ratkaisua tai ra-
kennustyyppiä, tai tietylle ajalle tai sosiaaliryhmälle tyypillistä rakentamisen tapaa. 

Maisemallisesti merkittäväksi luokitellussa kohteessa ympäristöarvot ovat tärkeitä. Kohde saattaa 
olla osa arvokasta ympäristökokonaisuutta, näkyä ympäristöönsä hyvin tai muodostaa oman mai-
semallisen kokonaisuuden. Yksittäinen rakennus voi olla maisemallinen kiintopiste tai kohteella voi 
olla merkitystä osana ajallisesti tai tyylillisesti kerroksellista kokonaisuutta. 

Historiallisesti merkittäviksi luokiteltuihin kohteisiin liittyy tapahtuma- tai henkilöhistoriaa tai ne voi-
vat edustaa tiettyä asutushistoriaa tai yhteiskunnan kehityksen vaihetta. Kohde voi liittyä esim. 
koululaitoksen, yhdistysten ja seurojen historiaan, teollisuus- tai taloushistoriaan, elinkeinoihin, 
uskonnonharjoittamiseen, tapoihin tai henkilöhistoriaan. 

Näiden arvojen perusteella valitut kohteet tarkastellaan varsinaisiin arvoluokkiin sijoittamista varten 
seuraavien kriteerien pohjalta: 

 edustavuus  
 tyypillisyys  
 alkuperäisyys, säilyneisyys, muutosten eri tasot yhtenäisyys  

 

Kohteet on jaettu kolmeen eri arvoluokkaan: 

1. Kohde on historiallisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä sekä hyvin tai melko hyvin 
säilyttänyt rakennushistoriallisen luonteensa. 

2. Kohteella on historiallista ja/tai maisemallisesta arvoa. Lisäksi se on säilyttänyt hyvin tai 
melko hyvin rakennushistorialliset ominaispiirteensä. 

3. Kohde on osa suurempaa historiallisesti merkittävää kokonaisuutta tai se on maiseman 
osana merkittävä, vaikka siihen on tehty melko runsaasti/runsaasti rakennushistoriallista 
arvoa heikentäviä muutoksia. 

 

Kolmesta selvitysalueen rakennuksesta on laadittu tarkempi rakennusinventointi: entisestä Osuus-
liike Tuotannon rakennuksesta, entisestä Matkustajakodin rakennuksesta ja Osuuspankin raken-
nuksista.  

Tarkastelun perusteella kaikki kolme inventoitua kohdetta ovat oman aikakautensa liikerakentami-
sen tyypillisiä edustajia. Rakennuksissa on tehty muutoksia sekä julkisivujen että sisätilojen osalta, 
mutta ne ovat säilyttäneet melko hyvin alkuperäiset ominaispiirteensä. Eniten muutoksia on tehty 
entisen Osuusliike Tuotannon rakennukseen ja entiseen Matkustajakodin rakennukseen. 

Kaikki kolme kohdetta liittyvät Pälkäneen liikekeskustan historiaan. Oman erityispiirteensä Onkkaa-
lantien rakennetun ympäristön historiaan luo eri aikojen pankkirakentaminen: ylempänä kirkonmä-
ellä entinen Kansallisosakepankki Keskustien ja Onkkaalantien risteyksessä, entinen Säästöpankki 
Säästäjäntien ja Onkkaalantien risteyksessä sekä Osuuspankin rakennukset. Nämä pankkiraken-
nukset kuvastavat oman aikansa pankkitoimintaan liittyviä mielikuvia arvokkuudesta, luotettavuu-
desta ja edistyksellisyydestä.  
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Inventoidut rakennukset ovat merkittävä osa Onkkaalantien maisemaa ja osana katutilaa rajaavien 
kaksikerroksisten liikerakennusten sarjaa. Entinen Osuusliike Tuotannon rakennus ja entinen Mat-
kustajakodin rakennus ovat osa aumakattoisten liikerakennusten kokonaisuutta ja kiintopisteinä 
katumaisemassa.  

 

4.2 Maiseman arvot 
 

 
Aumakattoiset, hahmoltaan toisiaan muistuttavat rakennukset muodostavat visuaalisen portin maisemaan. Entisen Mat-
kustajakodin (nyk. ravintola Panama) eteläpuolelle muodostuu katuaukio. 
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Onkkaalantien maiseman arvon muodostavat tiemaisemaa rajaavat eri aikakausien tyypillistä 
suomalaisten kirkonkylien urbanisoitumisvaihetta edustavat rakennukset.  

Selvitysalue on kokonaisuudessaan osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympä-
ristöä, Pälkäneen pitäjänkeskus. Selvitysalueen rakentuminen sijoittuu kirkonkylän kehittymisen 
kolmanteen vaiheeseen, joka käsittää jakson 1900-luvun alusta 1950-luvulle. Kyseisenä ajanjak-
sona liikekeskustan painopiste siirtyi Kankilantieltä kohti Kostianvirtaa Onkkaalantien varrelle. 
1950-luvun jälkeen liikekeskustan painopiste siirtyi edelleen Onkkaalantieltä idemmäksi kohti Lah-
dentietä ja Keskustien varteen. 

Kaavamuutosalue sijaitsee 1900-luvun alkuvuosikymmeninä voimakkaasti rakentuneella alueella, 
jonka arvot eivät niinkään liity yksittäisten rakennusten kulttuurihistoriallisiin arvoihin vaan esimerk-
kiin tyypillisestä suomalaisesta kirkonkylien liikerakentamisesta 1900-luvun eri vuosikymmeninä. 
Erityisen edustavasti Onkkaalantiellä on edustettuina pankkirakennukset. 

 

Lähteet 

Painetut lähteet: 

1883-1983. Onkkaalan VPK 100 vuotta. Kangasala 1983. 

Pälkäne. Pälkäneen kunta. Pälkäne-seura. Valkeakoski 1978. 

Kaarninen, Pekka: Aatteesta kaupaksi. Osuustoimintaa Pirkanmaalla 1901-1983. Pirkanmaan 
Osuuskauppa. Tampere 2012. 

Kuuliala, Wiljo-Kustaa: Vanhaa Pälkänettä. Riihimäki 1949. 

Nissilä, Viljo – Virkkala. K. – Huurre, Matti – Suvanto, Seppo – Koukkula, Tuomo: Pälkäneen histo-
ria. Pälkäneen kunta. Vammala 1972. 

Pälkäne. Pälkäneen kunta. Pälkäne-seura. Valkeakoski 1978. 

Siren, Ulla: Pankki kasvoi kansan rinnalla. Sydän-Hämeen Lehti 11.7.2014. 

Teivainen, Lauri: Pälkäneen opas. Pälkäne-Seura. Pälkäne 1956. 

Vuorensola, Hannu: Pälkäneen historia II. Pälkäneen kunta. Jyväskylä 1988. 

Pälkäneen kunnan rakennusvalvonnan arkisto. 

 

Kartta-aineistot: 

”Delieneation öfver passet vid Costia-ån, uti Pälkäne sockn och Tavastehuus lähn : hvaräst år 
1713 en drabning gådt för sig emellan finska och ryska armeerne” (Wijk, Erik, (1725-1783) 1751). 
Upsalan yliopisto. (http://art.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?file=6133). 

Pälkäne Kostianvirta. Sotilaskartta vuodelta 1714. Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto.  
(http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200908173579) . 

H62:2/2-14 Onkkaala. N:ot 1-10 tässä kylässä, N:ot 1-4 Kuulialan kylässä, N:o 1 Pappilan kylässä 
sekä N:o 1 Tommolan kylässä: kartta ja asiakirjoja rintamaiden sekä edellämainittujen kylien ja 
Kirpun kylän ulkopalstan jaosta.  (1763-1805). Säilytetään kansallisarkistossa 
(https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=2546184158). 

Pitäjänkartasto, 2141 04 Ia.* -/- - Pälkäne  ( 1749-1917 ). Säilytetään kansallisarkistossa 
(https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=2384751295). 
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H62:2/28-43 Onkkaala; N:ot 1-10 tässä kylässä, N:o 1 Pappilan kylässä ja N:o 1 Tommolan kyläs-
sä: kartta ja asiakirjat isojaonjärjestelystä rintamailla (1881-1885).  Säilytetään kansallisarkistossa. 
(https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=2546185035). 

Senaatin kartasto XVII-XVIII 26 [Pälkäne] ( 1870-1919 ). Säilytetään kansallisarkistossa, 
(https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=2389038335). 

Pälkäneen kunnan kartta vuosilta 1924-25. Pälkäneen kunta. 

Peruskartta vuodelta 1956. Maanmittauslaitos. 

Peruskartta vuodelta 1975. Maanmittauslaitos. 

 

Painamattomat lähteet: 

”Muistojen Pälkäne”- Facebook-ryhmä 

 

Sähköpostitse ja suullisesti tietoja ovat antaneet: 

Auraneva, Ismo 

Kankila, Jyri 

Simola, Jaakko 

Vainio, Matti 

 

Valokuvat on ottanut Helena Väisänen, ellei kuvan yhteydessä toisin mainita. 

 



RAKENNUSKULTTUURIN KOHDEINVENTOINTILOMAKE Kohdenumero

1. Kohde
2. Kylä, rekisterinumero ja koordinaatit
3. Osoite
4. Omistaja ja omistajan osoite

5. Rakennuskanta ja historia

6. Rakennusten kuvaus

Rakennuksen n:o 1. 2.
Nyk.käyttö
Rak.aika
Suunnittelija
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto

Oikealla Osuusliike Tuotannon rakennus Pälkäneellä. Vasemmalla näkyvä rakennuksen osa kuuluu Lehmusvirran 
kauppaan. Lähde: Aatteesta kaupaksi 1901-1983. 

Hirsi, betoni Betoni

Liikerakennus Liikerakennus, toimisto ja varasto
Ennen 1926 1955
Ei tiedossa Ei tiedossa
2 1

Entinen Osuusliike Tuotannon rakennus, Onkkaalantie 71

Onkkaalantie 71
Kiinteistö Oy Onkkaalanraitti

Hirsi Puu
Aumakatto Harjakatto

Onkkaaalantiehen rajautuva kaksikerroksinen liikerakennus sekä yksikerroksinen liike- ja varastorakennus, joka on 
rakennettu kiinni kaksikerroksiseen rakennuksen osaan.
Pälkäneen osuuskauppa perustettiin vuonna 1907 ja kauppa aloitti toimintansa vuonna 1908. Kauppa toimi vuoteen 1913 
saakka apteekkari Edvard Gustafssonin omistamassa talossa nykyisellä paikallaan. 
Kauppa siirtyi Osuusliike Tuotannon omistukseen vuonna 1926. Rakennuksen nykyinen ulkoasu on peräisin Osuusliike 
Tuotannon ajalta.Onkkaalantien suuntaan olevat ikkunat ja ovi muutettiin vuonna 1956 suuriksi näyteikkunoiksi.
Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa oli myymälätilat, joihin oli käynti Onkkaalantien puolelta. Rakennuksen 
toisessa kerroksessa oli myymälänhoitajan asunto. Kellarissa oli kellaritilaa ja sauna.
Onkkaalantietä on loivennettu täyttämällä ja korottamalla tietä, minkä johdosta tien varressa sijaitseva rakennus rakennus 
ja sen piha-alue on jäänyt tienpintaa alemmaksi.

Osuuskaupan varasto rakennettiin Onkkaalantien varressa sijaitsevan liikerakennuksen taakse. Vuonna 1955 vanha 
varasto purettiin ja uusi varasto rakennettiin kiinni myymälärakennukseen. Rakennuksessa oli myös viljankuivaamo.  
Varastorakennusta laajennettiin vuosina 1961 ja 1996. Vuonna 1961 tehtiin varaston yhteyteen autotalli myymäläautoa 
varten. Myöhemmin 1900-luvulla varastorakennuksen julkisivuja on muutettu muun muassa uusimalla ensimmäisen 
kerroksen ikkunat ja rakentamalla varasto-osan kulmaan monikulmainen torniosa. 
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Kate
Vuoraus
Ulkovärit
Ikkunat
Sisätilat
Kunto

Erityispiirteet

7. Luettelointiperuste

Rakennushistoriallinen X
Historiallinen X
Maisemallinen X
Arvoluokka 2-3

8. Lähteet

9. Suullisia ja kirjallisia tietoja ovat antaneet 10. Lomakkeen täyttäjä
Auraneva, Ismo; Vainio, Matti, Simola, Jaakko 14.4.2022 Helena Väisänen

Onkkaalantie 71 kuvattuna syksyllä 2021.Valokuva: Helena Väisänen.

Rakennus on säilyttänyt melko hyvin rakennushistorialliset 
ominaispiirteensä. Onkkaalantien varressa oleva rakennuksen osa 
edustaa 1900-luvun alkupuolen liikerakentamista. Rakennuksen arvoa 
heikentävät tehdyt julkisivumuutokset ja se, että rakennus on jäänyt 
osittain Onkkaalantien tienpinnan alapuolelle.
Rakennuksella on historiallista arvoa, koska se liittyy Pirkanmaan 
Osuuskaupan historiaan ja Pälkäneen keskustan liikekeskustan 
historiaan.
Rakennus on merkittävä osa maisemaa, sillä se rajaa Onkkaalantien 
katumaisemaa ja on osa kaksikerroksisten aumakattoisten 
liikerakennusten sarjaa.

Kaarninen, Pekka:  Aatteesta kaupaksi. Osuustoimintaa Pirkanmaalla 1901-1983. Pirkanmaan Osuuskauppa. 
Tampere 2012.
Vuorensola, Hannu:  Pälkäneen historia II. Pälkäneen kunta. Jyväskylä 1988.
Pälkäneen kunnan rakennusvalvonnan arkisto.

Vaaleankeltainen, katto vihreä Vaaleankeltainen, katto vihreä

Rakennuksissa on vaaleankeltaiset puulautaverhoillut julkisivut, joissa on valkoiset nurkkalaudoitukset, ikkunan puitteet ja 
verholaudat sekä vihreät katot. Liikerakennuksessa on aumakatto ja varas-tossa harjakatto. Rakennuksen kokonaisala on 
nykyisin 828 m². Rakennuksessa toimii urheilu- ja kalastustarvikeliike, kampaamo-parturi ja kukkakauppa. Rakennuksen 
toisessa kerroksessa on kolme asuinhuoneistoa. Varasto-osassa toimii kukkakauppa ja lisäksi siinä on toimistotiloja ja 
varastotilaa.

Kohtalainen. Rakennukset hirsirunko on jäänyt 
osittain Onkkaalantietä korotettaesa maan alle.

Hyvä

6-ruutuiset, 1-ruutuiset Useita eri kokoja ja muotoja

Pelti Pelti
Puulauta, vaaka Puulauta
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RAKENNUSKULTTUURIN KOHDEINVENTOINTILOMAKE Kohdenumero

1. Kohde
2. Kylä, rekisterinumero ja koordinaatit
3. Osoite
4. Omistaja ja omistajan osoite

5. Rakennuskanta ja historia

Entinen Matkustajakoti, Ravintola Panama

Onkkaalantie 74
Jani Tainio

Kaksikerroksinen rakennus, jonka ensimmäisessä kerroksessa on ravintola ja toisessa kerroksessa on asuntoja. 
Rakennus on toiminut liikerakennuksena, matkustajakotina ja vuodesta 1985 lähtien ravintolana. Aiemmin rakennuksessa 
on toiminut mm. Iltasen lihakauppa ja savenvalaja Helin. Rakennuksen rakennusajankohta ei ole tiedossa.
Kun rakennus muutettiin ravintolaksi, kellariin tehtiin tilat discoa varten. Katutason ikkunajako ja ikkunat muutettiin. 
Vuonna 1985 pihalla oleva talousrakennus muutettiin kesäravintolaksi tekemällä rakennukseen uudet ikkunat ja varaston 
päätyyn katettu terassi.
Vuonna 1998 toisen kerroksen majoitustilat muutettiin asunnoiksi.

Julkisivupiirros Onkkaalantielle vuonna 1985 tehdyistä muutoksista. Lähde: Pälkäneen kunnan rakennusvalvonnan 
arkisto.

Julkisivupiirros piharakennukseen vuonna 1985 tehdyistä muutoksista. Lähde: Pälkäneen kunnan rakennusvalvonnan 
arkisto.



6. Rakennusten kuvaus

Rakennuksen n:o 1. 2.
Nyk.käyttö
Rak.aika
Suunnittelija
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Kate
Vuoraus
Ulkovärit

Ikkunat
Sisätilat
Kunto

Erityispiirteet

6-ruutuiset, 1-ruutuiset 1-ruutuiset

Pelti Pelti
Puulauta, pysty, peiterimat Puulauta, pysty, peiterimat

Hirsi Puu
Aumakatto Harjakatto

Kaksikerroksinen rakennus on hirsirunkoinen ja siinä on vaaleansininen pystysuuntainen julkisivulaudoitus. Nurkka- ja 
verholaudat ja ikkunanpuitteet ovat valkoiset. Ikkunat ovat kuusiruutuiset. Rakennuksessa on aumakatto. 
Katemateriaalina on tummanharmaa pelti.
Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on ravintola ja toisessa kerroksessa on kuusi asuntoa. Kerrosalaa on 
yhteensä 404 kem².
Sisäpihalla on yksikerroksinen, puulautaverhottu, harjakattoinen talousrakennus.

Ravintola, asuinrakenus Kesäravintola, varasto
1900-luvun alku, tarkempi ajankohta ei tiedossa Ei tiedossa
Ei tiedossa Ei tiedossa
2 1

Kohtalainen. Julkisivuverhouksessa ja 
sokkelissa on näkyviä vaurioita.

Hyvä

Vaaleansininen, katto harmaa, verhouslaudat ja 
ikkunanpuitteet valkoiset

Punainen, katto tumma, verhouslaudat, 
ikkunanpuitteet ja kaiteet valkoiset

Betoni/ tiili Betoni

Ravintola- asuinrakennus kuvattuna keväällä 2022. Valokuva: Helena Väisänen.



7. Luettelointiperuste

Rakennushistoriallinen X
Historiallinen X
Maisemallinen X
Arvoluokka 2-3

8. Lähteet

9. Suullisia ja kirjallisia tietoja ovat antaneet 10. Lomakkeen täyttäjä
Vainio, Matti, Simola, Jaakko 14.4.2022 Helena Väisänen

Rakennus on säilyttänyt melko hyvin rakennushistorialliset 
ominaispiirteensä. Rakennus edustaa 1900-luvun alkupuolen 
liikerakentamista. Rakennuksen arvoa heikentävät tehdyt 
julkisivumuutokset.
Rakennuksella on historiallista arvoa osana Pälkäneen keskustan 
liikekeskustan historiaa.
Rakennus on merkittävä osa maisemaa, sillä se rajaa Onkkaalantien 
katumaisemaa ja on osa kaksikerroksisten aumakattoisten 
liikerakennusten sarjaa.

Pälkäneen kunnan rakennusvalvonnan arkisto.

Vasemmalla kesäravintola-/varastorakennus. Oikealla ravintola-/asuinrakennus.  Valokuva: Helena Väisänen.



RAKENNUSKULTTUURIN KOHDEINVENTOINTILOMAKE Kohdenumero

1. Kohde
2. Kylä, rekisterinumero ja koordinaatit
3. Osoite
4. Omistaja ja omistajan osoite

5. Rakennuskanta ja historia

Vuonna 1954 rakennettu kaksikerroksinen tiilirunkoinen pankkirakennus, yksikerroksinen vuonna 1978 rakennettu 
laajennusosa sekä kolmekerroksinen tiiliverhoiltu asuinkerrostalo.
Pälkäneen Osuuskassa perustettiin vuonna 1914. Pankki sijaitsi Salmentakana. Pankille ostettiin oma talo Onkkaalasta 
Onkkaalantien varresta ja konttori siirrettiin sinne. 
Sotien jälkeen 1940-luvun lopulla yksityisen rakentamisen ja yritysten lainoitustarve kasvoi voimakkaasti. Osuuspankki 
hoiti Pälkäneellä suurimman osan karjalaisten asuntorahoituksesta. Pankki vaurastui ja 1954 pankille rakennettiin uusi 
kaksikerroksinen tiilirunkoinen pankkirakennus tontin eteläosaan. Vanha rakennus oli pankin toimintaan liian pieni ja 
sijaitsi liian lähellä tietä.
Pankkitilat olivat rakennuksen 1. kerroksessa. Rakennuksen toisessa kerroksessa oli kolme asuntoa. Kellarissa oli 
sosiaali- ja kokoustilat sekä arkisto. 
Sisäpihalla sijainneen talousrakennuksen paikalle rakennettiin kolmekerroksinen asuinrakennus vuonna 1970. 
Vuonna 1978 pankkia laajennettiin rakennuksella, joka rakennettiin kiinni vanhaan pankkirakennukseen ja 
asuinrakennukseen. Vuoden 1978 rakennusosa sijaitsee samalla paikalla kuin ensimmäinen pankin käytössä ollut 
rakennus.

Pälkäneen Osuuskassan rakennus valmistui vuonna 1954. Rakennuksessa toimi myös Posti. Lähde: Pälkäneen historia 
II.

Osuuspankki

Onkkaalantie 70
Kiinteistö Oy Pälkäneen Op-Kiinteistöt
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6. Rakennusten kuvaus

Rakennuksen n:o 1. 2.
Nyk.käyttö
Rak.aika
Suunnittelija
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Kate
Vuoraus
Ulkovärit

Ikkunat
Sisätilat
Kunto
Erityispiirteet

Rakennuksen n:o 3.

Nyk.käyttö

Rak.aika
Suunnittelija
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Kate
Vuoraus
Ulkovärit

Ikkunat
Sisätilat
Kunto
Erityispiirteet

Punatiili

2- ja 3-ruutuiset

Punatiili

Hyvä

Pälkäneen Osuuspankin laajennusosa vuodelta 1978. Lähde: Pälkäne. Pälkäneen kunta. Pälkäne-seura. Valkeakoski 
1978.

Betoni
Betoni
Tasakatto
Huopa

Liikerakennus Pankki
1974 1978
Rakennusmestari Keijo Rantala Insinööritoimisto Tuomo Penttilä
2 1

Asuinkerrostalo

1970

Insinööritoimisto Tuomo Penttilä
3

Harjakatto Tasakatto

Katetut sisäänkäynnit, graniittiporras ja 
laatoitukset sisäänkäynnin julkisivutehosteena

Nauhamainen räystäslinja, ruskea julkisivulasi 
räystäslinjan yläreunassa, muottilaudoitus 
sokkelissa

Hyvä Hyvä

Vaaleankeltainen, tummanruskeat 
ikk itt t

Punainen, harmaa

Betoni Betoni

4-ruutuiset, pysty- ja vaakajaolla, metallia Julkisivuikkunat kadulle päin

Pelti Huopa
Rappaus Punatiili, lasi,

Tiili Betoni
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Vuonna 1954 rakennettu kaksikerroksisessa tiilirunkoisessa pankkirakennuksessa on vaaleankeltaiset rapatut julkisivut ja 
punasävyinen harjatto. Ikkunat on uusittu noudattaen vanhaa ruutujakoa. Katemateriaalina on pelti. Rakennuksessa on 
Onkkaalantien puolella kaksi sisäänkäyntiä, joissa on lippamaiset katokset.Kerrosalaa rakennuksessa on 274 kem².
Kolmekerroksinen punatiiliverhoiltu, kahitiilirunkoinen asuinrakennus rakennettiin tontin takaosaan vuonna 1970. 
Samassa yhteydessä purettiin vanha puinen Osuuskassan rakennus.  Rakennuksessa on 8 asuntoa. Rakennuksen 
ensimmäisessä kerroksessa on kuusi autotallia. Kerrosalaa on yhteensä 635 kem². Rakennus on tasakattoinen. 
Katemateriaalina on tummanharmaa huopa.
Vuonna 1978 pankkia laajennettiin rakennuksella, joka rakennettiin kiinni vanhaan pankkirakennukseen ja 
asuinrakennukseen. Rakennus on betoni- ja tiilirunkoinen. Onkkaalantien puolella on isot lasi-ikkunat ja räystäslinjan 
yläpuolella ruskea nauha-aihe. Kerrosalaa on yhteensä 274 kem². Rakennus on tasakattoinen. Katemateriaalina on 
tummanharmaa huopa.

Osuuspankin kiinteistön rakennukset kuvattuna keväällä 2022. Valokuva: Helena Väisänen.

Vasemmalla vuonna 1954 rakennettu pankki ja oikealla vuonna 1970 rakennettu asuinkerrostalo. Valokuva: Helena 
Väisänen.
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7. Luettelointiperuste

Rakennushistoriallinen X
Historiallinen X
Maisemallinen X
Arvoluokka 2

8. Lähteet

9. Suullisia ja kirjallisia tietoja ovat antaneet 10. Lomakkeen täyttäjä
Vainio, Matti, Simola, Jaakko 14.4.2022 Helena Väisänen

Osuuspankki kuvattuna syksyllä 2021. Valokuva: Helena Väisänen.

Onkkaalantien varren kaksi eri-ikäistä ja tyyliltään erilaista rakennusta 
edustavat pankkirakentamista 1950- ja 1970-luvuilla. 
Rakennuksilla on historiallista arvoa osana Pälkäneen keskustan 
liikekeskustan historiaa.
Onkkaalantien puoleiset rakennukset ovat merkittävä osa maisemaa, 
sillä ne rajaavat Onkkaalantien katumaisemaa ja ovat osa tien varren 
liikerakennusten sarjaa. Osuuspankin rakennus on osa Onkkaalantien 
varren edustavaa pankkirakennusten sarjaa.

Pälkäne. Pälkäneen kunta. Pälkäne-seura. Valkeakoski 1978.
Vuorensola, Hannu: Pälkäneen historia II. Pälkäneen kunta. Jyväskylä 1988.
Pälkäneen kunnan rakennusvalvonnan arkisto.
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