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2.

TIIVISTELMÄ

2.1.

Sijainti

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. Kaava-alue
on määritetty Epaala-Kuulialan osayleiskaavassa.
Suunnittelualue käsittää yleiskaavassa osoitetut asuinrakennuspaikat, Pappilan, venevalkaman, Kostianvirran pohjoisrannan sekä ympäröivät pellot. Suunnittelualue rajautuu lännessä
Lahdentiehen, etelässä Kostianvirtaan, idässä Pappilanlahteen ja pohjoisessa Kuulialan niemeen.

2.2.

Kaavaprosessin vaiheet

Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Pälkäneen kunta.
Hanke on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 9.4.2014 §94. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 16.4.-16.5.2014 välisenä aikana. Kaavaluonnos oli nähtävänä 3.31.12.2014 välisenä aikana. Kaavaehdotus oli nähtävänä 28.9.-27.10.2016 välisenä aikana.

2.3.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on osoittaa alueelle olemassa olevat rakennuspaikat, uudet asuinrakennuspaikat
sekä maa- ja metsätalousalueet Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.

2.4.

Suunnittelualueen laajuus

Suunnittelualueen laajuus on 26,5 ha.

2.5.

Rakennusoikeus

Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä 8951 kem².

2.6.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

2.7.





Lähtöaineisto ja laaditut selvitykset
Pälkäneen Pappilan kaavoitusalueen linnustoselvitys 2015. Kari Laamanen 2015.
Pälkäneen kunta. Arkeologinen selvitys Roholan asemakaavan suunnittelualueen ympäristössä. Arkeologinen inventointi 201. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy.
Pälkäne. Epaala-Kuuliala osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009. Hannu Poutiainen ja Timo Jussila, Mikroliitti Oy 2009. Tilaaja Pälkäneen kunta.
Pälkäne. Pappilan asemakaava-alueen tarkkuusinventointi 2017. Timo Sepänmaa ja Juuso
Koskinen, Mikroliitti Oy 2017. Tilaaja Pälkäneen kunta.
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Pälkäne, Pappilan asemakaavaehdotuksen AO-erillispientalojen korttelialueen sijainti ja arkeologisen koekuopituksen tulokset. Lausunto 14.11.2019 diar 709/2019. Pirkanmaan maakuntamuseo.
Pälkäneen rauniokirkon korjaus- ja ympäristöselvityshanke. Maisemahistorian tutkimus ja rakennusinventointi. Rakennuskulttuurityö Kivikenkä/ Tiusanen, Pauliina 2005. Tilaaja Pälkäneen seurakunta.
Pälkäneen rauniokirkon ympäristön maisemaselvitys. Maisemasuunnittelu Hemgård 2005. Tilaaja Pälkäneen seurakunta ja Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistys ry.
Liito-oravan mahdollinen esiintyminen Epaala-Kuulialan osayleiskaava-alueella. Alén, Hannu,
Pälkäneen kunta 2005.
Pälkäneen rantayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys. Pälkäneen kunta 2003.
Epaala-Kuulialan osayleiskaava. Luontoselvitys 2009. Mira Ranta. Tilaaja Pälkäneen kunta.
Epaala-Kuulialan osayleiskaava. Luontoselvitys 2010. Täydennys luontoselvitykseen 2009.
Mira Ranta. Tilaaja Pälkäneen kunta.
Linnustoselvitys, Pälkäne, Epaala-Kuulialan osayleiskaava. Hannu Alén 1.9.2011. Tilaaja Pälkäneen kunta.
Valtioneuvoston päätös 22.12.2009 valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ympäristöistä. Pälkäne, Palkäneen pitäjäkeskus, ID 360.
Pälkäneen kunta, Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys 5.8.2011. Rambøll Finland Oy
Syrjänharjun pohjavesialueen rajaus. Pirkanmaan ELY-keskus.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Yleistä
Suunnittelualue käsittää Pappilanlahden rantavyöhykkeen Onkkaalan-Pappilan kyläalueesta.
Kaava-alueella sijaitsee 8 olemassa olevaa asuinrakennusta ja Pälkäneen seurakunnan
Pappila.
Alikyläntien jatkeena rannassa on venevalkama.
Kostianvirran rannassa on valtakunnallisesti arvokas muinaisjäännösalue. Alueella käytiin
vuonna 1713 Suuressa Pohjan sodassa Kostianvirran taistelu.
Alueelle on kulku Alikyläntietä ja Pappilantietä Lahdentien alikulun kautta.
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Pappila.

Alueen ja maiseman historiaa
Onkkaala mainitaan historiallisissa lähteissä jo 1340. Vuoden 1540 maakirjassa Onkkaalasta
luetellaan 12 taloa. Onkkaala on ollut Pälkäneen keskuskylä, jossa on ollut kestikievari vuodesta 1556 alkaen ja 1800- ja 1900-luvulla ainakin koulu, pankki ja lääkäri. Onkkaalan kylässä oli tuhoisa tulipalo vuonna 1831, jolloin kylän 15 talollisen kaikki rakennukset paloivat
lukuun ottamatta yhtä riihtä ja kahta aittaa. Palon jälkeen pääosa taloista jäi vieläkin kylään.
Pappilantie noudattaa vuoden 1768 kartan mukaista linjaustaan.
Pappilassa sotien jälkeen maisemaa ovat muuttaneet siirtolaisten asuttamat tilat.
Kostianvirta syntyi vuonna 1604 ja Pälkäneveden pinta laski äkillisesti 3,5 metriä, jolloin vesiraja siirtyi etäämmälle Epaalan, Kuulialan ja Onkkaalan kylistä. Asutus siirtyi vähitellen rannan perässä uuden maan kuivuttua asuin- ja viljelykelpoiseksi. Epaalan kylä siirtyi kohti koillista nykyiselle paikalleen ensimmäisenä. Onkkaalan sijaintiin vedenpinnan muutokset eivät
ole juuri vaikuttaneet, sillä se on sijainnut jo ennen 1600-lukua kaukana rannasta.
Vuonna 1700 alkaneessa Suuressa Pohjan sodassa käytiin Kostianvirralla taistelu lokakuussa 1713. Venäläisten hyökkäys suoraan Kostianvirran yli onnistuttiin torjumaan, mutta
muutamaa päivää myöhemmin venäläiset onnistuivat hyökätä Mallasveden yli puisilla lautoilla. Onkkaalasta ja Epaalasta paettiin sotaa muualle.
Kulttuuriympäristö ja rakennettu ympäristö
Suunnittelualue on osa Museoviraston inventoimaa Pälkäneen pitäjänkeskuksen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Inventointi on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittama inventointi ja
siihen perustuen alueen kulttuuriympäristö on valtakunnallisesti merkittävä.
Pappilaan vuonna 2005 laaditussa rakennusinventoinnissa kerrotaan seuraavaa:
Pappila on ollut nykyisellä paikallaan ainakin vuodesta 1639. Pappilassa on ollut parhaimmillaan yli 30 rakennusta, joista suuri osa on sijainnut umpipihassa, jonne pääsi portin kautta.
Nykyinen pappilan päärakennus on valmistunut 1859. Nykyiseen pihapiiriin kuuluvat pappilan
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lisäksi autotalli-varastorakennus ja rannassa sijaitseva sauna. Historiallisesti merkittävä Pappila on sijainnut nykyisellä paikallaan 1600-luvulta lähtien. Päärakennus edustaa myöhäistä
uusklassismia ja on hyvin säilynyt. Kohteen merkitys on rakennushistoriallinen ja historiallinen.
Onkkaalan, Pappilan ja Kostianvirran alueille on laadittu useita muinaisjäännösinventointeja.
Vuoden 2004 inventoinnissa Pappilan päärakennuksen länsipuolelta on löydetty rautakautinen ja keskiaikainen asuinpaikan muinaisjäännös. Inventointiraportissa kerrotaan:
Alueelle tehdyn koekuopituksen perusteella on todettu, että Pappilan alueella on säilynyt historialliseen aikaan ajoittuvien rakenteiden jäännöksiä ja mahdollisesti myös vanhempia, rautakautisia rakenteita. Löydöt: Historiallisen ajan asuinpaikkamateriaalia kuten punasavikeramiikkaa ja vihreää ikkunalasia, mutta myös rautakaudentyypin keramiikkaa. Hopea-aarre.

Kostianvirran alueen Suuren Pohjan sodan taisteluun liittyvää muinaisjäännösaluetta on inventoitu vuosina 1993, 1994, 2002, 2009 ja 2013. Kohde on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi muinaisjäännöskohteeksi.
Vuoden 2009 inventoinnin mukaan taisteluvarustuksia on jäljellä Kostianvirran molemmissa päissä n.
100 metrin matkalla. Jäljellä olevat juoksuhaudat ovat osin täyttyneet maasta. Osa haudoista on kunnostettu ja rekonstruoitu v. 1970. Kohteessa on 1900-luvun alussa pystytetty muistokivi ja uudempi
opastaulu. Vuonna 2013 laaditun inventoinnin mukaan taisteluhaudat ovat päällisin puolin tarkasteltuna säilyneet alkuperäisessä kunnossa. Tätä voidaan pitää erityisenä piirteenä, koska 1700-luvun
taistelupaikkoja suomessa ei ole montaa ja niiden säilyneet rakenteet lienevät melko harvinaisia.
Tästä syystä taisteluhaudoilla on erityistä arvoa tieteellisessä mielessä.

Vuonna 2013 inventoidut muinaisjäännöskohteet:
Linnoite. maavalleja, juoksuhautaa (1713).
635400002/2
Taisteluhauta alkaa Lahdentien pohjoispuolelta sähkölinjan alta Kostianvirran länsirannalta kohti pohjoista. Rantatöyrään päällä sijaitseva matala valli
päättyy pohjoisessa jyrkkään rinteeseen. Eroosio on
mahdollisesti romahduttanut rinteen, minkä seurauksena juoksuhauta on osittain tuhoutunut.
Pisteiden P = 6 803 430 ; I = 354 493 ja P = 6 803
478 ; I = 354 520 välillä kaivannot näyttäisivät kaivetun kahteen vierekkäiseen ketjuun, jonka rannanpuoleinen (idän-) kaivanto suorahko taisteluhauta
(lev. 2 m, syvyys 1 m). Tämän länsi-puolella on valli,
jonka länsipuolella kulkevaan kaivantoon on kaivettu
vierekkäin noin 3 x 3 m kokoisia ja 1 – 1,5 m syviä
ulokkeita, jotka ulottuvat aina pellon reunaan
saakka. Kyse voisi olla tykkejä tai telttoja varten kaivetuista suojista.

Linnoite. maavalleja, juoksuhautaa (1713).
635400002/3

Vuonna 2013 inventoidut muinaisjäännökset.

Taisteluhauta sijaitsee rantatöyrään päällä ja pellon
laidassa, tosin pellon laidassa olevat kuopanteet
ovat muodoltaan epämääräisiä, lähinnä todennäköisiä ja mahdollisesti vaurioituneita taistelukaivantoja.
Juoksuhaudan pohjois- ja länsipuolella iso kaivanto,
joka johtaa pellonlaidasta Kostianvirtaan, jonka rannassa suuria kiviä. Kaivannon luonne tai merkitys ei
selvinnyt, mutta ihmistoiminnalla lienee ollut vaikutusta kaivannon syntyyn ja todennäköisesti se on
linnoitetta nuorempi.
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Todennäköinen linnoite, potero. 635400002/4
Yksittäinen potero sijaitsee rantavallin päällä. Rakenteen koko on 2 x 2 m.

Todennäköinen linnoite, potero. 635400002/5
Rantatöyrään päällä sijaitseva 3 x 3 m kokoinen ja 1 m syvä kuoppa, joka aukeaa kohti koillista. Maaston topografian perusteella mahdollinen osa juoksuhautaa. Pihapiirissä aiemmin sijainneet linnoitteet
ovat todennäköisesti tuhoutuneet.

Linnoite. maavalleja, juoksuhautaa (1713). 635400002/6
Asuinrakennuksen luoteispuolella sijaitsevaa linnoitetta. Rakennus on rakennettu vanhan
juoksuhaudan päälle ja linnoite lienee tuhoutunut rakennuksen alla ja pihapiirissä.
Vuonna 2017 tehtiin Pappilantien länsipuolelle arkeologinen tarkkuusinventointi:
Inventointihavaintojen perusteella tutkimusalueen luoteisosassa on kiinteää muinaisjäännöstä – siis ehjää
kulttuurikerrosta – sekä rautakaudelta, että historialliselta
ajalta (ilmeisesti keskiajalta). Topografiset seikat huomioon ottaen on oletettava, että muinaisjäännösalue jatkuu
tästä ainakin pohjoiseen ja länteen, mutta kaava-alueen
inventointityöhön liittyen muinaisjäännösalueen rajoja ei
kokonaisuudessaan ollut mahdollista määritellä.

Vuonna 2019 tehtiin asemakaavaehdotuksen Pappilantien lännen puoleisten AO-korttelialueen osalta
koekuopitus, jossa tarkistettiin muinaisjäännösalueen laajuus ja sijainti.
Vuonna 2017 tarkkuusinventoinnissa rajattu
muinaisjäännös (ruuturasteri) ja vuonna 2004
inventoitu Pappilan muinaisjäännös (viivarasteri).

Luonnonympäristö
Suunnittelualueelle on laadittu kaksi luontoselvitystä ja linnustoselvitys Epaala-Kuulialan
osayleiskaavoituksen yhteydessä vuosina 2009-2011. Suunnittelualueilta ei löytynyt luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU:n luonto- ja lintudirektiivin mukaisia kohteita tai lajeja,
jotka tulisi erityisesti huomioida kaavoituksen yhteydessä.
Luontoselvityksen mukaan Pappilanlahden kapea rantakaista on kosteata lehtoa. Puusto on lehtipuuvaltaista koostuen terva- ja harmaalepästä, pajuista, pihlajasta ja haavasta. Pensaskerroksessa on
pajujen lisäksi musta- ja punaherukkaa, tuomea, seljaa, vadelmaa sekä muutama nuori vaahtera.
Aluskasvillisuus on niukkalajista mutta reheväkasvuista, valtalajeina mesiangervo, nokkonen,
ojakellukka, vadelma, isoalvejuuri, metsäalvejuuri, rönsyleinikki sekä käenkaali. Sammalisto keskittyy
kantojen ja juurien päälle ja koostuu liekosammaleesta sekä lehtisammaleista. Todennäköisesti vesi
nousee tulva-aikoina aluetta peittämään.
Peltojen keskellä ja reunamilla sijaitsevien metsäsaarekkeiden reunaosat ovat käenkaali-oravanmarjatyypin lehtomaista kangasmetsää. Valtapuuna kasvaa kuusi, sekapuuna koivua ja haapaa. Alueella on
myös muutama pienialainen puhdas haavikko pellon reunalla. Pensaskerroksessa kasvaa lähinnä katajaa, aukkopaikoilla myös vadelmaa. Kenttäkerroksen kasvillisuus koostuu mustikasta, käenkaalista,
oravanmarjasta, metsäimarteesta ja kevätpiiposta.

Alueelle laadittiin linnustoselvitys vuonna 2015. Pappilanlahdella havaittiin laulujoutsen, ruskosuohaukka ja kalatiira. Selvityksen mukaan samat linnut käyttivät ravintoalueinaan myös
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seudun muita vesialueita eikä rakentamisesta aiheudu näille haittaa. Laulujoutsen, ruskosuohaukka ja kalatiira ovat EU lintudirektiivin liitteen 1 laji. Lajien suotuisan suojelutason saavuttamisen ja säilyttämisen kannalta merkittävien esiintymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (LSL47§ 4 mom.) Suomen uhanalaisluokituksessa lajit on luokiteltu elinvoimaiseksi (LC). Linnustoselvitys on kaavaselostuksen liitteenä.
Rantametsissä havaittiin uhanalaisluettelon sirittäjä (NT). Luontoselvityksen mukaan sirittäjälle olisi hyväksi jättää osa rantametsästä rakentamatta.
Epaala-Kuulialan osayleiskaavoituksen yhteydessä selvitettiin mahdolliset liito-oravalle soveltuvat metsäalueet eli varttuneet kuusikot, varttuneet kuusivaltaiset sekametsät ja haavikot.
Selvityksen mukaan Pappilan asemakaava-alueella ei ole liito-oravalle soveltuvaa aluetta,
minkä vuoksi Pappilan alueen asemakaavan laatimisen yhteydessä ei nähty tarpeelliseksi
laatia tarkempaa liito-oravaselvitystä.
Kunnallistekniikka ja liikenne
Alueella on vesijohto. Viemäriverkon laajentaminen alueelle ei ole mukana vuonna 2017 päivitetyssä Pälkäneen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa.

Ote Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartasta vuodelta 2017.

Palvelut ja liikenne
Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksen läheisyydessä ja kaikki sen palvelut
ovat siten käytettävissä. Pälkäneen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkoherranvirasto toimii
Pappilassa.
Alueella on yksityistieverkko, joka liittyy Lahdentiehen ja kunnan hoidossa olevaan tiestöön.
Lahdentie tarjoaa nopean yhteyden Kangasalle ja Tampereelle.
Pappilaan on suora yhteys kuntakeskuksesta ja Lahdentieltä Alikyläntien alikulun kautta.
Alue on saavutettavissa myös vesitse. Venevalkama sijaitsee Onkkaalassa.
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Liikennemelu
Lahdentien liikenne aiheuttaa suunnittelualueelle meluhaittoja. Alueelle on laadittu meluselvitys osayleiskaavoituksen yhteydessä (Ramboll Finland Oy, Pälkäneen kunta, Epaala – Pälkänevedentie, meluselvitys 5.8.2011).
Selvityksen mukaan liikennemäärät Lahdentiellä Epaalan kohdalla ovat selvityksen lähtöaineiston perusteella noin 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja määrän ennustetaan kasvavan
yli 9000 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 2020 mennessä.
Epaala-Kuulialan osayleiskaavassa on selvityksen perusteella määritetty liikennemelualue,
jonka melutasoarvio v. 2020 on yli 55 dBA (LAeq klo 7-22). Liikennemelualue ulottuu Pappilan ja Lahdentien väliselle peltoalueelle, mutta ei osayleiskaavassa osoitetuille uusille asuinrakennuspaikoille saakka.
Maaperä
Suunnittelualueen maaperä on maaperäkarttaan perustuvan tarkastelun perusteella pääosin
karkeaa hietaa. Pappilan pohjoispuolelta alkaen maaperä on savea ja Kostianvirran rannassa hiekkaa.
Maanomistus
Alueet ovat yksityisessä omistuksessa ja Pälkäneen evankelis-luterilaisen seurakunnan
omistuksessa.

3.2 Suunnittelutilanne
Asemakaava
Alueen pohjoisosassa on voimassa Kuulialan rantakaava, joka käsittää yhden asuinrakentamiseen tarkoitetun rakennuspaikan.

Kuulialan rantakaava.

Muualla kaava-alueella ei ole voimassa asemakaavoja.
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Yleiskaava
Alueella on voimassa Epaala-Kuulialan
osayleiskaava. Kaavamääräyksen mukaan
alueelle on laadittava asemakaava tai rakennusluvan myöntämisen edellytykset on
selvitettävä poikkeamislupamenettelyllä
(punainen rajaus).
Osayleiskaavassa on osoitettu 13 uutta erillispientalojen rakennuspaikkaa rantavyöhykkeelle (AO-2, O).
Suunnittelualueelle on lisäksi osoitettu 9
olemassa olevaa erillispientalojen rakennuspaikka (AO-2, •).
Asemakaavoitettavaksi osoitetulla alueella
sallittu kerrosala on enintään 7% rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin enintään 300
m²
Onkkaalan Alikyläntien itäpäässä sijaitseva
yhteisranta on kaavassa osoitettu venevalkamaksi. Viljelymaiseman rantavyöhyke on
osoitettu maatalousalueeksi, jolla on erityistä maisemallista arvoa (MT-1).
Keskeiseen avoimeen viljelymaisemaan
kuuluvat alueet on osoitettu maisemallisesti
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA).
Pappilan alue on osoitettu julkisten palvelujen alueeksi (PY).
Kostianvirran rantaan on osoitettu muinaisjäännösalue, historiallinen taistelupaikka (SM 58) ja Pappilan alueelle muinaisjäännöskohde,
rautakautinen asuinpaikka (SM 50).
Pappila on osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi (sr 4.2).
Lahdentien läheisyyteen on osoitettu liikennemelualue, jonka melutasoarvio on yli 55 dBA
(sininen aaltoviiva).
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Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040.
Maakuntakaavassa Pappilan asemakaavaaluetta koskevat seuraavat kaavamerkinnät:
Arkeologisen perinnön ydinalue
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät laajat, yhtenäiset arkeologi-sen perinnön tihentymät.
Suunnittelumääräys:
Alueella sijaitsevien muinaisjäännösalueiden ja
niiden lähialueiden maankäyttöä, rakentamista ja
hoitoa suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otettava huomioon muinaisjäännösten suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja
mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisemaalueisiin ja/tai kulttuuriympäristöihin.

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Merkinnöillä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet (RKY
2009).
Kohdemerkinnällä osoitetaan sellaiset alueet, joiden osoittamiseen ei maakuntakaavan mittakaavan
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen.

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä
huomiota.

Koko Pälkäneen kuntakeskus on osoitettu osaksi Kasvutaajamien kehittämisvyöhykettä.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017, jotka tulivat
voimaan 1.4.2018.
Suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuus perustuu viranomaisten laatimiin valtakunnallisiin inventointeihin, jotka koskevat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita. Alueidenkäytössä on tarpeen tunnistaa nämä alueet ja ottaa huomioon siten,
että niiden arvot turvataan. Valtioneuvosto päättää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisten inventointien korvaamisesta uusilla inventoinneilla.
Suunnittelualuetta koskee valtioneuvoston 22.12.2009 tekemä päätös valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä/ Pälkäne, Pälkäneen pitäjäkeskus (ID 360).
Pohjakartta
Asemakaavoitettavalle alueelle on hyväksytty pohjakartta vuonna 2017.
Rakennusjärjestys
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kunnanvaltuusto 14.12.2016 §73.
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Aloite ja suunnittelun tarve
Asemakaava on tullut vireille Pälkäneen kunnan aloitteesta. Tarve alueiden asemakaavoittamiseen on lähtöisin Epaala-Kuulialan osayleiskaavasta, jossa alueet on määrätty asemakaavoitettaviksi tai vaihtoehtoisesti rakennusluvan edellytykset on määrätty selvitettäväksi poikkeamislupamenettelyllä.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavaa ei voida käyttää rakennusluvan perusteena
ranta-alueilla maankäyttö- ja rakennuslain 44§:ssä säädetyllä tavalla. Yleiskaavan käytöstä
rakennusluvan perusteena ranta-alueella säädetään MRL 72§:ssä. Yleiskaavaa voidaan
käyttää rakennusluvan perusteena ranta-alueella vain silloin, kun se koskee pääasiassa
loma-asumista. Mikäli ranta-alueilla halutaan myöntää rakennuslupa pysyvälle asumiselle
suoraan kaavan perusteella, edellyttää se asemakaavan laatimista. Asemakaava mahdollistaa maankäytön ja rakentamisen riittävän ohjausvaikutuksen, jotta MRL 72§n mukainen
ranta-alueiden suunnittelutarve tulee huomioiduksi.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Pälkäneen Pappilan asemakaavan yhteydessä osallisia ovat:
 Suunnittelualueen maanomistajat
 Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat
 Pirkanmaan ELY-keskus
 Pirkanmaan maakuntamuseo
 Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta, rakennuslautakunta ja ympäristölautakunta
 Pälkäneen vanhusneuvosto
 Tampereen aluepelastuslaitos
 Tampereen ympäristöterveys
Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa.
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdollista antamalla palautetta nähtävänä olevista aineistoista. Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta.
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus asetetaan virallisesti nähtäville. Nähtävänä olosta kuulutetaan Sydän-Hämeen Lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Virallinen aineiston nähtävillä olo on kunnanvirastolla. Lisäksi hankkeesta on tiedotettu kunnan internet-sivuilla, jossa aineisto on ollut myös nähtävillä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 16.4.-16.5.2014 väliseksi ajaksi ja
aineistosta pyydettiin lausuntoja viranomaisilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin palautetta Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaa ELY-keskukselta, Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta.
Pirkanmaan maakuntamuseo edellytti antamassaan lausunnossa, että rakentamisen maisemavaikutuksiin tulee siten kiinnittää erityistä huomiota huolehtien, että maiseman ominaispiirteitä ja arvoja
koskevat lähtötiedot ovat ajan tasalla ja riittävät vaikutusten arvioimiseksi. Rakentamisen tapaa tulee
ohjata riittävästi huomioiden alueelle tyypillinen puurakentamisen perinne ja pihapiirien järjestelyt.
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Pirkanmaan ELY-keskus kirjoitti lausunnossaan, että Kuulialan, Pappilan ja Taka-Vaijalan ja Kuualialan vanhan kylän alueita kaavoitettaessa voidaan osayleiskaavaa varten laadittuja selvityksiä käyttää lähtökohtaisesti asemakaavoituksen pohjana. Ranta-alueelle sijoittuvan pysyvän asumisen merkittävän lisääntymisen vuoksi sekä tiestön, vesihuollon, alueen luonnonarvojen ja maisemallisten arvojen
yhteensovittamiseksi on yleiskaavaa varten laaditut selvitykset tarvittaessa päivitettävä ja täsmennettävä maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavalle asetettuja sisältövaatimuksia vastaaviksi. Erityisesti
ELY-keskus katsoo tarpeelliseksi osayleiskaavaa varten tehdyn linnustoselvityksen päivittämisen ja
tarkentamisen.
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta lausui, että kaavoja valmisteltaessa tulee ottaa huomioon valtuuston hyväksymä vesihuoltolaitoksen toiminta-alue vesihuollon kehittämisalueineen. Kaavapäätöksen yhteydessä on tarpeen huomioida kaavan aiheuttamat toiminta-aluepäätöksen muutostarpeet.

Kaavaluonnoksesta saatu palaute
Kaavaluonnos oli nähtävänä 3.-31.12.2014 välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta saatiin palautetta Pälkäneen kunnan tekniseltä lautakunnalta, Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnalta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä. Lisäksi saatiin yski yksityishenkilön jättämä mielipide. Kaavaluonnoksen palauteraportti on
kaavaselostuksen liitteenä.
Saadun palautteen pohjalta kaavaluonnosta tarkistettiin seuraavasti:
 Määräystä valtakunnallisesti merkittävästä kulttuuriympäristöstä tarkistettiin.
 Kaavaan lisättiin määräys, jonka mukaan katualueiden ja yleisten alueiden toteuttamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa alueen maanomistajat tai -haltijat.
 Yleismääräyksiin lisättiin määräys hulevesien huolehtimisesta tiealueita toteutettaessa.
 Kulkuyhteyksiä alueelle siltä osin, kun ne ovat yksityisteitä, selostettiin tarkemmin
kaavaselostuksessa.
 Kaavaan lisättiin kaikille rakennuspaikoille määräys liittyä kunnalliseen viemäriverkkoon.
 Kaavasta laadittiin havainnekuva.
 YL-korttelialueen rakennusalan rajaa tarkistettiin.
 YL-korttelialueella määrättiin, että suurin sallittu kerrosluku on I.
 Linnustoselvitys on tarkistettu ja huomioitu kaavaehdotusta laadittaessa.
 YL-korttelialueen sekä AO- tonttien ranta-alueelle lisättiin määräys alueen säilyttämisestä puustoisena. Avohakkuu kielletään. Metsänhoidolliset toimenpiteet sallitaan.
Kaavaehdotus ja hyväksyminen
Kaavaehdotus oli nähtävänä 28.9.-27.10.2016 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin
lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Tampereen ympäristöterveydeltä sekä Pälkäneen kunnan tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja
rakennuslautakunnalta. Kaavaehdotuksen palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä.
Saatujen lausuntojen perusteella kaavaehdotusta päätettiin tarkistaa seuraavasti:
 Korttelin 513 tonttien 9 ja 12-17 rakennusalojen rajauksia tarkistettiin siten, että ne
ohjaavat paremmin rakennusten sijoittumista suhteessa pihapiiriin.
 Korttelin 513 tonttien 9 ja 12-17 talousrakennuksiin lisättiin harjan suuntaa osoittava
kaavamääräys.
 Talousrakennusten suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi koko kaava-alueella määrättiin yksi.
 Koko kaava-alueelle annettiin yleismääräys puun käyttämisestä julkisivumateriaalina.
 Istutettavan alueen osan kaavamääräystä tarkistettiin.
 Muinaisjäännösalueiden rajauksia tarkistettiin maakuntamuseon esittämällä tavalla.
 Muinaisjäännöksiä koskevaan kaavamääräykseen lisättiin lause: ”Aluetta koskevista
tai siihen liittyvistä suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto”.
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Alueelle laadittiin arkeologinen tarkkuusinventointi, jonka tulokset huomioitiin jatkotyössä.
Kaavaselostuksen kohtaan 6 Asemakaavan toteutus lisättiin suositus, että MY-2-alueille laaditaan metsäsuunnitelma, jossa huomioidaan alueen maisema-arvot.
Pappilan alueella sijaitsevan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle lisättiin
kaavamääräys, jonka mukaan alueen rakennushankkeista tulee olla yhteydessä museoviranomaisiin.
Kaavaselostusta täydennettiin otteella vesi- ja viemäriverkon toiminta-aluekartasta.

Kunnanhallitus käsittelee tarkistetun kaavaehdotuksen ja asettaa sen tarvittaessa uudelleen
nähtäville tai kunnanhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä. Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan.
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päivää.
Pirkanmaan ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisu-kehotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy kunnes kunta tekee uuden päätöksen.
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä
ollessa pyytäneille.
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella SydänHämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on osoittaa alueelle olemassa olevat rakennuspaikat, uudet asuinrakennuspaikat
sekä maa- ja metsätalousaluetta Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.
Asemakaavan laatimisen yhteydessä on tavoitteena huomioida alueiden kulttuurihistorialliset
arvot ja maisema-arvot.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT
5.1 Kaavan rakenne ja sisältö
Asemakaavassa on osoitettu
13 uutta erillispientalojen rakennuspaikkaa (AO), 9 olemassa olevaa erillispientalojen rakennuspaikkaa (AO),
julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL), venevalkama (LV), muinaisjäännösalueita (SM), maisemallisesti
ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta peltoaluetta (MA), maaja metsätalousaluetta (M)
sekä maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-2).
Erillispientalojen korttelialueille (AO) voidaan rakentaa
korkeintaan kaksiasuntoisia
pientaloja asumiseen. AOkorttelialueilla kerrosluvuksi
on määritetty I u2/3. Murtoluku roomalaisen numeron
jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
Kaavan yleismääräyksen mukaan talousrakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi.
YL-korttelialueen, AO-tonttien
ja M-alueen ranta-alueelle on
annettu määräys alueen säilyttämisestä puustoisena (my1). Avohakkuu kielletään.
Metsänhoidolliset toimenpiteet sallitaan.
Rantavyöhykkeellä saunan
rakennusalat on osoitettu 15
metrin etäisyydelle rantaviivasta ja asuinrakennusten rakennusalat 40 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rantaviivan etäisyys on määritetty
asemakaavan pohjakartasta.
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Kortteliin 513 Pappilantien ja Lahdentien väliselle peltoalueelle sijoittuville erillispientalojen
tonteille 12-17 on avoimen viljelymaiseman puolelle osoitettu luonnontilaisena istutettava rakennuspaikan osa (my). Alue on osa kulttuurimaisemallisesti edustavan alueen maisemanrajaa. Alueelle on istutettava puista tai pensaista tiheä reunavyöhyke. Määräyksen tarkoitus on
parantaa rakentamisen sopeutumista maisemaan. Samalla alue suojaa piha-alueita avoimen
peltoalueen sekä Lahdentien liikennemelun ja pölyn vaikutuksilta.
Korttelissa 513 tonteilla 12-17 on osoitettu erikseen rakennusalat, joille voi sijoittaa ainoastaan talousrakennuksia.
Harjan suunnat on osoitettu sitovina seuraavasti:
 Kortteleissa 510, 512 rakennuspaikalla 1, korttelissa 513 rakennuspaikoilla 2 ja 3
sekä korttelissa 513 rakennuspaikalla 6 rannan suuntaisina.
 Korttelissa 513 rakennuspaikalla 9 viereisen kuusiaidan ja pellon reunan suuntaisena
 Korttelissa 513 rakennuspaikoilla 12-17 asuinrakennukset Pappilantien suuntaisina ja
talousrakennukset harja kohtisuoraan Pappilantien suuntaan.
Yhteenveto rakennuspaikoista ja rakennusoikeudesta:
Kortteli/ tontti
Pinta-ala m²
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetriä
510/1
4758
300
510/2
5401
300
510/3
3261
225
511/1
3435
300
512/1
4231
300
512/2
6526
300
513/1
6727
300
513/2
4119
300
513/3
4551
300
513/5
8413
300
513/6
9438
300
513/7
2004
200
513/8
19381
300
513/9
4806
300
513/10
9608
300
513/11
10764
300
513/12
4044
300
513/13
4061
300
513/14
4023
300
513/15
4947
300
513/16
4585
300
513/17
5472
300
Rakennusoikeutta on AO-korttelialueilla yhteensä 6425 kerrosalaneliömetriä.
Rakennusoikeutta on enintään 7% rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin enintään 300 m².
Tonttitehokkuus on keskimäärin e=0,06.
Pappilan alue on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL). Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty I. Rakennusoikeus on määritetty tehokkuusluvulla
e=0,10. Rakennusoikeutta on 2351 kem². Rakennusala on osoitettu osayleiskaavan suosituksen mukaisesti korttelin pihapiirin pohjois- ja itäpuolelle.
YL-korttelialueelle rakennuslupaa haettaessa tulee olla yhteydessä museoviranomaisiin.
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Pappilan päärakennus on osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi, joka on rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas.
Kaavamääräys:
Suojeltava rakennus, joka on rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen rakennusajalle ominaiset piirteet tulee säilyttää.
Kohde on merkittävä osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuurihistoriallista ympäristöä.
Kohdetiedot: 4.2. Pappila
Historiallisesti merkittävä Pappila on sijainnut nykyisellä paikallaan 1600-luvulta lähtien. Päärakennus
edustaa myöhäistä uusklassismia ja on hyvin säilynyt.
Päärakennusta ei saa purkaa. Uudisrakentaminen sijoitettava päärakennuksen pohjoispuolelle.
Uudisrakentaminen ja muutostyöt on sovitettava pihapiiriin, ympäröivään rakennuskantaan ja maisemaan. Uudisrakennuksien tulee olla muodoltaan yksinkertaisia, harjakattoisia, lautaverhottuja ja peittomaalattuja. Muutostöissä tulee säilyttää rakennusten alkuperäinen hahmo ja historialliset ominaispiirteet. Pihojen rakentamisessa tulee käyttää perinteisiä materiaaleja ja kasveja sekä välttää alueelle vieraita kasveja ja pihojen rakenteita.

Pappilan ja Alikyläntien itäpäässä oleva vapaa ranta-alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-2). Alue tulee säilyttää rakentamattomana.
Alue on viljelysmaiseman rantavyöhykettä, jolla on erityistä maisemallista arvoa.
Kosteikkoinen ranta-alue on rajattu asuinkortteleiden ulkopuolelle ja osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M).
Pappilan ja Lahdentien välinen peltoalue on osoitettu maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA).
Muinaisjäännösalueiksi on osoitettu Pappilan rautakautinen asuinpaikka (SM 50/Pappila),
Pappilantien länsipuolen rautakautinen ja keskiaikainen asuinpaikka (SM Pappilantie) ja Kostianvirran taistelupaikkojen muinaisjäännökset (SM 635400002/2, 635400002/3 ja
635400002/4). Alueen osiksi, joilla sijaitsee muinaismuistolain mukainen kiinteä muinaisjäännösalue ja –kohde, on osoitettu alueet korttelin 513 tonteilla 10 ja 11 (sm-1 635400002/6 ja
635400002/5). Merkintään liitetty numeroindeksi viittaa kohdeluetteloon. Alueen/kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
kielletty.
Muinaisjäännösten kohdeluettelo:
Kohdetiedot: Pälkäne 50 Pappila
Rautakautinen asuinpaikka.
Kohdetiedot: Pappilantie
Rautakautinen ja keskiaikainen asuinpaikka.
Kohdetiedot: 635400002/2
Linnoite, maavalleja, juoksuhautaa (1713)
Kohdetiedot: 635400002/3
Linnoite, maavalleja, juoksuhautaa (1713)
Kohdetiedot: 635400002/4
Todennäköinen linnoite, potero
Kohdetiedot: 635400002/5
Todennäköinen linnoite, potero
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Kohdetiedot: 635400002/6
Linnoite. maavalleja, juoksuhautaa (1713)

Alikyläntien päähän Onkkaalan rantaan on osoitettu venevalkama-alue (LV).
Olemassa olevista teistä Alikyläntie ja Pappilantie on osoitettu katualueeksi. Uusiksi katualueiksi on osoitettu Koivukärjentie, Pappilanrannantie ja Tahvanaisentie. Kaikkien katualueiden
toteuttaminen, hoito ja kunnossapito säilyvät kiinteistönomistajien vastuulla.
Kaavan yleismääräyksissä on määrätty, että uudet rakennuspaikat, jotka sijoittuvat Pälkäneen kunnan vesihuollon toiminta-alueeseen, tulee liittää yleiseen viemäriverkkoon. Uusilla
rakennuspaikoilla, joiden pinta-ala on yli 4000 m² ja jotka eivät sijoitu Pälkäneen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle, tulee järjestää kiinteistökohtainen vesihuolto.
Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesien käsittelyä.
Yleisten alueiden toteuttamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa kiinteistönomistajat. Tiealueita toteutettaessa tulee huolehtia hulevesistä.
Autopaikkoja on varattava AO-korttelialueilla 2 ap/ asunto.
Alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.
Julkisivun yhtenäinen pituus AO-kortteleissa saa olla enintään 15m.
Talousrakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi.
Kaikkien uudisrakennusten julkisivujen on oltava puulautaverhottuja.
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5.2 Kaavan vaikutukset
Pappilan asemakaavasta laadittu
havainnekuva. Uudisrakentaminen
täydentää olemassa olevaa kylämäistä rakennetta.
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Yhdyskuntarakenne

Kaava mahdollistaa Pappilan alueen täydennysrakentamisen. Toteutuminen merkitsee Pappilan alueen yhdyskuntarakenteelle merkittävää tiivistymistä.

Ekologisuus ja taloudellisuus

Väljästä rakenteesta johtuen tehokkuus ei täytä ekologisesti tehokkaalle yhdyskuntarakenteelle yleisesti asetettuja vaatimuksia. Väljyydestä johtuen alueiden kunnallistekniikan rakentaminen on kallista.
Tonttien väljä mitoitus ja kaavamääräykset mahdollistavat alueelle toteutettavan ekologisesti kestävää rakentamista ja asumista. Tonteilla on riittävästi tilaa esimerkiksi maalämpöjärjestelmän rakentamiseen ja jätevesien käsittelyyn. Väljät tontit mahdollistavat ilmansuuntien huomioimisen ja passiivisen lämpöenergian hyödyntämisen rakentamisessa.

Ihmisten elinolot ja elinympäristö Alueet tarjoavat mahdollisuuden asua maaseutumaisesti Pälkäneen kuntakeskuksen läheisyydessä.
Maaseutumainen ympäristö tarkoittaa myös mahdollisten maatalouden toiminnoista johtuvien haju-, melu- ja
pölyhaittojen ajoittaista esiintymistä.
Alueella on hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja turvallinen
ympäristö.
Vesistön läheisyys lisää ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia.
Lahdentien liikennemelu kuuluu alueelle.
Liikenne

Liikenneverkko noudattaa olemassa olevaa tiestöä.
Toteutuessaan Pappilantien varren uusi asuminen aiheuttaa alueelle nykyiseen verrattuna lisääntyvää liikennettä. Liikenteen lisäyksellä on vaikutusta myös ahtaaseen Onkkaalan vanhan kylän keskustaan Alikyläntielle
ja Lahdentien alittavaan alikulkutunneliin.
Kaikkien katualueiden toteuttaminen, hoito ja kunnossapito säilyvät kiinteistönomistajien vastuulla.

Luontoarvot

Linnustoselvityksessä vuonna 2015 alueella havaittiin
laulujoutsen, ruskosuohaukka ja kalatiira, jotka ovat
EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja. Lajin suotuisan suojelutason saavuttamisen ja säilyttämisen kannalta merkittävien esiintymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (LSL47§ 4 mom.) Suomen uhanalaisluokituksessa 2019 laulujoutsen, ruskosuohaukka ja kalatiira on luokiteltu elinvoimaisiksi (LC).
Laulujoutsenen, ruskosuohaukka ja kalatiira havaintopaikkana oli Pappilanlahti. Luontoselvityksen mukaan
rakentamisesta ei aiheudu lajeille haittaa.
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Rantametsissä havaitun sirittäjän elinympäristö sijoittuu
korttelin 513 ranta-alueelle ja maa- ja metsätalousalueelle. Osa rantametsästä sijoittuu rakennuspaikoille 6 ja
8, joiden pinta-alat ovat noin 1 ha ja 2 ha. Ranta-alueelle osoitetut puustoisena säilytettävät alueen osat
(my-1) parantavat sirittäjän elinympäristön säilymisedellytyksiä.
Havainnekuvassa on esitetty keltaisella pisteviivalla alueet, joille on annettu kaavamääräys luonnontilaisena/puustoisena säilyttämisestä/istuttamisesta. Ranta-alueella
avohakkuu on kielletty. Puuston säilyttäminen/istuttaminen kyseisillä alueilla mahdollistaa sekä maiseman arvojen säilymistä
sekä lintujen elinympäristön säilymistä. Alueet ovat tärkeitä maiseman reuna-alueita
rannalla ja pellon reunassa.
Pappilan rantametsän sirittäjän elinympäristö on osoitettu vaalealla rasterilla.
Muinaismuistoalueet on esitetty turkoosilla.

Maisema ja kulttuuriympäristö

Asemakaavassa on huomioitu muinaisjäännökset, niiden säilymisedellytykset ja asema maisemassa.
Asemakaavassa on huomioitu Pappilan päärakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.
Kaavassa on huomioitu Lahdentien varteen sijoittuva
maisemallisesti arvokas peltoalue ja uudisrakentamisen
sopeutuminen maisemaan.
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Kaavassa on huomioitu valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Arvokas peltoalue säilyy rakentamattomana. Rakentamista on ohjattu yleismääräyksin sen sovittamiseksi ympäristöön.
Ranta-alueiden reunaan osoitetut puustoisena säilytettävät alueet, joilla avohakkuu on kielletty, parantavat
mahdollisuuksia sopeuttaa rakentaminen maisemaan.

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset
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Muinaisjäännösten kohdeluettelo:
Kohdetiedot: Pälkäne 50 Pappila
Rautakautinen asuinpaikka.
Kohdetiedot: Pappilantie
Rautakautinen ja keskiaikainen asuinpaikka.
Kohdetiedot: 635400002/2
Linnoite, maavalleja, juoksuhautaa (1713)
Kohdetiedot: 635400002/3
Linnoite, maavalleja, juoksuhautaa (1713)
Kohdetiedot: 635400002/4
Todennäköinen linnoite, potero
Kohdetiedot: 635400002/5
Todennäköinen linnoite, potero
Kohdetiedot: 635400002/6
Linnoite. maavalleja, juoksuhautaa (1713)
Yleismääräykset:
Uudet rakennuspaikat, jotka sijoittuvat Pälkäneen kunnan vesihuollon toiminta-alueeseen, tulee liittää yleiseen
viemäriverkkoon. Uusilla rakennuspaikoilla, joiden pinta-ala on yli 4000 m² ja jotka eivät sijoitu Pälkäneen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle, tulee järjestää kiinteistökohtainen vesihuolto.
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Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesien käsittelyä.
Yleisten alueiden toteuttamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa kiinteistönomistajat. Tiealueita toteutettaessa tulee huolehtia hulevesistä.
Autopaikkoja on varattava AO-korttelialueilla 2 ap/ asunto.
Alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.
Julkisivun yhtenäinen pituus AO-kortteleissa saa olla enintään 15m.
Talousrakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi.
Kaikkien uudisrakennusten julkisivujen on oltava puulautaverhottuja.
Alueen kulttuurihistorialliset arvot ovat lähtökohtana alueen suunnittelulle, rakentamiselle ja maankäytölle. Valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön kuuluvat peltoalueiden lisäksi historiallinen kylätiestö, vanhat kylätontit, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat yksittäiset rakennukset ja pihapiirit sekä muinaisjäännökset.
Kaikessa alueen suunnittelussa, maankäytössä ja rakentamisessa tulee lähtökohtana olla historiallisen rakennuskannan, avoimen peltomaiseman, rakennettujen aluekokonaisuuksien sekä vanhan kylätiestön ominaispiirteiden
ja maisemallisen aseman säilyttäminen.
Rakennuslupaa haettaessa on luvan hakijalla velvollisuus ottaa selvää Pappilan asemakaava-alueen kulttuurihistoriallisista arvoista ja ominaispiirteistä ja ottaa ne huomioon rakentamisessa.
Pappilan asemakaava-alueella erityistä huomiota tulee kiinnittää maiseman rajojen säilymiseen ja alueelle tyypillisiin rakennusten materiaaleihin.
Merkittävistä rakennushankkeista tulee olla yhteydessä museoviranomaisiin.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava on saanut lainvoiman.
MY-2-alueille suositellaan laadittavaksi hoitosuunnitelma, jossa huomioidaan alueen luonnonympäristön erityisyyden ja monimuotoisuuden säilymisedellytykset.
YL- aluetta toteutettaessa ja SM-alueita koskevia tai niihin liittyviä suunnitelmia laadittaessa
tulee olla yhteydessä museoviranomaisiin ja pyytää tarvittaessa museoviranomaisen lausunto.
Nokialla 18.11.2019

Helena Väisänen
Arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
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