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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
kaavahankkeen yleisesite, jossa kerro-
taan, miksi kaava laaditaan, miten kaa-
voitus etenee ja missä vaiheessa siihen 
voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa voidaan täydentää hank-
keen aikana.

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

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

Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan 
tarkistaa hankkeen aikana.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  12.2.2014 27.4.2016 05.09.2016 
18.11.2019 11.7.2022

Hankkeen nettisivut: www.palkane.fi → ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ → Kaavoitus → Vireillä olevat kaavat

Kaavan laatija:
 Arkkitehtitoimisto 
 Helena Väisänen

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

YHTEYSTIEDOT



KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA MAANOMISTUS

SUUNNITTELUN TAVOITE

SUUNNITTELUN ALOITE JA VIREILLETULOPÄÄTÖS 
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Tavoitteena on osoittaa alueelle 13 uutta asuinraken-
nuspaikkaa ja olemassa olevat rakennuspaikat, veneval-
kama, Kostianvirran taistelupaikan muinaisjäännösalue 
ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta Epaala-Kuuli-
alan osayleiskaavan mukaisesti.

Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Pälkä-
neen kunta. 

Hanke on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 
16.5.2013 §148.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Ympäristö
Suunnittelualue käsittää Pappilanlahden rantavyöhy-
keen Onkkaalan-Pappilan kyläalueesta. 

Kaava-alueella sijaitsee 8 olemassa ole-
vaa asuinrakennusta ja Pälkäneen seura-
kunnan Pappila.

Alikyläntien jatkeena rannassa on vene-
valkama.

Kostianvirran rannassa on valtakunnalli-
sesti arvokas muinaisjäännösalue. Alu-
eella käytiin vuonna 1713 Suuressa Poh-
jan sodassa Kostianvirran taistelu.

Alueelle on kulku Alikyläntietä ja Pappi-
lantietä Lahdentien alikulun kautta.

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahden-
tien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. 
Kaava-alue on määritetty Epaala-Kuuli-
alan osayleiskaavassa. Suunnittelualue 
käsittää yleiskaavassa osoitetut asuin-
rakennuspaikat, Pappilan, venevalka-
man, Kostianvirran pohjoisrannan sekä 
ympäröivät pellot. Suunnittelualue ra-
jautuu lännessä Lahdentiehen, etelässä 
Kostianvirtaan, idässä Pappilanlahteen ja 
pohjoisessa Kuulialan niemeen. 

Alue on yksityisessä omistuksessa ja osin 
Pälkäneen seurakunnan omistuksessa.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 26,5 ha.

Pappila.
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Arkeologisen perinnön ydinalue
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkit-
tävät laajat, yhtenäiset arkeologi-sen perinnön 
tihentymät.
Suunnittelumääräys:
Alueella sijaitsevien muinaisjäännösalueiden ja 
niiden lähialueiden maankäyttöä, rakentamista ja 
hoitoa suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjään-
nösten lisäksi otettava huomioon muinaisjäännös-
ten suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mah-
dollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin 
ja/tai kulttuuriym-päristöihin.

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö
Merkinnöillä osoitetaan valtakunnallisesti merkit-
tävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet (RKY 
2009).
Kohdemerkinnällä osoitetaan sellaiset alueet, 
joiden osoittamiseen ei maakuntakaavan mitta-
kaavan Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, 
rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että 
val-takunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristö-
jen arvot säilyvät. Uusi rakentaminen on sopeutet-
tava alu-een kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin 
ja ajalliseen kerroksellisuuteen.

Yleiskaava

Alueella on voimassa Epaala-Kuulialan osayleiskaava. Osayleiskaavas-
sa on osoitettu 13 uutta erillispientalojen rakennuspaikkaa rantavyö-
hykkeelle (AO-2, O). 

Suunnittelualueelle on lisäksi osoitettu 9 olemassa olevaa erillispien-
talojen rakennuspaikka (AO-2, •).

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että kiinteistöt liitty-
vät alueelle rakennettavaan kunnan jätevesiviemäriverkkoon.

Kaavamääräyksen mukaan alueelle on laadittava asemakaava tai ra-
kennusluvan myöntämisen edellytykset on selvitettävä poikkeamislu-
pamenettelyllä (punainen rajaus).

Onkkaalan Alikyläntien itäpäässä sijaitseva yhteisranta on kaavassa 
osoitettu venevalkamaksi. Viljelymaiseman rantavyöhyke on osoitettu 
maatalousalueeksi, jolla on erityistä maisemallista arvoa (MT-1). 

Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. 

Maakuntakaavassa Pappilan asemakaava-aluetta koskevat seuraavat kaavamerkinnät:

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

Koko Pälkäneen kuntakeskus on maakuntakaavassa osoitettu osaksi Kasvutaajamien kehittämisvyö-
hykettä.



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

Asemakaavoitus perustuu alueelle tehtäviin riit-
täviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvityksiä tarvi-
taan myös arvioitaessa kaavan vaikutuksia. 

Keskeiseen avoimeen viljelymaisemaan kuuluvat alueet on osoitettu maisemallisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA).

Pappilan alue on osoitettu julkisten palvelujen alueeksi (PY).

Kostianvirran rantaan on osoitettu muinaisjäännösalue, historiallinen taistelupaikka (SM 58) ja Pappi-
lan 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).

Koko suunnittelualue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. 

Asemakaava

Rakennusjärjestys

Pappilan asemakaavaa laadittaessa on käytettävissä 
Epaala-Kuulialan osayleiskaavoituksen yhteydessä käy-
tetty aineisto. Koska Epaala-Kuulialan osayleiskaava on 
suoraan rakentamista ohjaava yleiskaava, on sitä var-
ten tehdyt selvitykset laadittu niin tarkalla tasolla, että 
niiden pohjalta voidaan vaikutuksia arvioida riittävästi 
rakennuspaikkakohtaisesti. Sen vuoksi tehtyjä selvityk-
siä voidaan lähtökohtaisesti käyttää asemakaavoituksen 
pohjana.

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 

Pappilan asemakaavan laadinnassa voidaan käyttää seuraavia laadittuja selvityksiä:

• Pälkäne. Epaala-Kuuliala osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009. Hannu Poutiainen ja Timo Jussila, Mik-
roliitti Oy 2009. Tilaaja Pälkäneen kunta.

• Pälkäne. Pappilan asemakaava-alueen tarkkuusinventointi 2017. Timo Sepänmaa ja Juuso Koskinen, Mikroliitti Oy 2017. 
Tilaaja Pälkäneen kunta.

• Pälkäneen rauniokirkon korjaus- ja ympäristöselvityshanke. Maisemahistorian tutkimus ja rakennusinventointi. Raken-
nuskulttuurityö 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, Palkä-

neen pitäjäkeskus, ID 360.
• Pälkäneen kunta, Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys 5.8.2011. Rambøll Finland Oy
• Syrjänharjun pohjavesialueen rajaus.  Pirkanmaan ELY-keskus.

Kostianvirran eteläpuolen Roholan asemakaavahankkeen yhteydessä on laadittu arkeologinen selvi-
tys (Arkeologinen selvitys Roholan asemakaavan suunnittelualueen ympäristössä, Arkeologinen inventointi 2013, Kulttuu-

riympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy). Selvityksen laadinnassa varauduttiin Pappilan asemakaavahank-
keeseen ottamalla selvitysalueeseen mukaan myös Kostianvirran pohjoispuoli.

Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kunnanvaltuusto 14.12.2016 §73.
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OSALLISET 
Pälkäneen Pappilan asemakaavan yhteydessä osallisia 
ovat:
• Suunnittelualueen maanomistajat
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen 

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

ympäristöjaosto
• Pälkäneen vanhusneuvosto
• Pirkanmaan pelastuslaitos
• Tampereen ympäristöterveys

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

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

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

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

TIEDOTTAMINEN
Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan ilmoittamalla leh-
dessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lä-
hetetään viranomaisille ja järjestetään 
tarvittaessa viranomaisneuvottelu, jossa 
on mahdollista tarkemmin määrittää 
suunnittelun reunaehtoja.

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

VAIKUTUSALUE
Kaavalla on vaikutusta Onkkaalan ja Pappilan kyliin. 
Alue näkyy avoimesti Lahdentielle, Kostianvirran etelä-
puolelle ja Pappilanlahdelle ja sen maisemallinen vai-
kutusalue on laaja.

Pappilan asemakaavaa laadittaessa 
keskeisiä asioita vaikutuksia arvioitaessa 
ovat:

• Vaikutukset maisemaan
• Vaikutukset kulttuuriympäristöön
• Vaikutukset vesistöön

Venevalkama Alikyläntien päässä.

Hankkeen nettisivut: 
www.palkane.fi 

→ ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 
→ Kaavoitus

→ Vireillä olevat kaavat

Pappilan länsipuolella oleva peltoalue.
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Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos

Vaihe 3:  Ehdotusvaihe, kaavaehdotus

Vaihe 1: Lähtötiedot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
laatiminen.

Helmi-maaliskuu 2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan 
nettisivuilla ja siitä voi antaa palautetta vapaamuotoisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään kom-
mentteja viranomaisilta ja lautakunnilta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää 
hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville asettaminen.

Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa)

Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.

Kevät 2014

Aineistoihin voi tutustua kunnan nettisivuilla.

Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakun-
nilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipi-
teensä.

Kaavaluonnoksen nähtäville asettami-
nen.

Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnok-
sen ja siitä saadun palautteen pohjalta.

Syksy 2016

Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lauta-
kunnilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta 
muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävä-
nä olon päättymistä.

Kaavaselostuksen täydentäminen 

Kaavaehdotuksen nähtäville asettami-
nen 30 pv.

Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja 
lausunnoista sekä vastineet niihin.

2020Kaavaehdotuksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi.

Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkis-
taminen ja lopullisten hyväksyttävien 
asiakirjojen laatiminen.

Kaavan hyväksyminen. 2020
Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt kaavaa, päätöksestä valitet-
tiin. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 2021.

Kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville 
asettaminen.

2022

Kaavan hyväksyminen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.

2022
Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä päätöksestä.

KAAVAHANKKEEN KULKU
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PÄLKÄNEEN PAPPILAN KAAVOITUSALUEEN  LINNUSTOSELVITYS 2015 

 

1.TYÖALUE 

 

Työ sisältää linnustoselvityksen Pappilan kaava‐alueen rantametsistä sekä Pappilanlahdesta. 

 

2. TYÖMENETELMÄT 

 

Vesilinnut laskettiin ns. pistelaskentamenetelmällä lahtien avovesiltä, ruovikoista ja rantaluhdilta 9.5 klo 6‐

10 ja täydentäen 26.5 klo 5.30‐ 11.00. Niemen nokkia, laitureita ja teitä hyödynnettiin ohjeiden mukaisesti, 

koska niiltä oli avoin näkymä kohteeseen.  Apuvälineinä käytettiin kiikaria ja kaukoputkea. Samalla laskettiin 

rantalajistoa kuuntelemalla. 

Rantametsä‐ ja peltolintuja havainnoitiin em. tavoilla. Lisäksi niitä laskettiin valtakunnallisia linja‐ ja 

reittilaskentamenetelmiä soveltaen kuunnellen laulavia koiraita. Työ suoritettiin 26.5 ja kesäkuun alussa 

aamuisin. 

Lisäksi kerättiin lintuharrastajien havaintoja Tiirasta. 

 

3. VESI‐ JA RANTALINNUT 

3.1 Pappilanlahden vesi‐ ja rantalintulaskenta 9.5 ja 26.5 

 biotoopit: kaksi ruovikkoa, metsäiset mökkirannat, ruopattu venevalkama 

 

laji    lask.8.5  lask.26.5    tulkinta 

laulujoutsen    ‐  1    rav.alue 

sinisorsa    ‐  2k    pes. 

isokoskelo    1k  ‐    pes. 

silkkiuikku    1 kn  1 kn     pes.     

härkälintu    1 kn  ‐    rav.alue     

Pappilan asemakaava, kaavaselostus, liite 2: linnustoselvitys 2015
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nokikana    1  ‐     pes.   

ruskosuohaukka  1 kiert.  ‐    rav.alue 

kalatiira    1 kn  ‐    rav.alue 

pajusirkku    ‐  1    pes.   

västäräkki    1 var.  venevalkama  pesivä  1 pes 

 

3.3 Maalintulaskenta 26.5 

(1) lajinimen jälk.suluissa laulavien koiraiden määrä yhteensä= parimäärä 

(R) laji käyttää aluetta ravintoalueenaan 

 

3.3.1 Pappilantien peltoalue 

Biotoopit: peltoalue, vanhojen ja uusien rakennusten pihapiirit, rantalehto 

kesykyyhky (17R), sepelkyyhky (R), harakka (R), varis (R), naakka (8R) pikkuvarpunen (R), keltasirkku (R) 

 

3.3.2 Pappilantien rantametsät ja pihat 

 

harmaapäätikka (R), käpytikka (1), sepelkyyhky (1), käki (1), västäräkki (1), räkättirastas (5), mustarastas (1), 

satakieli (1), mustapääkerttu (2), lehtokerttu (1), hernekerttu (2), peippo (5), viherpeippo (1), pajulintu (3), 

sirittäjä (1), kirjosieppo (3), punarinta (2), talitiainen (1), sinitiainen (2), harakka (1), varis (1), pikkuvarpunen 

(1) ja keltasirkku (1) 
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3.3.3 Veneranta‐ Alikyläntie‐ Koivukärki 

Biotoopit: rantakoivikot 

västäräkki (1), räkättirastas (2R), punarinta (1), kottarainen (1R), lehtokerttu (1), peippo (1), pajulintu (2), , 

harakka (1), , talitiainen (1), pikkuvarpunen (1) ja keltasirkku (2) 

4. MERKITTÄVÄT LINTUPAIKAT (ks.kartta)

4.1 Pappilan rantametsäalue 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Uhanalaisselitykset 

NT= silmälläpidettävä laji 

EU:n lintudirektiivin lajeista Pappilanlahdella tavattiin ravintovieraina laulujoutsen, ruskosuohaukka ja 

kalatiira. Samat linnut käyttivät ravintoalueinaan myös seudun muita vesialueita. Rakentamisesta ei 

aiheudu näille haittaa. 

Rantametsissä havaittiin uhanalaisluettelon sirittäjä (NT). Sen kanta Suomessa on vakaa. Ravintovieraana 

havaittiin vähälukuinen harmaapäätikka, jolle korvaavia ravintometsiä on lähiseudulla. 

Sirittäjälle olisi hyväksi jättää osa rantametsästä rakentamatta. Muilta osin tämänvuotisen laskennan 

perusteella linnusto ei aiheuta estettä alueen kaavoitukselle. 

LÄHDE 

Koskimies P., Väisänen R.A. Linnustoseurannan havainnointiohjeet. Helsingin yliopiston eläinmuseo.1988. 

Tampereella 1.9.2015 Kari Laamanen 
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PÄLKÄNEEN KUNTA 

 

PAPPILAN ASEMAKAAVA 

PALAUTERAPORTTI 22.04.2016 

KAAVALUONNOS (08.10.2014 )  

 
 

Saapuneet lausunnot: 
Palautteen antaja Pvm 
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta 09.12.2014 
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta 07.01.2015 
Pirkanmaan ELY-keskus 09.01.2015 
Pälkäneen kunta, ympäristönsuojelusihteeri 27.02.2015 

 
Saapuneet mielipiteet: 
Palautteen antaja Pvm 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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LAUSUNTO VASTINE 
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta: Pälkäneen kunnanhallitus: 
 
Tekninen lautakunta huomauttaa, että Pappi-
lan asemakaavan käsittelyssä tulee huomioida 
se, että Pälkäneen kunnan vesihuollon toi-
minta-alueisiin kuuluu Pappilan alue. 
 

 
Kaavaan lisätään uusille rakennuspaikoille 
määräys liittyä kunnalliseen viemäriverkkoon.  
 

LAUSUNTO VASTINE 
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta: Pälkäneen kunnanhallitus: 
 
Kulttuuriarvot: 
Rakentamisen määräyksiä tuleekin tarkentaa 
joko niin, että asetetaan selkeitä ja kaikille luki-
joille ymmärrettävissä olevia kaavamääräyksiä 
tai vaihtoehtoisesti laaditaan alueelle samanai-
kaisesti asemakaavan kanssa rakentamistapa-
ohjeet. Luonnoksen tapaan kirjoitettuna ne ei-
vät anna riittävää pohjaa maanomistajille, 
suunnittelijoille tai rakennusvalvonnallekaan 
uutta tai täydennysrakentamista suunnitelta-
essa. Asemakaavassa tulee ohjata rakentami-
sen tapaa ja sijoittumista riittävästi, jotta mää-
räysten sisältö avautuu myös yksityiselle ra-
kentajalle. 

 
 
Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön kaavamääräystä tarkistetaan. 
  
Kaavaan lisätään rantavyöhykkeelle määräys 
luonnontilaisena säilytettävästä/istutettavasta 
rakennuspaikan osasta (my). 
 
On perusteltua huomioida Pappilan asemakaa-
vaa arvioitaessa, että sitä ohjaava Epaala-
Kuulialan osayleiskaava on laadittu rakenta-
mista suoraan ohjaavana kaavana. Tarkoituk-
sena oli, että kaavaa voitaisiin käyttää suoraan 
rakennuslupien myöntämisen perusteena koko 
alueella. Kaavan hyväksymisvaiheessa selvisi, 
että ranta-alueilla näin ei voida menetellä, 
vaan ko. alueille tarvitaan asemakaava. Yleis-
kaavaa laadittaessa huomioitiin erityisesti, että 
yleiskaava ohjaisi riittävästi rakentamista alu-
eella. Selvitysaineistolta vaadittiin yleiskaava-
tasoa tarkempaa selvitystasoa ja rakentamis-
paikkojen sijainti ja rajaukset pohdittiin kaavaa 
laadittaessa rakennuspaikkakohtaisesti. Kult-
tuuriympäristöä koskevat määräykset laadittiin 
suojeltavien kohteiden osalta kohdekohtaisesti.  
 
Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön kannalta tärkeimmät rakenta-
mista ja maiseman arvoja säilyttävät ratkaisut 
on tehty jo osayleiskaavassa määrittämällä, 
minne uusi rakentaminen maisemassa sijoit-
tuu, mitkä alueet jäävät avoimiksi ja kuinka pal-
jon uutta rakentamista on. Asemakaavatasolla 
on toimeenpantu osayleiskaavan määräyksiä 
koskien valtakunnallisesti merkittävää raken-
nettua kulttuuriympäristöä ohjaamalla rakenta-
misen tapaa ja sijoittumista rakennuspaikoilla 
mm. rakennusalan rajauksella ja harjansuun-
nan määrittämisellä. Pappilan alueen raken-
nuskanta on ajallisesti ja tyylillisesti kerroksel-
lista ja monimuotoista. Tästä syystä rakenta-
mista ei ole mahdollista ohjata siten, että alu-
eelle muodostuisi yhtenäinen rakennustapa.   
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Kunnan toteuttamisvelvoitteet (kadut ja vesi- ja 
viemäriverkosto): 
Yhteyttä vanhaan taajamarakenteeseen tulee 
avata kaavaselostuksessa. Kevyen liikenteen 
turvallinen liikkuminen tulee varmistaa riittävin 
tilavarauksin. Vanhoihin yksityisteihin, jotka 
muuttuvat katualueiksi, saattaa liittyä runsaasti 
rasiteoikeuksia. Katualueet yhdistyvät kunnan 
hoidossa olevaan vanhaan verkostoon yksi-
tyisteiden kautta. Uusien katualueiden rakenta-
misen ja hoidon kustannukset sekä hoitovas-
tuu tulee ottaa huomioon riittävän aikaisin. Kul-
kuyhteydet tulee esittää jossain muodossaan 
(esim. selostuksen liitteellä) myös kaava-alu-
een ulkopuolelta. 
 
Viemäriverkoston rakentamisen tarvetta tulee 
selvittää sekä avata selostuksessa. Riittävin 
kaavamääräyksin tulee esittää joko liittymisvel-
voite tai velvoite rakentaa oma jäteveden käsit-
telyn järjestelmä. Alueet ovat etäällä nykyi-
sestä verkostosta. Rakentamista tulisi kaavalla 
ohjata niin, ettei kunnalle muodostu nopeasti 
toteutettavaa velvoitetta viemäriverkoston ra-
kentamiseen. Mikäli rakentamista katsotaan 
tarpeelliseksi rajoittaa vedoten rakennusjärjes-
tyksen 18 §:ään, se tulee kirjata kaavamää-
räykseksi, koska myös rakennusjärjestyksessä 
voi määräysten sisällön osalta tapahtua muu-
toksia. 
 

 
Kaavaan lisätään määräys, jonka mukaan ka-
tualueiden ja yleisten alueiden toteuttamisesta, 
hoidosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa 
alueen maanomistajat tai -haltijat. 

 
Kulkuyhteydet alueelle siltä osin, kun ne ovat 
yksityisteitä, lisätään kaavaselostukseen. 
 
Kaavaan lisätään uusille rakennuspaikoille 
määräys liittyä kunnalliseen viemäriverkkoon.  
 

 
Kerrosala, ym rakentamista ohjaavat määräyk-
set: 
Ohjeellinen tonttijako saattaa johtaa tilantee-
seen, jossa maanomistaja pyrkii muodosta-
maan korttelialueille nyt esitettyä enemmän ra-
kennuspaikkoja. Tuleekin pohtia tarvetta sitoa 
ranta-asemakaavojen tapaan tonttien luku-
määrä nyt kaavoissa esitettyyn määrään - eri-
tyisesti, jos alueelle ei toteuteta vesihuoltolai-
toksen viemäriverkostoa.  
 

 
Lohkomisesta asemakaava-alueen ohjeellisen 
tonttijaon alueella säädetään kiinteistönmuo-
dostamislain 32§:ssä. Lohkominen ei saa vaa-
rantaa kaavan toteutumista. Lohkomisen kat-
sotaan vaarantavan kaavan toteutumista, jos 
lohkominen koskee korttelin osan rajoja tai loh-
kominen lisää rakennuspaikkojen lukumäärää 
korttelissa. Asiasta ei ole tarvetta määrätä ase-
makaavassa. 
 

LAUSUNTO VASTINE 
Pirkanmaan ELY-keskus: Pälkäneen kunnanhallitus: 
 
Valtakunnallisten arvojen huomioon ottaminen 
ELY-keskus toteaa, että Epaala-Kuulialan 
osayleiskaavan määräysten kopioiminen sellai-
senaan asemakaavan määräyksiksi ei ole riit-
tävä toimenpide. Asemakaavatyön yhteydessä 
on ratkaistava, millaisin konkreettisin määräyk-
sin yleiskaavan tavoitteet alueen rakentami-
sessa voidaan toteuttaa. Uusien rakennuksien 

 
Viitataan rakennuslautakunnalle annettuun 
vastineeseen kulttuuriarvoista. 
 
Kaavasta laaditaan havainnekuva. 
 
YL-alueen rakennusalan rajaa tarkistetaan ja 
annetaan määräys suurimmasta sallitusta ker-
rosluvusta. Kaavan yleismääräyksiin lisätään 
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ja sallittavien laajennusten koon ja sijainnin 
suhdetta ympäröivään rakennuksiin ja maise-
maan on tarpeen havainnollistaa kuvasovittein. 
 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää Pappilan 
asemakaavassa julkisten lähipalvelurakennus-
ten korttelialueelle merkityn, lähes 2500 
krsm2:n rakennusoikeuden toteuttamistapaan. 
Rakennuspaikan sijoittuessa arvokkaaseen 
kulttuurimaisemaan ranta-alueelle, on toiminto-
jen ja rakennusmassan soveltuvuus alueelle 
varmistettava riittävin selvityksin ja rakenta-
mista ohjaavin kaavamääräyksin. 
 

määräys julkisivun yhtenäisestä sallitusta pi-
tuudesta AO-kortteleissa. YL-korttelialueen 
ranta-alueelle lisätään määräys luonnontilai-
sena säilytettävästä/istutettavasta rakennus-
paikan osasta (my). 
 
YL-korttelialue on Pälkäneen seurakunnan 
omistuksessa. Seurakunnalla ei ole Pappilan 
alueelle tällä hetkellä tarpeita tai suunnitelmia. 
Rakennusalan rajauksella ja rakennusoikeu-
den määrällä on haluttu mahdollistaa seura-
kunnan mahdolliset rakentamistarpeet alueella 
tulevaisuudessa.  
 
Toimintojen ja rakennusmassan (tai –masso-
jen) soveltuvuus alueelle varmistetaan raken-
nusluvan myöntämisen yhteydessä. Merkittä-
vistä rakennushankkeista tulee olla yhteydessä 
museoviranomaisiin. 
 

 
Katualueet 
Loogisinta kadunpidon kannalta olisi, että kaa-
vassa annettaisiin määräys kadunpidosta 
maanomistajalle tai -haltijalle (MRL 91 §).   
 

 
 
Viitataan rakennuslautakunnalle annettuun 
vastineeseen kunnan toteuttamisvelvoitteista. 
 

 
Virkistysalueet 
Virkistyskäytön suuntaaminen pelto- ja maata-
lousalueiden ulkopuolelle on varmistettava 
asemakaavoituksen avulla. 
 

 
 
Epaala-Kuulialan osayleiskaavan vaikutuksia 
virkistykseen on arvioitu seuraavasti: ”Kaa-
vassa ei ole osoitettu uusia virkistysalueita tai 
ulkoilureittejä. Alueella on kattava olemassa 
oleva tiestö ja metsiä, joita hyödyntäen on 
mahdollista ulkoilla. Liikenne alueella ei ole 
niin suurta eivätkä nopeudet niin suuria, että 
alueella olisi tarvetta erityisiin ulkoilureitteihin. 
Venevalkama tarjoaa mahdollisuuden venei-
lyyn ja talvella reitin jäälle. Kaava-alueella ja lä-
heisyydessä on runsaasti metsiä ja ulkoiluun 
soveltuvia alueita.” Taka-Vaijalan ja Kuulialan 
vanhan kylän asemakaava-alueilla jokamie-
henoikeuteen perustuvia virkistysalueita ovat 
M- ja MY-1-alueet. Näiden kautta on yhteys 
myös rantaan ja järvelle. Asukasmäärän tai lii-
kennemäärän lisäyksen on arvioitu olevan niin 
vähäistä, että olemassa oleva tiestö toimii riit-
tävänä virkistysreitistönä alueella. 
 

 
Vesihuolto 
Asemakaavojen laadinnan yhteydessä on sel-
vitettävä kunnallistekniikan toteuttamisen mah-
dollisuudet ja määriteltävä rakennuspaikoille 
soveltuvat asianmukaiset vesihuoltojärjestel-
mät ennen kaavojen hyväksymistä. 

 
 
Viitataan rakennuslautakunnalle annettuun 
vastineeseen kunnan toteuttamisvelvoitteista. 



Pappilan asemakaava, kaavaselostus, liite 3: Luonnosvaiheen palauteraportti 
 

LAUSUNTO VASTINE 
Pälkäneen kunta, ympäristönsuojelusih-
teeri: 

Pälkäneen kunnanhallitus: 

 
Tiealueet tulee suunnitella siten, että niiden 
pientareille mahtuu ns. hulevesipainanteet. 
Tämä tulee merkitä kaavamääräyksiin. AO ton-
teille tulee määritä hulevesien käsittelyvelvolli-
suus (esim. viivyttäen ja imeyttäen) ja mahdol-
lisesti käyttää puistoalueita hule-vesien johta-
miseen. Alueelle ei tule sallia rakennettavaksi 
hulevesiviemäröinti. 
 
Kaava-alueille johtavat tiet ovat yksityisteitä. 
Tiestön ottaminen kokonaisuudessaan kunnan 
hoitoon olisi selkeintä ja vähentäisi kiistoja. 
 
Rannalla olevat puut tulee merkitä säästettä-
väksi rykelminä, jolloin voidaan luoda puisto-
mainen tila. Rantavyöhykettä ei tule merkitä 
liian tiukasti rajoitetuksi vaan sitä voidaan hoi-
taa. 
 
Alueella sijaitsevaa venevalkama-aluetta tulisi 
mahdollisuuksien mukaan kaavassa laajentaa 
tai ainakin varata siihen mahdollisuus. 
 
Alueen rakennusten lämmitysmuodoksi tulee 
suositella uusiutuviin lämmitysmuotoihin perus-
tuva järjestelmä. 
 
Alueelle tulisi suunnitella rakennustapaohjeet, 
koska asemakaavoitettavat alueet sijaitsevat 
merkittävillä kulttuurimaisema-alueilla. Raken-
tamistapaohjeilla voidaan myös helpottaa ra-
kennusvalvonnan työtä. 
 
Kaava-alueesta saadaan muodostettua viih-
tyisä ja vetovoimainen asuinalue, mutta vain 
jos suunnittelu on tapahtunut huomioiden pai-
kalliset erityisarvot. 
 

 
Kaavan yleismääräyksissä määrätään, että 
alueella edellytetään kiinteistökohtaista huleve-
sien käsittelyä. Yleismääräyksiin lisätään mää-
räys hulevesien huolehtimisesta tiealueita to-
teutettaessa. 
 
Katualueet: viitataan rakennuslautakunnalle 
annettuun vastineeseen kunnan toteuttamis-
velvoitteista. 
 
YL-korttelialueen ja AO-tonttien ranta-alueelle 
lisätään määräys alueen säilyttämisestä puus-
toisena (my). Avohakkuu kielletään. Metsän-
hoidolliset toimenpiteet sallitaan. Osa ranta-
alueesta on osoitettu MY-2-alueeksi ja mää-
rätty, että alue on osa viljelysmaiseman ranta-
vyöhykettä, jolla on erityistä maisemallista ar-
voa. 
 
Venevalkama-alueeksi on osoitettu yhteinen 
maa-alue 635-878-1-0. Kaavassa osoitettu 
alue ei ole toteutunut kokonaisuudessaan ve-
nevalkamana. Alueen pohjoisosassa on tilaa 
laajentaa nykyistä venevalkama-aluetta. 
 
Tässä asemakaavassa ei ole tarkoituksenmu-
kaista ottaa kantaa rakennusten lämmitysmuo-
toon, ellei se koske alueelle rakennettuja läm-
pöverkostoja (kaukolämpö). 
 
Rakennustapaohjeiden laatimista ei ole nähty 
tarpeellisena. Uudisrakentamisesta ja täyden-
nysrakentamisesta on annettu määräys kaa-
van yleismääräyksissä. Lisäksi rakentamista 
arvokkaissa kulttuuriympäristöissä ohjataan ra-
kennusjärjestyksellä. 
 

 

Yhteenveto tehtävistä tarkistuksista 
 
Kaavaan lisätään uusille rakennuspaikoille määräys liittyä kunnalliseen viemäriverkkoon.  
 
Kaavaan lisätään määräys, jonka mukaan katualueiden ja yleisten alueiden toteuttamisesta, hoi-
dosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa alueen maanomistajat tai -haltijat. 
 
Yleismääräyksiin lisätään määräys hulevesien huolehtimisesta tiealueita toteutettaessa. 
 
YL-korttelialueen rakennusalan rajaa ohjataan tarkemmin.  
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YL-korttelialueelle annetaan määräys suurimmasta sallitusta kerrosluvusta.  
 
Kaavan yleismääräyksiin lisätään määräys julkisivun yhtenäisestä sallitusta pituudesta AO-kortte-
leissa. 
 
Kaavasta laaditaan havainnekuva. 
 
YL-korttelialueen ja AO-tonttien ranta-alueelle lisätään määräys alueen säilyttämisestä puustoi-
sena (my-1). Avohakkuu kielletään. Metsänhoidolliset toimenpiteet sallitaan. 
 
Tarkistetaan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön kaavamääräystä. 
 
Kulkuyhteydet alueelle siltä osin, kun ne ovat yksityisteitä, lisätään kaavaselostukseen. 
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PÄLKÄNEEN KUNTA 

 

PAPPILAN ASEMAKAAVA 

PALAUTERAPORTTI 18.11.2019 

KAAVAEHDOTUS (05.09.2016 )  

 
 

Saapuneet lausunnot: 
Palautteen antaja Pvm 
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta 17.10.2016 
Tampereen ympäristöterveys 17.10.2016 
Pirkanmaan maakuntamuseo 25.10.2016 
Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta 27.10.2016 
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta 02.11.2016 
Pirkanmaan ELY-keskus 07.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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LAUSUNTO VASTINE 
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta: Pälkäneen kunnanhallitus: 
Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa kunnan-
hallitukselle, että Pappilan asemakaavan lähei-
syydessä ei ole kunnallista viemäriverkostoa 
(karttaliite 3) ja se tulee ottaa huomioon, kun 
alueen kaavaa ja kunnallistekniikan rakenta-
mista mietitään. 
 
 
 

Jatkosuunnittelussa huomioidaan, että vie-
märiverkon laajentaminen alueelle ei ole 
mukana vuonna 2017 päivitetyssä Pälkä-
neen kunnan vesihuollon kehittämissuunni-
telmassa. 

Tekninen lautakunta päättää, että kaavateiden 
päähän varataan riittävän suuret kääntöalueet 
ja lumenkasauspaikat. 
 

Tiealueiden päähän on varattu noin 10-20 m 
suuruiset kääntöalueet. Kaavan väljä rakenne 
mahdollistaa lumenkasaukseen riittävästi alu-
etta. 
 

LAUSUNTO VASTINE 
Tampereen ympäristöterveys: Pälkäneen kunnanhallitus: 
Mikäli alue tulee kuulumaan vesihuoltolaitok-
sen toiminta-alueeseen, tulevat liittymisvelvolli-
suudet sekä edellytykset siitä vapauttamiseen 
huomioida vesi- ja viemäriliittymien yhtey-
dessä. 
 

Todetaan saapunut lausunto. 
 

Liikennemelu ei saa aiheuttaa asuintoihin me-
luhaittaa (STM asetus 545/2015). Mikäli melu-
alueelle osoitetaan uutta rakentamista, tulee 
viimeistään rakennuslupavaiheessa esittää toi-
menpiteet, joilla varmistetaan, ettei annettuja 
ohjearvoja ylitetä sisätiloissa tai oleskelualu-
eilla. 
 

Lahdentien liikennemelua on selvitetty vuonna 
2011 Epaala-Kuulialan osayleiskaavoituksen 
yhteydessä. Epaala-Kuulialan osayleiskaa-
vassa on selvityksen perusteella määritetty lii-
kennemelualue, jonka melutasoarvio v. 2020 
on  yli 55 dBA (LAeq klo 7-22). Liikennemelu-
alue ulottuu Pappilan ja Lahdentien väliselle 
peltoalueelle, mutta ei osayleiskaavassa osoi-
tetuille uusille asuinrakennuspaikoille saakka. 
 

LAUSUNTO VASTINE 
Pirkanmaan maakuntamuseo: Pälkäneen kunnanhallitus: 
Maakuntamuseo on aiemmin antanut lausun-
non hankkeen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta (DIAR: 113/2014). 
 
Asemakaavaa varten tulee varmistaa, että ra-
kennettua kulttuuriympäristöä koskevat tiedot 
ovat riittävät rakennetun ympäristön suojeluta-
voitteiden määrittelemiseksi rakennustasolla ja 
että myös hankkeen maisemallisia vaikutuksia 
voidaan arvioida riittävästi. Tarpeen mukaan 
aiemmin laadittuja selvityksiä tulee päivittää ja 
täydentää. Kaava-alueen eteläosassa ristiriitaa 
maiseman arvojen ja uudisrakentamisen välillä 
tulee pyrkiä vähentämään esimerkiksi ohjaa-
malla rakentamisen tapaa ja sijoittumista riittä-
västi. 
 

Pappilan asemakaavaa ohjaava Epaala-Kuu-
lialan osayleiskaava laadittiin suoraan rakenta-
mista ohjaavana kaavana. Kaavoitusta varten 
hankittiin selvitykset, joiden perusteella raken-
taminen ja muut voidaan määritellä yleispiir-
teistä yleiskaavaa tarkemmin. Myös kaavan 
vaikutuksia arvioitiin yleiskaavatasoa tarkem-
min. 
 
Alueelle on laadittu muinaisjäännösinventoin-
teja, arkeologinen selvitys, arkeologinen tark-
kuusinventointi, maisemahistorian tutkimus ja 
rakennusinventointi. Selvitykset ovat riittävät 
rakennetun ympäristön suojelutavoitteiden 
määrittelemiseksi ja maisemallisten vaikutus-
ten arvioimiseksi. 
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Kaavan vaikutusten arviointia varten on laa-
dittu havainnekuva ja vaikutuksia on arvioitu 
myös kirjallisesti. 
 
Kaava-alueen eteläosassa on ohjattu rakenta-
misen tapaa antamalla kaavamääräys raken-
nuksen harjan suunnasta. Sijoittumista on 
määrätty rakennusalan rajauksella ja osoitta-
malla avoimen viljelymaiseman puolelle luon-
nontilaisena säilytettävä/ istutettava rakennus-
paikan osa. Suurimmaksi sallituksi kerroslu-
vuksi on määrätty Iu2/3. 
 
Kaavan yleismääräyksissä on määrätty: ”Ra-
kennuslupaa haettaessa on luvan hakijalla vel-
vollisuus ottaa selvää Pappilan asemakaava-
alueen kulttuurihistoriallisista arvoista ja omi-
naispiirteistä ja ottaa ne huomioon rakentami-
sessa.  
 
Pappilan asemakaava-alueella erityistä huo-
miota tulee kiinnittää maiseman rajojen säily-
miseen ja alueelle tyypillisiin rakennusten ma-
teriaaleihin. Julkisivun yhtenäinen pituus AO-
kortteleissa saa olla enintään 15m.” 
 
Pappilan alueella ominaispiirteitä ovat puu jul-
kisivumateriaalina, puolitoistakerroksinen ra-
kentaminen, rakennusten sijoittuminen Pappi-
lantien suuntaisesti sekä väljä rakenne ja piha-
piirit, joita päärakennus ja talousrakennus ra-
jaavat tiiviisti. 
 
Korttelin 513 tonttien 9 ja 12-17 rakennus-
alojen rajauksia tarkistetaan siten, että ne 
ohjaavat paremmin rakennusten sijoittu-
mista suhteessa pihapiiriin. Talousraken-
nuksiin lisätään harjan suuntaa osoittava 
kaavamääräys.  
 
Koko kaava-alueelle annetaan yleismääräys 
puun käyttämisestä julkisivumateriaalina. 
 
Pappilan alueen kehittämisestä alueen maan-
omistajalla ei kaavan laatimisvaiheessa ole ol-
lut olemassa suunnitelmia. Kaavassa alueen 
maankäyttö on haluttu jättää mahdollisimman 
avoimeksi, jotta se mahdollistaisi alueen kehit-
tämisen tulevaisuudessa esiin nousevien tar-
peiden mukaan. 
 
Pappilan alueella sijaitsevan julkisten lähipal-
velurakennusten korttelialueelle lisätään kaa-
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vamääräys, jonka mukaan alueen rakennus-
hankkeista tulee olla yhteydessä museoviran-
omaisiin. 
 

Kaavassa olevat rajaukset perustuvat nyt in-
ventointiraportin löydettyihin näkyviin rakentei-
siin, joiden perusteella museoviranomainen te-
kee tulkinnan muinaisjäännöksen laajuudesta 
silloin, kun kohteen rajoja ei ole tutkittu kattavin 
arkeologisin tutkimuksin. Todellinen muinais-
jäännösalue on kuitenkin paljon näkyviä raken-
teita laajempi ja tulee merkitä asianmukaisesti 
kaavakarttaan. Museoviraston luomat rajauk-
set ovat lausunnon liitekartassa. Asemakaa-
vassa olevat rajaukset tulee korjata liitekartan 
mukaisiksi. 
 

Muinaisjäännösalueiden rajauksia tarkiste-
taan maakuntamuseon esittämällä tavalla. 
 
 
 

Lisäksi muinaisjäännöksiä koskeviin määräyk-
seen tulee lisätä lause ”Aluetta koskevista tai 
siihen liittyvistä suunnitelmista tulee pyytää 
museoviranomaisen lausunto”. 
 

Muinaisjäännöksiä koskevaan kaavamää-
räykseen lisätään lause: ”Aluetta koske-
vista tai siihen liittyvistä suunnitelmista tu-
lee pyytää museoviranomaisen lausunto”. 

Maakuntamuseoon on myös toimitettu useita 
historiallisia ja esihistoriallisia löytöjä 
Lahdentien ja Pappilantien väliseltä pellolta 
Karhunkallion alueelta. Löydöt voivat 
viitata kiinteään muinaisjäännökseen. Muinais-
muistolaki suojelee myös ennestään 
tuntemattomia muinaisjäännöksiä. Tämän 
vuoksi Pappilantien lounaispuolella, jonne on 
osoitettu omakotitalorakentamista, tulee vielä 
tehdä tarkkuusinventointi.   
 

Alueelle on laadittu maakuntamuseon edel-
lyttämä tarkkuusinventointi ja sen tulokset 
huomioidaan kaavaehdotuksessa. 

LAUSUNTO VASTINE 
Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta: Pälkäneen kunnanhallitus: 
MY-2 merkintää tulee täydentää siten, miten 
aluetta voi ja saa hoitaa. 
 

Pappilan ja Alikyläntien itäpäässä oleva vapaa 
ranta-alue on osoitettu maa-ja metsätalousalu-
eeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-2). 
Alue tulee säilyttää rakentamattomana. Alue 
on viljelysmaiseman rantavyöhykettä, jolla on 
erityistä maisemallista arvoa. 
 
Asemakaavassa ei ole tarkoituksenmukaista 
antaa tarkempia ohjeita alueen hoidosta. Alu-
eelle sopivat metsänhoitotoimenpiteet tulevat 
arvioitavaksi, kun alueelle laaditaan metsä-
suunnitelma ja metsäkeskukselle tehdään met-
sänkäyttöilmoitus alueelle aiotuista metsänhoi-
totoimenpiteistä. 
 
Kaavaselostuksen kohtaan 6 Asemakaavan 
toteutus lisätään suositus, että MY-2-alu-
eille laaditaan metsäsuunnitelma, jossa 
huomioidaan alueen maisema-arvot. 
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Alueelle tulisi laatia rakentamistapaohjeet. 
 

Katso Pälkäneen kunnan rakennuslautakun-
nalle annettu vastine koskien rakentamistapaa. 
 

Tiealueiden varaukset tulee olla sellaiset, että 
niillä voi riittävän hyvin käsitellä lumet sekä hu-
levedet. 
 

Tiealueiden päähän on varattu noin 10-20 m 
suuruiset kääntöalueet. Kaavan väljä rakenne 
mahdollistaa hulevesien käsittelyyn ja lumen-
kasaukseen riittävästi aluetta. 
 

LAUSUNTO VASTINE 
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta: Pälkäneen kunnanhallitus: 
Rakennettavan alueen rajat tonttien sisällä 
ovat edelleen varsin suuret, joka mahdollistaa 
alueen muodostumisen hyvin erilaiseksi kuin 
havainnekuvat antavat ymmärtää. Myöskään 
saunarakennusten osalta muutoksia ei raken-
nettavan alueen rajojen osalta ole tehty. Näihin 
rajauksiin tulisi edelleen tehdä tarkennuksia, 
jotta pystyttäisiin hallitusti ohjaamaan raken-
nuskanta tietynlaiseen sijaintiinsa, josta voisi 
muodostua esimerkiksi havainnekuvan kaltai-
nen selkeä kokonaisuus. 
 

Korttelin 513 tonttien 9 ja 12-17 rakennus-
alojen rajauksia tarkistetaan siten, että ne 
ohjaavat paremmin rakennusten sijoittu-
mista suhteessa pihapiiriin. Talousraken-
nuksiin lisätään harjan suuntaa osoittava 
kaavamääräys.  
Istutettavan alueen osan kaavamääräystä 
tarkistetaan. 
 
Havainnekuva on esimerkki siitä, miten kaa-
vassa osoitettu rakentaminen voidaan toteut-
taa. 
 
Maisemallisten vaikutusten vuoksi saunaraken-
nusten sijoittumisessa oleellista on etäisyys 
rannassa ja ranta-alueen puustoisuus. Alueen 
väljästä rakenteesta johtuen saunarakennus-
ten sijaintia sivusuunnassa ranta-alueella ei 
ole tarvetta ohjata asemakaavassa. 
 

Kaavassa ei ohjata juurikaan rakentamista eri-
laisten määräysten muodossa. Tämä johtaa 
siihen, että hyvin perusteltuna lähestulkoon 
kaikenlaiset materiaalit ja ratkaisut voivat tulla 
kyseeseen rakentamisessa, koska ympäristön 
rakennuskanta on jo ennestään hyvin moni-
muotoista. 

Kaava-alueella on ohjattu rakentamisen tapaa 
antamalla kaavamääräys rakennuksen harjan 
suunnasta. Sijoittumista on määrätty rakennus-
alan rajauksella ja osoittamalla avoimen viljely-
maiseman puolelle luonnontilaisena säilytet-
tävä/ istutettava rakennuspaikan osa. Suurim-
maksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty 
Iu2/3. 
 
Kaavan yleismääräyksissä on määrätty: ”Ra-
kennuslupaa haettaessa on luvan hakijalla vel-
vollisuus ottaa selvää Pappilan asemakaava-
alueen kulttuurihistoriallisista arvoista ja omi-
naispiirteistä ja ottaa ne huomioon rakentami-
sessa.  
 
Pappilan asemakaava-alueella erityistä huo-
miota tulee kiinnittää maiseman rajojen säily-
miseen ja alueelle tyypillisiin rakennusten ma-
teriaaleihin. Julkisivun yhtenäinen pituus AO-
kortteleissa saa olla enintään 15m.” 
 
Pappilan alueella ominaispiirteitä ovat puu jul-
kisivumateriaalina, puolitoistakerroksinen ra-
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kentaminen, rakennusten sijoittuminen Pappi-
lantien suuntaisesti sekä väljä rakenne ja piha-
piirit, joita päärakennus ja talousrakennus ra-
jaavat tiiviisti. 
 
Koko kaava-alueelle annetaan yleismääräys 
puun käyttämisestä julkisivumateriaalina. 
 

Katon harjan suuntaa määrittävä viiva on myös 
kaavassa epäselvästi merkitty. Kuvaselityksen 
mukaa harjasuunta on ohjeellinen katkoviivana 
merkittynä, mutta itse kaavakartassa viivat 
ovat kokonaisia. Kokonainen jatkuva viiva 
yleensä tarkoittaa määräystä. Tätä asiaa tulisi 
tarkentaa. 

Rakennusten harjan suunta on tarkoitus mää-
rätä sitovana kaavamääräyksenä. Kaavamer-
kinnän oikeellisuus tarkistetaan. 
 
Myös talousrakennuksiin lisätään sitova 
harjan suuntaa osoittava kaavamääräys. 
Talousrakennusten suurimmaksi sallituksi 
kerrosluvuksi koko kaava-alueella määrä-
tään yksi. 
 
 

Viemäriverkkoon liittymisen pakko rakennuslu-
van ehtona tuo myös paineita kunnan suun-
taan viemäriverkoston rakentamisen muo-
dossa. Näillä kaavamääräyksillä ei voi myön-
tää rakennuslupaa, ellei tee liittymäsopimusta. 
Tämän takia tulisikin vielä harkita kannattaako 
viemäriverkkoon liittyminen ottaa kaavamää-
räykseksi. 
 

Jatkosuunnittelussa huomioidaan, että vie-
märiverkon laajentaminen alueelle ei ole 
mukana vuonna 2017 päivitetyssä Pälkä-
neen kunnan vesihuollon kehittämissuunni-
telmassa. 

LAUSUNTO VASTINE 
Pirkanmaan ELY-keskus: Pälkäneen kunnanhallitus: 
Valtakunnallisten arvojen huomioon otta-
miseksi asemakaavoissa on tarvetta ohjata ra-
kentamistapaa yksityiskohtaisemmin alueelle 
tyypillisen puurakentamisen perinteen suun-
taan ja pihapiirien järjestelyiden osalta sekä 
Pappilan alueella sijaitsevan julkisten lähipal-
veluiden korttelialueen muusta alueesta poik-
keavan rakennusoikeuden vuoksi.  
 

Viitataan Pälkäneen kunnan rakennuslauta-
kunnalle annettuun vastineeseen. 
 
Kaavan yleismääräyksissä määrätään, että 
merkittävistä rakennushankkeista tulee olla yh-
teydessä museoviranomaisiin.  
 
Pappilan alueen kehittämisestä alueen maan-
omistajalla ei kaavan laatimisvaiheessa ole ol-
lut olemassa suunnitelmia. Kaavassa alueen 
maankäyttö on haluttu jättää mahdollisimman 
avoimeksi, jotta se mahdollistaisi alueen kehit-
tämisen tulevaisuudessa esiin nousevien tar-
peiden mukaan. 
 
Pappilan alueella sijaitsevan julkisten lähi-
palvelurakennusten korttelialueelle lisätään 
kaavamääräys, jonka mukaan alueen raken-
nushankkeista tulee olla yhteydessä mu-
seoviranomaisiin. 
 

Kaava-aineistoon sisältyvä liito-oravaselvitys 
on vuodelta 2010. ELY-keskus esittää selvityk-
sen tarkistamista lajille soveltuvilla alueilla ai-
nakin rakentamiseen osoitetuilla alueilla. 

Vuonna 2010 laaditussa koko Epaala-Kuu-
lialan osayleiskaava-alueen käsittävässä liito-
oravaselvityksessä on selvitetty liito-oravalle 
soveltuvat alueet. Pappilan alueelta ei tällaisia 
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 alueita löytynyt. Pappilan alueella ei ole tapah-
tunut sellaisia muutoksia, joiden vuoksi liito-
oravalle soveltuvien alueiden uudelleen arvi-
ointiin olisi tarvetta asemakaavan sisältövaati-
musten ja riittävän vaikutusten arvioinnin edel-
lyttämällä tavalla.  
 

Asemakaavan lähtöaineistossa on tarpeen 
mainita myös suunnittelualuetta koskevat vesi-
huollon kehittämissuunnitelmat sekä vesi-ja 
viemäriverkon toiminta-alueet ja tavoiteaikatau-
lusuunnitelmat. 
 

Viemäriverkon laajentaminen alueelle ei ole 
mukana vuonna 2017 päivitetyssä Pälkäneen 
kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. 
 
Kaavaselostusta täydennetään otteella 
vesi- ja viemäriverkon toiminta-aluekar-
tasta. 
 

 

Yhteenveto tehtävistä tarkistuksista 

Jatkosuunnittelussa huomioidaan, että viemäriverkon laajentaminen alueelle ei ole mukana vuonna 2017 päivitetyssä 
Pälkäneen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. 
 
Korttelin 513 tonttien 9 ja 12-17 rakennusalojen rajauksia tarkistetaan siten, että ne ohjaavat paremmin rakennusten si-
joittumista suhteessa pihapiiriin.  
 
Korttelin 513 tonttien 9 ja 12-17 talousrakennuksiin lisätään harjan suuntaa osoittava kaavamääräys.  
 
Talousrakennusten suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi koko kaava-alueella määrätään yksi.  
 
Koko kaava-alueelle annetaan yleismääräys puun käyttämisestä julkisivumateriaalina. 
 
Istutettavan alueen osan kaavamääräystä tarkistetaan. 
 
Muinaisjäännösalueiden rajauksia tarkistetaan maakuntamuseon esittämällä tavalla. 
 
Muinaisjäännöksiä koskevaan kaavamääräykseen lisätään lause: ”Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista 
tulee pyytää museoviranomaisen lausunto”. 
 
Alueelle laaditun tarkkuusinventoinnin tulokset huomioidaan kaavaehdotuksessa. 
 
Kaavaselostuksen kohtaan 6 Asemakaavan toteutus lisätään suositus, että MY-2-alueille laaditaan metsäsuunnitelma, 
jossa huomioidaan alueen maisema-arvot. 
 
Pappilan alueella sijaitsevan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle lisätään kaavamääräys, jonka mukaan alu-
een rakennushankkeista tulee olla yhteydessä museoviranomaisiin. 
 
Kaavaselostusta täydennetään otteella vesi- ja viemäriverkon toiminta-aluekartasta. 
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PAPPILAN ASEMAKAAVA 

PALAUTERAPORTTI 03.04.2020 

KAAVAEHDOTUS (18.11.2019 )  

 
 

Saapuneet lausunnot: 
Palautteen antaja Pvm 
Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto 12.02.2020 
Tampereen kaupungin ympäristöterveys 19.02.2020 
Pirkanmaan maakuntamuseo 26.02.2020 
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta 02.03.2020 
Pirkanmaan ELY-keskus 05.03.2020 

 
Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto, Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta ja Pirkan-
maan maakuntamuseo lausuivat, että niillä ei ole huomautettavaa Pappilan asemakaavaehdotuk-
sesta. 
 

Saapuneet muistutukset: 
 Pvm 
Muistutus #1 26.02.2020 
Muistutus #2 26.02.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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LAUSUNTO VASTINE 
Tampereen kaupungin ympäristöterveys: Pälkäneen kunnanhallitus: 
Tampereen kaupungin ympäristöterveys toteaa 
lausuntonaan, ettei sillä ole lisättävää asiasta 
aikaisemmin annettuun lausuntoon. 
 
Mikäli alue tulee kuulumaan vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueeseen, tulevat liittymisvelvollisuu-
det sekä edellytykset siitä vapauttamiseen huo-
mioida vesi- ja viemäriliittymien yhteydessä. 
 

Todetaan saapunut lausunto. 
 

Liikennemelu ei saa aiheuttaa asuintoihin melu-
haittaa (STM asetus 545/2015). Mikäli melualu-
eelle osoitetaan uutta rakentamista, tulee vii-
meistään rakennuslupavaiheessa esittää toi-
menpiteet, joilla varmistetaan, ettei annettuja 
ohjearvoja ylitetä sisätiloissa tai oleskelualu-
eilla. 
 

 

LAUSUNTO VASTINE 
Pirkanmaan ELY-keskus: Pälkäneen kunnanhallitus: 
Kulku alueelle tulee järjestää valtatien 12 alitta-
van Alikyläntien kautta, kaavaselostuksen si-
vulla 7 esitettyä suoraa valtatiehen 12 (Lahden-
tiehen) liittyvää kulkuyhteyttä alueelle ei ole 
eikä sellaisen toteuttaminen ole myöskään hy-
väksyttävää. Maankäytön toteuttamisen ka-
nassa samassa aikataulussa on tärkeää järjes-
tää asemakaava-alueelta sujuvat kävely ja pyö-
räily-yhteydet Alikyläntien suuntaan ja siitä 
edelleen valtatien 12 alitse Pälkäneen keskus-
taan. Jos uusi maankäyttö synnyttää valtatielle 
12 risteävää kevyttä liikennettä, tulee joko Päl-
käneen kunnan tai alueen maanomistajien to-
teuttaa turvalliset kävelyn ja pyöräilyn yhteydet 
alikulkuineen.    

Todetaan saapunut lausunto. 

Pälkäneen kohdalla vt 12 liikennemäärä ei ole 
kehittynyt ennustetun mukaisesti, vaan kaava-
alueen kohdalla KVL on vuoden 2020 alussa n. 
7000 ajon./vrk, joten tällä hetkellä melutilanne 
on likimäärin samalla tasolla kuin Epaala-Päl-
känevedentie meluselvityksen v. 2011 ajankoh-
tana. Väyläviraston ”Valtakunnalliset liikenne-
ennusteet” –julkaisun mukaan Pälkäneen koh-
dalla vt 12 tiejaksolla liikennemäärän ennuste-
taan kuitenkin kasvavan vuoteen 2040 yli 1,2 –
kertaiseksi, joten kaavaselostuksessa esitettyä 
vuoden 2020 liikennemäärää yli 9000 ajon./vrk 
voidaan käyttää ennustetun vuoden 2040 melu-
tilanteen pohjana. Huomioitava on, että usein 
yöajan melun ohjearvo on etenkin uuden maan-
käytön (45 dB) osalta on mitoittavampi.  
 

Meluselvityksessä vuoden 2020 ennustetun 
yöajan klo 22-07 melualue 45 dB ulottuu vä-
häiseltä osin korttelin 513 tonteille 12-17, pää-
osin niiden my-kaavamääräyksellä rajatulle 
alueelle. 
  
Tarkistetaan tonttien 16 ja 17 rakennusalo-
jen rajaa siten, että 45 dB melualue rajoit-
tuu kokonaisuudessaan my-alueelle. 
 
Täydennetään tonttien valtatien puoleiselle 
rajalle osoitetun my-alueen kaavamää-
räystä seuraavasti: ”Istutettava rakennus-
paikan osa. Alueelle on istutettava puista 
tai pensaista tiheä reunavyöhyke siten, että 
huomioidaan alueen merkitys kulttuurimai-
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Asemakaava-alue sijoittuu valtatien 12 melu-
alueelle tai sen tuntumaan ja etenkin yöajan 
osalta jää epävarmuus alueen melutasoista. 
ELY-keskus esittääkin, että tulisi vielä harkita 
etenkin korttelin 513 tonteille 12-17 asemakaa-
vaan melun osalta erillisiä määräyksiä. ELY-
keskus korostaa vielä, että rakennushankkee-
seen ryhtyvän on huolehdittava maankäyttö- ja 
rakennuslain 117 f § mukaisesti tarvittavasta 
meluntorjunnasta mahdollisesti tarvittavine me-
luselvityksineen sekä ulko-oleskelu- että raken-
nusten sisätilojen osalta. 
 

semallisesti edustavan alueen maiseman-
rajana sekä piha-alueita liikennemelulta ja 
pölyltä suojaavana alueena.”  

Melualueet yöaikana klo 22-07, vuonna 2011 laadittu ennuste vuoden 2020 tilanteesta. Lähde: 
Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys. Ramboll 2011. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten 
mukaan asemakaavoitettavalla alueella tai sen 
lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai 
muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita (MRL 
54 §). Säädöksen mukaisten toimintojen osoit-
taminen asemakaavoitettavilta alueelta koros-
tuu, sillä osayleiskaavassa virkistysalueita ei 
ole osoitettu. Yleiskaavassa rakentamiselta va-
paat alueet ovat pääosin maisema-arvoiltaan 

Asemakaava-alueella on voimassa Epaala-
Kuulialan osayleiskaava. Osayleiskaavan kaa-
vaselostuksessa kaavan vaikutuksia virkistyk-
seen arvioidaan seuraavasti: ”Kaavassa ei ole 
osoitettu uusia virkistysalueita tai ulkoilureit-
tejä. Alueella on kattava olemassa oleva tiestö 
ja metsiä, joita hyödyntäen on mahdollista ul-
koilla. Liikenne alueella ei ole niin suurta ei-
vätkä nopeudet niin suuria, että alueella olisi 
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merkittäviä pelto- ja maatalousalueita. Asukas-
määrän kasvaessa on virkistyskäytön suuntaa-
minen näiden alueiden ulkopuolelle varmistet-
tava asemakaavoituksen avulla. 
 

tarvetta erityisiin ulkoilureitteihin. Veneval-
kama tarjoaa mahdollisuuden veneilyyn ja tal-
vella reitin jäälle. Kaava-alueella ja läheisyy-
dessä on runsaasti metsiä ja ulkoiluun sovel-
tuvia alueita.”  
 
Pappilan asemakaava-alueilla jokamiehenoi-
keuteen perustuvia virkistysalueita ovat M-, 
MY-2- ja SM-alueet. Kaava-alueella on myös 
venevalkama-alue (LV).  Näiden kautta on yh-
teys myös rantaan ja järvelle. Asukasmäärän 
tai liikennemäärän lisäyksen on arvioitu olevan 
niin vähäistä, että olemassa oleva tiestö toimii 
riittävänä virkistysreitistönä alueella. 
 

 
Muistutus #1 
Korttelin 510 tontilla 3 on ollut ns. rakennuslain aikana hyväksytty rantakaava, jossa kerrosten ja 
kerrosalan määrä on laskettu MRL 217 §:n siirtymäsäädösten mukaisesti rakennuslain perus-
tein. Rakennettu tilanne tulee huomioida nykymääräysten mukaisesti kerrosalan sekä rakennus-
ten sijoittumisen osalta, jotta maanomistajan asema ei heikkene asemakaavalla. 
 
Kerrosala on kiinteistöllä laskettu ja rakennuslupa myönnetty RakL 131 a §:n mukaan. MRL 115 
§:n mukaan laskettuna kerrosala on huomattavasti suurempi. Lisäksi rakennukset sijaitsevat ny-
kyisellään kaavaehdotuksen vastaisesti. 
 
VASTINE 
Pälkäneen kunnanhallitus: 
Tarkistetaan korttein 510 tontin 3 osalta kaavaa vastamaan toteutunutta tilannetta. 
 
Muistutus #2 
Kävimme läpi ehdotetun Pappilan alueen asemakaavan ja mielestämme Pappilan YL-alueen ra-
kennusoikeutta tulee rajoittaa niin päärakennuksen, kuin rantarakennuksenkin osalta huomatta-
vasti alueen maalaisidyllin säilyttämiseksi. Alueelle on kaavoitettu useampi omakotitontti ja alu-
eesta on nyt muodostumassa rauhallinen maalaislähiö houkuttelevalla maalaisilmapiirillä lähellä 
kaikkia palveluita. Tämä kehitys pilataan Pappilan YL-alueen mielivaltaisilla rakennusoikeuksilla. 
Varmin tapa pitää nämä alueen uudet kaavoitetut omakotitontit tyhjinä tulevaisuudessa on antaa 
Pappilan YL-alueelle kaavaehdotuksen mukaiset rakennusoikeudet. 
 
Pappilan YL-alueen rantarakennusalueen rakennusoikeus 
Pappilan YL-alueen rantarakennukselle ei ole määritelty maksimi pinta-alaa, vaikka se muille 
rantaan rajoittuville tonteille on määritelty 25 m2:ksi. 
 
Rajoittamaton rantarakennusoikeus sallii rakentaa rantaan suuren rantasaunan, joka tulee pilaa-
maan koko ranta-alueen ilmeen järveltä katsottuna ja pian myös koko järvialueen ilmeen ja rau-
hallisuuden. Alueen rauhoittamiseksi rantarakennusoikeuden tulisi olla linjassa muiden alueen 
rantaan rajoittuvien tonttien rantarakennusoikeuden kanssa, eli 25 m2. 
 
Mielestämme Pappilan ranta-alueen rakennuspinta-ala tulee rajoittaa alueen maalaisidyllin säi-
lyttämiseksi ja siten varmistaa alueen rauhallisuuden, maalaismaiseman ja luontoarvojen säily-
minen. 
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Lisäksi muistaaksemme Pappilan ranta-alueen saunan rakennusoikeus on aiemmissa kaavoissa 
ollut nykyisen rantasaunan mukainen 25 m2, mutta rajoitus on jossain vaiheessa unohtunut kaa-
vasta. 
 
Pappilan YL-alueen rakennusoikeus 
YL-alueen rakennusoikeudeksi on suunniteltu lähes 2500 krsm2. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaan muinaisjäännösalueen välittömään läheisyyteen tulisi 
rakennuskeskittymä, joka on rakennuspinta-alaltaan lähes yhtä suuri kuin kaikkien Alikyläntien 
eteläpuolelle tulevien uusien omakotitonttien rakennuspinta-ala yhteensä. Tämmöinen rakennus-
keskittymä tulee varmuudella vaikuttamaan haitallisesti mm. sekä alueen muinaisjäännösaluee-
seen että suojeltavaan Pappilaan. 
 
Kaavaehdotuksen mukainen 2500 krsm2 rakennusoikeus ja siitä seuraavat haitat maalaislähiön 
rauha-, luonto- ja maisema-arvoille ovat väärin muuta aluetta kohtaan ja pilaavat alueen rauhalli-
sen maalaisilmapiirin. 
 
Mielestämme YL-alueen rakennusoikeutta tulee pienentää huomattavasti kehittyvän maalaisidyl-
lin säilyttämiseksi ja rakennusoikeuden tulee olla linjassa alueen muiden rakennusten pinta-alo-
jen kanssa. 
   
VASTINE 
Pälkäneen kunnanhallitus: 
 
Rakennusoikeuden mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön ja maisemaan on tiedostettu 
kaavaa valmisteltaessa. Kaavahankkeesta järjestettiin kaavan ehdotusvaiheessa, 15.12.2016, 
Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa työneuvottelu, jossa keskusteltiin Pappilan korttelialueen 
kaavamääräyksistä ja rakentamisen ohjaamisen tarpeista. Todettiin, että koska alueen tulevista 
rakentamistarpeista ei ole tietoa, ei rakentamistapaa ole tarpeellista kaavassa tarkemmin ohjata. 
Neuvottelussa todettiin, että kaavamääräys, jonka mukaan rakennuslupaa haettaessa tulee olla 
yhteydessä museoviranomaiseen, turvaa riittävästi mahdollisuuksia puuttua rakentamistavan oh-
jaamiseen. 
 
Neuvottelun jälkeen kaavaehdotukseen lisättiin Pappilan alueella sijaitsevan julkisten lähipalve-
lurakennusten korttelialuetta koskeva kaavamääräys, jonka mukaan alueen rakennushankkeista 
tulee olla yhteydessä museoviranomaisiin. Kaavamääräys tarkoittaa, että Pappilan alueelle tu-
leva uudisrakentaminen ja rakennuslupaa edellyttävät korjaustoimenpiteet tapahtuvat Pirkan-
maan maakuntamuseon ohjauksessa. Se yhdessä muiden kaavassa annettujen kaavamääräys-
ten kanssa luo hyvät mahdollisuudet, että Pappilan korttelialueelle toteutuvassa uudisrakentami-
sessa otetaan hyvin huomioon ympäröivä rakennuskanta, maisema ja miljöö. 
 
Kaavassa on annettu lisäksi seuraavat rakentamista ohjaavat kaavamääräykset: 
 
Pappilan alueella: 
Uudisrakentaminen ja muutostyöt on sovitettava pihapiiriin, ympäröivään rakennuskantaan ja 
maisemaan. Uudisrakennuksien tulee olla muodoltaan yksinkertaisia, harjakattoisia, lautaverhot-
tuja ja peittomaalattuja. Muutostöissä tulee säilyttää rakennusten alkuperäinen hahmo ja histori-
alliset ominaispiirteet. Pihojen rakentamisessa tulee käyttää perinteisiä materiaaleja ja kasveja 
sekä välttää alueelle vieraita kasveja ja pihojen rakenteita. 
 
Koko kaava-alueella, mukaan lukien Pappilan alueella: 
 
Talousrakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi. 
 
Kaikkien uudisrakennusten julkisivujen on oltava puulautaverhottuja. 
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Alueen kulttuurihistorialliset arvot ovat lähtökohtana alueen suunnittelulle, rakentamiselle ja 
maankäytölle.  Valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön kuuluvat peltoalueiden li-
säksi historiallinen kylätiestö, vanhat kylätontit, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat yksittäiset raken-
nukset ja pihapiirit sekä muinaisjäännökset. 
 
Kaikessa alueen suunnittelussa, maankäytössä ja rakentamisessa tulee lähtökohtana olla histo-
riallisen 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.  
 

 

Yhteenveto tehtävistä tarkistuksista 

Tarkistetaan tonttien 16 ja 17 rakennusalojen rajaa siten, että 45 dB melualue rajoittuu koko-
naisuudessaan my-alueelle. 
 
Täydennetään tonttien valtatien puoleiselle rajalle osoitetun my-alueen kaavamääräystä 
seuraavasti: ”Istutettava rakennuspaikan osa. Alueelle on istutettava puista tai pensaista 
tiheä reunavyöhyke siten, että huomioidaan alueen merkitys kulttuurimaisemallisesti edus-
tavan alueen maisemanrajana sekä piha-alueita liikennemelulta ja pölyltä suojaavana alu-
eena.” 
 
Tarkistetaan korttein 510 tontin 3 osalta kaavaa vastamaan toteutunutta tilannetta. 
 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 635 Pälkäne Täyttämispvm 26.09.2022
Kaavan nimi Pappilan asemakaava
Hyväksymispvm 20.09.2022 Ehdotuspvm 11.07.2022
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 16.05.2013
Hyväksymispykälä 37 Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus 635V200922A37
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 26,4711 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 26,1450
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,3261

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 26,4711 100,0 8931 0,03 26,1450 8731

A yhteensä 13,4555 50,8 6580 0,05 13,2258 6380

P yhteensä

Y yhteensä 2,3505 8,9 2351 0,10 2,3505 2351

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä

R yhteensä

L yhteensä 1,2984 4,9 1,2984

E yhteensä

S yhteensä 3,0634 11,6 3,0634

M yhteensä 6,3033 23,8 6,2069

W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä 1 1



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 26,4711 100,0 8931 0,03 26,1450 8731

A yhteensä 13,4555 50,8 6580 0,05 13,2258 6380

AO 13,4555 100,0 6580 0,05 13,2258 6380

P yhteensä

Y yhteensä 2,3505 8,9 2351 0,10 2,3505 2351

YL 2,3505 100,0 2351 0,10 2,3505 2351

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä

R yhteensä

L yhteensä 1,2984 4,9 1,2984

Kadut 0,9794 75,4 0,9794

LV 0,3190 24,6 0,3190

E yhteensä

S yhteensä 3,0634 11,6 3,0634

SM 3,0634 100,0 3,0634

M yhteensä 6,3033 23,8 6,2069

M 1,3889 22,0 1,2925

MA 3,7574 59,6 3,7574

MY 1,1570 18,4 1,1570

W yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä 1 1

Asemakaava 1 1

Ei-asemakaava
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