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2.

TIIVISTELMÄ

2.1.

Sijainti

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. Kaava-alue
on määritetty Epaala-Kuulialan osayleiskaavassa. Kaava-alue käsittää kaksi erillistä aluetta.
Pohjoisempi suunnittelualueista sijaitsee Epaalan kylässä, Taka-Vaijalan talouskeskuksen
alueella. Alue rajautuu etelässä Pälkäneveteen, lännessä peltoalueeseen, pohjoisessa Keljanmäkeen johtavaan tiehen sekä idässä Keljanmäkeen ja rannan loma-asuntoihin.
Eteläisempi suunnittelualueista sijaitsee Kuulialan vanhassa kylässä sijaiten Turvan, Savolan
ja Yli-Kartanon tilojen ja Pälkäneveden välissä. Alueella on neljä olemassa olevaa asuinrakennuspaikkaa. Pohjoisessa ja etelässä alue rajautuu peltoihin

2.2.

Kaavaprosessin vaiheet

Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Pälkäneen kunta.
Hanke on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 16.5.2013 §149. 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. Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 22.2.-23.3.2017 välisenä aikana.
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2.3.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on osoittaa alueelle olemassa olevat rakennuspaikat, uudet asuinrakennuspaikat
sekä viljelysmaiseman rantavyöhykettä Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.

2.4.

Suunnittelualueen laajuus

Suunnittelualueen laajuus on 11,5 ha. Pohjoisemman alueen pinta-ala on noin 4,0 ha ja eteläisemmän alueen pinta-ala on noin 7,5 ha.

2.5.

Rakennusoikeus

Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä 5771 kem².

2.6.

Asemakaavan toteuttaminen

Uudet rakennuspaikat, joiden pinta-ala on alle 4000 m², tulee liittää yleiseen viemäriverkkoon. Näiden rakennuspaikkojen toteuttaminen edellyttää viemäriverkon rakentamista alueelle.
Muilta osin asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

2.7.













Lähtöaineisto ja laaditut selvitykset
Linnustoselvitys 2015. Kari Laamanen. Tampere 2015.
Pälkäne. Epaala-Kuuliala osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009. Hannu Poutiainen ja Timo Jussila, Mikroliitti Oy 2009. Tilaaja Pälkäneen kunta.
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.
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Yleistä
Pohjoisemmalla suunnittelualueella sijaitsee Taka-Vaijalan talouskeskus. Talouskeskuksella
on rannassa sauna. Suunnittelualueen koillisosa on peltoa ja rantavyöhyke metsää.
Eteläisemmällä suunnittelualueella, Kuulialan vanhassa kylässä, sijaitsee neljä olemassa
olevaa asuinrakennusta. Kolme niistä sijaitsee tiiviinä ryhmänä rantaan johtavan tien varrella.
Yksi asuinrakennuspaikka sijaitsee muista erillään kylän eteläosassa. Kuulialanlahden rannassa on yhteisranta-alue.

Taka-Vaijalan itäpuolella oleva pelto.

Taka-Vaijalan päärakennus.

Kuulialan vanhaan kylään rannasta johtava tie.

Kuulialanlahden yhteisranta.
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Alueen ja maiseman historiaa
Epaala on ollut suuri ja tiheään rakennettu kylä. Vuoden 1540 maakirjassa Epaalasta luetellaan 12 taloa. Kylä on ollut raittikylä, jossa talot ovat olleet kahdessa toisiaan hyvin lähellä olleissa rivissä sijaiten nykyiseltä Kämpiltä Taka-Vaijalaan sijoittuvalle alueelle. Kylän pellot ja
lähiniityt olivat kahdessa isossa Pälkäneveteen rajoittuneessa aitauksessa. 1800-luvun lopulla tiivis kyläryhmä hajosi isojaon täydennyksien yhteydessä ja talot siirrettiin nykyisille paikoil-leen.
Kuulialan kylä on sijainnut alavalla paikalla lahden rannalla. Vuoden 1540 maakirjassa luetellaan Kuulialasta 7 taloa. Kuulialan kartano oli samalla paikalla vuoden 1763 tiluskartassa
kuin nykyiset Savolan, Turvan ja Ylikartanon tilarakennukset. Kartanon päärakennus sijaitsi
nykyisen kylärakenteen kaakkoisreunalla. Alemmalla sijainnut tiivis kyläryhmä nykyisten rakennuksien kaakkoispuolella hajosi isojaon täydennyksien aikaan 1800-luvun lopulla, jolloin
talot viimeistään siirrettiin nykyisille paikoilleen.
Puuston määrä on kasvanut huomattavasti 1900-luvun aikana sekä kylä-alueilla että rantavyöhykkeellä. Aiemmin puusto on ollut vähäistä kylien läheisyydessä, koska puuta tarvittiin
lämmitykseen ja tarvepuuksi. Ranta-alueilla laidunmaat ovat aiemmin ulottuneet aivan rantaan saakka mahdollistaen avaran järvinäkymän. Maisemaa ovat muuttaneet myös salaojitus, maatalouden koneellistaminen ja perinteisten viljakasvien vaihtuminen osittain juurikasja perunaviljelmiksi tai erikoislajien pelloiksi.
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.
Taka-Vaijalan tilan historia ulottuu 1700-luvulle. Alueelle vuonna 2005 laaditun rakennusinventoinnin mukaan Vaijalan kantatila on jaettu vuonna 1784 Etu- ja Taka-Vaijalaksi. Tila sijaitsee vanhalla kylätontilla ja perimätiedon mukaan alkuperäisellä paikallaan. Pihapiiriin kuuluu paritupatyyppisen asuinrakennuksen lisäksi navetta, kaksi aittaa, makasiini, autokatos ja
maakellari sekä Epaalanlahden rannassa sauna. Taka-Vaijala on asutushistoriallisesti merkittävä kantatilan puolikas, jonka rakennuskanta edustaa tyypillistä talonpoikaista rakentamistapaa monipuolisesti. Pihapiiri muodostaa oman maisemallisen kokonaisuuden. Kohteen
merkitys on rakennushistoriallinen, historiallinen ja maisemallinen. Kohteen rakennusinventointilomake on kaavaselostuksen liitteenä.
Taka-Vaijala ja Kuulialan vanha kylä sijaitsevat Epaala-Kuulialan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan viljelymaiseman reunalla. Viljelymaiseman kulttuurihistoriallisten arvojen kokonaisuuden kannalta nämä eivät ole herkintä aluetta.
Suunnittelualueelta ei ole löydetty muinaisjäännöksiä. Epaalan kylässä, suunnittelualueen
pohjoispuolella on Epaalan kylätontin muinaisjäännösalue ja Kuulialan vanhassa kylässä,
suunnittelualueen länsipuolella on Kuulialan kylätontin muinaisjäännösalue. Epaalan ja Kuulialan historialliset kylätontit ovat säilyneet suurelta osin muuttumattomina keskiajalta nykyaikaan saakka ja on mahdollista, että niissä on säilynyt vanhoja rakenteita ja kerrostumia.
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.

5

Luontoselvityksen mukaan Kuulialanlahden pohjukka on kauttaaltaan korteluhtaa; keväällä se on
suonkaltaisesti upottavaa, kuivina kesinä sitä pitkin pystyy jonkin matkaa hyvin kävelemään kenkiään
kastamatta.
Nimensä mukaisesti pääkasvina kasvaa järvikorte. Muita lajeja; viiltosara, rantakukka, myrkkykeiso,
luhtamatara, luhtatähtimö, luhtavuohennokka, kapealehtiosmankäämi, osmankäämi, luhtakastikka ja
ranta-alpi.
Kauempana on ruovikkoa ja laajempia osmankäämikasvustoja. Alueella oli vuosina 2009-2010 myös
lukuisia piisaminpesiä.
Kevään maastokäynnillä toukokuun alussa havaittiin lahdella runsaasti silkkiuikkuja, nokikanoja, haapanoita, taveja, telkkiä, punasotkia, heinäsorsia sekä naurulokkeja. Läheisillä pelloilla oli isokuoveja.
Vaikka sillä hetkellä havaittu lajisto olikin tavanomaista rehevän lahden lajistoa, alueella on selvästi
linnustollista merkitystä. Se on lähialueen ainoa laajempi, rikkoutumaton luhta-ruovikkoalue.

Luontoselvityksessä Kuulialanlahti on suositeltu huomioitavaksi kaavoitustyössä alueen kokonaisuutta ja paikallista luontoa ajatellen.
Vuonna 2015 alueelle tehtiin lintuselvitys. Selvityksen mukaan Taka-Vaijalan alueella havaittiin käenpiika, joka on Suomen uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävä laji (NT). Selvityksessä suositeltiin jättämään rakentamisen ulkopuolelle. Kuulialan vanhan kylän alueella tehtiin havainto varpusesta, joka on myös uhanalaisluokituksessa määritetty silmälläpidettäväksi
lajiksi (NT). Varpusesta ei annettu erityistä ohjeistusta alueen maankäyttöä varten. Eduspelto
mainittiin tärkeäksi muuttolintujen ravinto- ja levähdysalueeksi. Selvityksessä suositeltiin, että
olisi tärkeää säilyttää alueella maaseutumainen väljyys uudisrakentamisessa perinteisten lajien kannalta.
Liito-oravien osalta alueelle tehtiin luontoselvityksen päivitys vuonna 2016. Selvitys kohdistui
erityisesti asemakaavassa rakennettavaksi osoitetuille alueille. Selvityksen mukaan suunnitellut uudet rakennuspaikat on osoitettu peltoalueelle eikä niillä ole merkitystä liito-oravia ajatellen.
Palvelut ja liikenne
Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksen läheisyydessä ja kaikki sen palvelut
ovat siten käytettävissä. Alueella on yksityistieverkko, joka liittyy Lahdentiehen ja kunnan hoidossa olevaan tiestöön. Lahdentie tarjoaa nopean yhteyden Kangasalle ja Tampereelle.
Taka-Vaijalaan on suora yhteys Lahdentieltä Epaalantien kautta. Kuulialan vanhaan kylään
on kaksi tieyhteyttä, Ylikartanontie ja Alikyläntie.
Kuntakeskukseen pääsee Vanhankirkontietä joko Aapiskukon liittymän kautta tai Alikyläntien
alikulun kautta.
Maaperä
Suunnittelualueen maaperä on maaperäkarttaan perustuvan tarkastelun perusteella pääosin
savea. Taka-Vaijalan tilakeskuksen pihapiirin kohdalla maaperä on moreenia.
Kunnallistekniikka ja liikenne
Alueella on vesijohto. Päätöstä kunnallistekniikan laajentamisesta suunnittelualueelle ei ole.
Vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksen mukaan viemäriverkostoa laajennetaan UusiEpaalaan alueelle vuosien 2015-2018 aikana.
Maanomistus
Alueet ovat yksityisessä omistuksessa.
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3.2 Suunnittelutilanne
Asemakaava
Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Osalla Taka-Vaijalan tilaa voimassa ollut
Kelppiänselän ranta-asemakaava on kumottu vuonna 2011.
Yleiskaava
Alueella on voimassa Epaala-Kuulialan osayleiskaava.
Osayleiskaavan mukaan kaavassa erikseen
osoitetuille alueille on laadittava asemakaava tai rakennusluvan myöntämisen edellytykset on selvitettävä poikkeamislupamenettelyllä (punainen rajaus).
Taka-Vaijalan alueelle on osayleiskaavassa
osoitettu 3 uutta erillispientalojen rakennuspaikkaa rantavyöhykkeelle (AO-1, O).
Suunnittelualueelle on lisäksi osoitettu TakaVaijalan talouskeskus (AM).
Taka-Vaijala on osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi (sr 1.10).
Kuulialan vanhan kylän itäosaan on osoitettu
6 uutta erillispientalojen rakennuspaikkaa
rantavyöhykkeelle (AO-1, O).
Suunnittelualueelle on lisäksi osoitettu 4 olemassa olevaa erillispientalojen rakennuspaikka (AO-1, •).
Viljelymaiseman rantavyöhyke on osoitettu
maatalousalueeksi, jolla on erityistä maisemallista arvoa (MT-1).
Kuulialanlahden ranta on osoitettu luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittäväksi
alueeksi (luo).
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Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan
maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa aluetta
koskee kaksi aluerajausta: kasvutaajamien kehittämisvyöhyke ja arkeologisen perinnön ydinalue
sekä kaksi rasterimerkintää: maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.
Maakuntakaavamääräykset:
Kasvutaajamien kehittämisvyöhyke.
Merkinnällä osoitetaan vyöhyke, jonka maaseutualueet
sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet ovat maakuntakaavan tavoitevuoden 2040 jälkeisiä potentiaalisia
taajama-alueiden, väyläverkoston ja muun yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntia ja joihin kohdistuu hajarakentamispainetta. Kasvuvyöhykkeeseen kuuluvat
Akaan, Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven ne alueet, joiden saavutettavuus, väestökehitys ja aluerakenne täyttävät kasvuvyöhykkeen kriteerit. Merkintä ei rajoita maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien maaseudun
elinkeinojen kehittämistä ja näihin liittyvää rakentamista.
Kehittämissuositus:
Alueen maaseutualueet sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet tulee turvata tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen laajentumisalueeksi. Alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ensisijaisesti ohjattava taajama-alueille ja kyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää liikennejärjestelyihin, erityisesti joukkoliikenteen mahdollistavaan yhdyskuntarakenteeseen, infrastruktuuriin, palvelujen saavutettavuuteen, toimiviin virkistysalueisiin sekä luonto-, maisemaja kulttuuriympäristöarvojen turvaamiseen.

Arkeologisen perinnön ydinalue.
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät laajat, yhtenäiset arkeologisen 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 maisema-alueisiin 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 vuoksi ole tarkoituksenmukaista käyttää aluevarausmerkintää. RK-merkinnällä
osoitetaan karttateknisistä syistä erillisillä kartoilla esitetyt arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt.
Valtakunnallisesti merkittävät historialliset tienlinjaukset osoitetaan vht-viivamerkinnällä
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.
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisiksi esitetyt, maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ma)
sekä maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Mam).
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. Maisema-alueiden kanssa päällekkäiset maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat on
esitetty kaavaselostuksen liitekartalla ”Kulttuurimaisemat”.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Yhtenä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden keskeisenä sisältönä on kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyminen.
Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Suunnittelualuetta koskee valtioneuvoston 22.12.2009 tekemä päätös
valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä/ Pälkäne, Pälkäneen pitäjäkeskus (ID 360).
Pohjakartta
Asemakaavoitettavalle alueelle on laadittu pohjakartta vuonna 2014.
Rakennusjärjestys
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kunnanvaltuusto 14.12.2016 §73.

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 Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän 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.
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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, tekniseltä lautakunnalta ja Taka-Vaijalan kaava-alueeseen rajoittuvan alueen maanomistajalta Petteri Walldénilta.
Pirkanmaan maakuntamuseo edellytti antamassaan lausunnossa, että kaavahanketta varten tulee
varmistaa, että käytössä ovat rakennustason tiedot alueen rakennetun ympäristön arvoista ja maisemaa koskevat riittävät tiedot maisemallisten vaikutusten arvioimiseksi. Tarpeen mukaan aiemmin tehtyjä rakennetun ympäristön selvityksiä tulee täydentää suojelutavoitteiden määrittelemiseksi. Tämä
koskee Taka-Vaijalan pihapiiriä mutta tarkempia tietoja tarvitaan myös Kuulialan kylätontin rakennuskannasta uusien tonttien sijoittuessa yleiskaavan mukaisesti aivan kylätontin kupeeseen. Rakentamisen tapaa; rakennusten muotoa, mittakaavaa, värejä, sijoittelua ja tontin järjestelyjä ylipäänsäkin tulee
ohjata riittävin kaavamääräyksin ja erityisesti paikan ominaispiirteet ja alueelle luonteenomainen puurakentamisen perinne huomioiden. Mikäli inventoidun kylänpaikan eteläpuolelle, yleiskaavassa AMalueeksi osoitetun pihapiirin alueelle, haluttaisiin osoittaa muuttuvaa maankäyttöä, asemakaavahankkeen johdosta tulee tehdä arkeologinen tarkkuusinventointi.
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.
Petteri Walldén ehdotti, että rakennuspaikkoja olisi vain 1‐2 kpl ja että esitettyjen rakennuspaikkojen
määritystä tarkennetaan siten, että paikka 54 siirretään lounaaseen kaavoitustontin länsi‐ luoteiskulmaan lähemmäksi Taka‐Vaijalaa, jonka pihapiiri kuitenkin säilyisi edelleen suojaisena. Paikka 55 tulisi
poistaa tai ainakin siirtää etelään/lounaaseen kauemmaksi Keljanmäen pihapiiristä eikä tämä siirto
häiritsisi mitenkään Taka‐vaijalan pihapiiriä, kun se kuitenkin olisi ikäänkuin entisen navetan takana
näkösuojassa. Paikka 56 on mielestäni esitetyllä tarkkuudella sopiva Keljanmäen kannalta kunhan näkymänäkökohdat otetaan huomioon. Rakennusten pinta‐aloihin ei kommenttia, mutta tulisi harkita matalampaa harjakorkeutta eli 1‐kerroksista ratkaisua, ei 1 ½‐ kerroksista, tämäkin näkymäsyistä.

Ennen kaavaluonnoksen laatimista maanomistajan pyynnöstä tehtiin Taka-Vaijalassa maastokatselmus ja neuvoteltiin kaavan sisällöstä.
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, Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä ja Pirkkanmaan maakuntamuseolta. Lisäksi saatiin kolme yksityishenkilön jättämää mielipidettä.
Kaavaluonnoksen palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä.
Saadun palautteen pohjalta kaavaluonnosta tarkistettiin seuraavasti:
 Määräystä valtakunnallisesti merkittävästä kulttuuriympäristöstä tarkistettiin.
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Kaavaan lisättiin määräys, jonka mukaan katualueiden ja yleisten alueiden toteuttamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa alueen maanomistajat tai -haltijat.
Kulkuyhteyksiä alueelle siltä osin, kun ne ovat yksityisteitä, selostettiin tarkemmin
kaavaselostuksessa.
Kaavaan lisättiin uusille rakennuspaikoille määräys liittyä kunnalliseen viemäriverkkoon, mikäli rakennuspaikan koko on alle 4000 m² tai se sijoittuu Pälkäneen kunnan
vesihuollon toiminta-alueeseen sekä velvoite kiinteistökohtaisen vesihuollon järjestämisestä, mikäli rakennuspaikan koko on yli 4000 m² eikä rakennuspaikka sijoitu Pälkäneen kunnan vesihuollon toiminta-alueeseen.
MY-1 -alueelle osoitetun saunan rakennusalan rajausta tarkennettiin.
Korttelin 501 AM-korttelialueen rakennusoikeutta ranta-alueen osalta tarkistettiin siten, että alueelle on mahdollista sijoittaa asuin- ja talousrakennuksia, mutta ei tuotantorakennuksia.
Kaavasta laadittiin havainnekuva.
Taka-Vaijalan vanhan pihapiirin uudisrakentamisen rakennusalan rajausta tarkistettiin
ja tarkennettiin.
Kaavaselostukseen liitettiin Taka-Vaijalan rakennusinventointilomake.
Korttelin 502 länsirajaa tarkistettiin siten, että alueelle laaditun arkeologisen inventoinnin mukainen muinaisjäännösalueen rajaus jää korttelialueen ulkopuolelle.
Kaavaa tarkistettiin siten, että korttelin 500 rakennuspaikan 1 pohjoisrajalle osoitetaan korttelialueen rajan osa, jolta liittyminen kielletään. Rakennuspaikan 1 rakennusalan rajausta tarkistettiin.
Kaavaselostuksen kohtaan ”Kaavan vaikutusten arviointi” lisättiin arvio kaavan vaikutuksista Keljanmäen maisemallisten arvojen säilymiseen ja uusien rakennusten vaikutuksesta aurinkopaneelien tehoon.
Linnustoselvitys on tarkistettu ja huomioitu kaavaehdotusta laadittaessa.
Taka-Vaijalassa M-alueen ranta-alueelle lisättiin määräys alueen säilyttämisestä
puustoisena. Avohakkuu kielletään. Metsänhoidolliset toimenpiteet sallitaan. AM-korttelialueen ja AO-tonttien ranta-alueelle lättiin määräys puustoisena säilytettävästä/ istutettavasta alueen osasta.

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. Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi muistutusta yksityisiltä henkilöiltä.
Kaavaehdotuksen palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä.
Saatujen lausuntojen perusteella kaavaehdotusta päätettiin tarkistaa seuraavasti:
 Korttelin 502 tontin 1 rakennusalan rajaa tarkistettiin kauemmaksi muinaisjäännösalueen rajasta.
 Kaavaselostuksen kohtaan 6 Asemakaavan toteutus lisättiin suositus, että MY-1-alueille laaditaan hoitosuunnitelma, jossa huomioidaan alueen luonnonympäristön erityisyyden ja monimuotoisuuden säilymisedellytykset.
 Kortteliin 502 annettiin pellon reunaan kaavamääräys istutettavasta alueen osasta.
 Kortteleissa 502 ja 503 rakennusalojen rajauksia tarkistettiin siten, että rakentaminen
rajaa paremmin maiseman reunaa ja rakentaminen muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden.
 Koko kaava-alueelle annettiin yleismääräys harjakatosta.
 Talousrakennusten suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi koko kaava-alueella määrättiin yksi.
 Kortteleihin 502 ja 503 annettiin määräys, jonka mukaan rakennusten julkisivujen on
oltava puulautaverhottuja.
 Kortteleihin 500 ja 502 määrättiin sitovaksi rakennusten harjan suuntaa osoittava kaavamääräys.
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Liito-oravaselvitys tarkistettiin rakentamiseen osoitetuilla alueilla.
Kaavaselostukseen liitettiin tiedot olemassa olevista vesi- ja viemäriverkoista, vesihuollon toiminta-alueesta ja vesihuollon kehittämissuunnitelmista aikatauluineen.
Korttelin 500 rajausta tarkistettiin siten, että se sijoittuu kokonaan kiinteistön 635-4018-65 alueelle.
Tero Tiililän kanssa käydyn keskustelun (8.11.2016 Helena Väisänen/Tero Tiililä) perusteella korttelin 500 tonttien lukumäärä vähennetään yhteen tonttiin. Tontin sijainnissa huomioidaan Walldénin esittämän vaihtoehtoesityksen nro 2 tontin 1 sijainti.
Asuinrakennuksen rakennusalan rajauksessa huomioidaan Keljanmäestä avautuvat
näkymät.

Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 22.2.-23.3.2017 välisenä aikana. Pirkanmaan ELYkeskus ja Pirkanmaan liitto ilmoittivat, etteivät ne jätä lausuntoa asemakaavan muutetusta
ehdotuksesta. Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta lausuivat, ettei niillä ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta saatiin yksi muistutus. Palauteraportti uudelleen nähtävillä
olleesta kaavaehdotuksesta on kaavaselostuksen liitteenä.
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 oikaisukehotuksen, 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 viljelysmaiseman rantavyöhykettä Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.
Asemakaavan laatimisen yhteydessä on tavoitteena huomioida alueiden kulttuurihistorialliset
arvot, maisema-arvot ja luontoarvot.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT
5.1 Kaavan rakenne ja sisältö
Taka-Vaijala

Asemakaavassa on osoitettu yksi uusi erillispientalojen tontti (AO). Maatilojen talouskeskuksen alueeksi (AM) on osoitettu Taka-Vaijalan talouskeskus ja siihen kuuluva ranta-alue. Muu
osa kaava-alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M).
AO-korttelialueella 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.
Yhteenveto tonteista ja rakennusoikeudesta:
Tontti
Pinta-ala m²
Tontti 1
4403

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetriä
250

Tonttitehokkuus on keskimäärin e=0,06.
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Erillispientalojen tontteja on maanomistajan toiveesta osoitettu yleiskaavasta poiketen kaavassa vain yksi.
Tontti on osoitettu peltoaukean itäosaan, jotta uusia tontteja ei sijoitettaisi aivan muinaisjäännösalueen, Epaalan kylätontin, kupeeseen. Sijainti on myös ilmansuuntien kannalta suotuisa.
Tontin pohjoisraja noudattaa kiinteistörajaa. Tontin rajaaminen pois tontin koilliskulmasta tukee myös Keljanmäen sisääntulonäkymän arvojen säilymistä.
Erillispientalojen tontille on pyritty määrittelemään rakennusalat siten, että uudisrakentaminen ei peitä Keljanmäestä avautuvia näkymiä. Tontin pohjoisosaan on osoitettu rakennusala,
jolle voi sijoittaa sekä asuin- että talousrakennuksia. Sen eteläpuolelle on osoitettu rakennusala, jolle voi sijoittaa ainoastaan talousrakennuksia. Tontin 1 rakennusalan rajauksessa on
huomioitu linnustoselvityksessä 2015 tehty käenpiian reviirihavainto jättämällä koilliskulman
metsäalue pääosin rakennusalan ulkopuolelle. Harjan suunta on osoitettu sitovana metsän
reunan suuntaiseksi.
Maatilojen talouskeskuksen alue käsittää päärakennuksen, aittojen ja navetan muodostaman
pihapiirin sekä rannassa sijaitsevan rantasaunan ja talouskeskuksen alueen.
Rakennusoikeus on määritetty tehokkuusluvulla e=0,15. Rakennusoikeutta on 2731 kem².
Rantavyöhykkeelle on olemassa olevan saunan ja talousrakennuksen alueelle osoitettu saunan ja talousrakennuksen rakennusalat ja –oikeudet (sa ja t).
Taka-Vaijalan pihapiirissä rakennusala on rajattu siten, että päärakennuksen ja aittojen rajaama pihapiiri sekä linnustoselvityksen 2015 mukainen käenpiian havaintoalue säilyvät rakentamattomina. Uudisrakentamista voidaan sijoittaa AM-korttelialueen luoteisosaan, navetan ympäristöön sekä AM-korttelin rannanpuoleiseen osaan. Ranta-alueelle voidaan sijoittaa
asuinrakentamista ja talousrakennuksia sekä sauna. Asemakaavassa on osoitettu Taka-Vaijalan päärakennus ja aitat suojeltaviksi (sr).
Kaavamääräys:
Suojeltava rakennus, joka on rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuskannalle tyypillisen talonpoikaisen rakennustavan ominaispiirteet tulee
säilyttää. Muutostöissä tulee säilyttää rakennusten alkuperäinen hahmo, kattomuoto sekä julkisivumateriaalit ja -värit . Olemassa olevien rakennusten muodostama maisemallinen kokonaisuus tulee säilyttää. Rakennuksissa tehtävät muutostyöt on sovitettava pihapiiriin, olemassa olevaan rakennuskantaan
ja maisemaan.

Peltoalue maatilan talouskeskuksen ja uusien tonttien välillä sekä rantaan ulottuva metsäalue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Alueella ei ole tarvetta määritellä tarkemmin alueita maatalouden ja metsätalouden välillä. Rantavyöhykkeelle on osoitettu alueen
osa, jolle on osoitettu saunan rakennusala ja –oikeus koskien korttelin 500 tonttia 1 (sa
500/1).
Rantavyöhykkeellä saunan rakennusalat on osoitettu 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.
Rantaan on osoitettu alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (my). Alue tulee säilyttää puustoisena. Avohakkuu alueella on kielletty. Alueella sallitaan metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka
eivät merkittävästi muuta rantamaisemaa.
Korttelin 500 itäpuolelle on olemassa oleva rasitetiealue, Keljanmäki, osoitettu tiealueeksi.
Katualueen toteuttaminen, hoito ja kunnossapito säilyvät kiinteistönomistajien vastuulla.
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Kuulialan vanha kylä

Asemakaavassa on osoitettu kuusi uutta ja neljä olemassa olevaa erillispientalojen tonttia
(AO). Ranta-alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-1).
AO-korttelialueilla 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.
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Korttelin 502 tonteilla 1-3 ja 5-6 sekä korttelin 503 tontilla 1 on osoitettu erikseen rakennusalat, joille voi sijoittaa sekä asuin- että talousrakennuksia, ja rakennusalat, joille voi sijoittaa
ainoastaan talousrakennuksia. Harjan suunnat on osoitettu sitovina korttelin 502 tonteille 1-3
pellon reunan suuntaisina ja tonteilla 5-6 rannan suuntaisina. Pellon reunaan on osoitettu
15m leveä istutettava alueen osa (my). Alue on osa kulttuurimaisemallisesti edustavan alueen maisemanrajaa. Alueelle on istutettava puista tai pensaista tiheä reunavyöhyke.
Yhteenveto tonteista ja rakennusoikeudesta:
Kortteli/ tontti
Pinta-ala m²
502/1
4393
502/2
4136
502/3
4106
502/4
3111
502/5
5995
502/6
6501
503/1
4037
503/2
1664
503/3
6866
504/1
6968

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetriä
300
300
300
220
300
300
300
120
300
300

Tonttitehokkuus on keskimäärin e=0,05.
Rantavyöhykkeellä saunan rakennusalat on osoitettu 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta ja
asuinrakennusten rakennusalat 40 metrin etäisyydelle rantaviivasta.
Rantavyöhykkeen pelto- ja pensasalueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on
erityisiä ympäristöarvoja (MY-1). Alue tulee säilyttää rakentamattomana. Alueella tulee ottaa
huomioon luonnonympäristön erityisyyden ja monimuotoisuuden säilymisedellytykset. Alueelle on osoitettu olemassa olevan saunan rakennusala ja -oikeus (sa).
Kaavamääräyksessä on huomioitu osayleiskaavan määräys, jonka mukaan viljelymaiseman
rantavyöhyke on osoitettu maatalousalueeksi, jolla on erityistä maisemallista arvoa ja joka
tulee säilyttää rakentamattomana.
Vaikka alueella ei ole luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU:n luonto- ja lintudirektiivin
mukaisia kohteita tai lajeja, jotka tulisi erityisesti huomioida kaavoituksen yhteydessä, on
kaavamääräyksessä huomioitu luontoselvityksen suositus alueen huomioimisesta paikallista
luontoa, erityisesti kasveja ja linnustoa, ajatellen.
Rantaan on osoitettu alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (my-1). Alue tulee säilyttää puustoisena. Avohakkuu alueella on kielletty. Alueella sallitaan metsänhoidolliset toimenpiteet,
jotka eivät merkittävästi muuta rantamaisemaa.
Korttelien 502 ja 503 välissä sijaitseva tiealue, Martinsaarentie, osoitettu tiealueeksi. Katualueen toteuttaminen, hoito ja kunnossapito säilyvät kiinteistönomistajien vastuulla. Korttelin 502
rakennuspaikoille 5 ja 6 on kulku kaavaan osoitetun ajoyhteyden kautta.
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5.2 Kaavan vaikutukset

Havainnekuva Kuulialan vanhan kylän asemakaavasta.
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Havainnekuva Taka-Vaijalan asemakaavasta.

Yhdyskuntarakenne

Kaava mahdollistaa 8 uuden erillispientalon rakentamisen.
Taka-Vaijalassa kahden uuden tontin rakentumisella on vähäinen vaikutus
yhdyskuntarakenteeseen.
Kuulialan vanhassa kylässä kaavan toteutuminen merkitsee kylän itäosan,
talouskeskuksen ja rannan välin, voimakasta 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 hulevesien
imeyttämiseen. Väljät tontit mahdollistavat ilmansuuntien huomioimisen ja
passiivisen lämpöenergian hyödyntämisen rakentamisessa.
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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.

Liikenne

Liikenneverkko noudattaa olemassa olevaa tiestöä.
Syntyvät liikennemäärät ovat pieniä.

Luontoarvot

Taka-Vaijalassa kaavassa on huomioitu linnustoselvitys jättämällä käenpiian reviirialueet rakentamisen ulkopuolelle.

Kuvassa linnustoselvityksen käenpiikareviirit yhdistettynä havainnekuvaan.
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Havainnekuva kaavan vaikutuksista luontoon ja maisemaan Kuulialan vanhassa kylässä.
Sininen pisteviiva = uusi maisemanraja. Keltainen pisteviiva = rannan puustoisena säilytettävä alue. Ruuturasteri = lintujen tärkeät ravinto- ja levähdysalueet.

Kuulialan vanhassa kylässä luontoselvityksessä mainittu eduspelto, joka
on muuttolintujen tärkeä ravinto- ja levähdysalue, on jätetty rakentamisen
ulkopuolelle. Alueelle on annettu kaavamääräys alueen säilyttämisestä rakentamattomana sekä määräys luonnonympäristön erityisyyden ja monimuotoisuuden säilymisedellytyksien huomioon ottamisesta.
Kaavassa on huomioitu luontoselvityksen suositus, että Kuulialan vanhan
kylän alueella olisi tärkeää säilyttää alueella maaseutumainen väljyys uudisrakentamisessa perinteisten lajien kannalta.
Maisema ja
kulttuuriympäristö

Taka-Vaijalassa asemakaavalla ei ole vaikutusta Epaalan kylätontin muinaisjäännösalueeseen.
Keljanmäestä avautuvien näkymien säilyminen on huomioitu kaavassa rajaamalla AO-tontin rakennusalat ja määräämällä uuden asuinrakennuksen
harjan suunnasta. Keljanmäen sisääntulon maisemalliset arvot ja koivukujan asema maisemassa on huomioitu rajaamalla AO-tontti irti tiealueesta.
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Havainnekuva kaavan vaikutuksista maisemaan ja Keljanmäkeen Taka-Vaijalan asemakaava-alueella. Sininen pisteviiva = Keljanmäestä avautuvien näkymien huomioiminen.
Vihreä pisteviiva = Keljanmäen sisääntulon huomioiminen kaavassa. Keltainen pisteviiva =
rannan puustoisena säilytettävä alue.

AO-tonttien rakennusalat on sijoitettu 4 metrin etäisyydelle Keljanmäki-tiealueesta. Yhdessä tiealueen kanssa etäisyyttä uusista rakennuksista Keljanmäen kiinteistön rajaan tulee vähintään 10 metriä. Kaava mahdollistaa
puolitoistakerroksisen omakotitalon rakentamisen ja yksikerroksisten talousrakennusten rakentamisen. Rakennuksen enimmäiskorkeutta ei ole
määrätty kaavassa. Tyypillisen puolitoistakerroksisen omakotitalon varjo ei
ulottuisi Keljanmäen kiinteistöön aiheuttaen varjostusta aurinkopaneeleille.
Taka-Vaijalan talouskeskuksen päärakennus ja aitat on osoitettu kaavassa suojeltaviksi ja kaavamääräyksin huomioitu niiden kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.
Asemakaava mahdollistaa Kuulialanlahden rantavyöhykkeen peltomaiseman säilymisen rakentamattomana. Asemakaavan metsäisille rantavyöhykkeille on annettu määräys puuston säilyttämisestä.
Kaavassa on huomioitu valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kuulialan vanhassa kylässä uusi rakentaminen luo uutta maisemanrajaa, mutta arvokkain avoin Epaala-Kuulialan peltomaisema säilyy
avoimena. Uuden maisemanrajan muodostumista on ohjattu asemakaavassa rakennusalojen rajauksilla ja määräämällä maisemanrajaan alue,
jolle on istutettava puista tai pensaista tiheä reunavyöhyke. Rakentamisen
yhtenäisyyttä on ohjattu määräämällä kattomuodoksi harjakatto koko
kaava-alueella ja määräämällä julkisivumateriaaliksi kortteleissa 502 ja
503 puulautaverhoilu.
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5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset
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Yleismääräykset:
Autopaikkoja on varattava AO-korttelialueilla 2 ap/ asunto.
Uudet rakennuspaikat, joiden pinta-ala on alle 4000 m² tai jotka sijoittuvat Pälkäneen kunnan vesihuollon toimintaalueeseen, 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.
Alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.
Uudisrakennusten kattomuotona koko kaava-alueella tulee olla harjakatto.
Talousrakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi.
Kortteleissa 502 ja 503 on rakennusten julkisivujen 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 Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän
asemakaava-alueen kulttuurihistoriallisista arvoista ja ominaispiirteistä ja ottaa ne huomioon rakentamisessa.

23

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaava-alueella erityistä huomiota tulee kiinnittää maiseman rajojen säilymiseen ja alueelle tyypillisiin rakennusten materiaaleihin. Julkisivun yhtenäinen pituus saa olla enintään
15m.
Merkittävistä rakennushankkeista tulee olla yhteydessä museoviranomaisiin.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Uudet rakennuspaikat, joiden pinta-ala on alle 4000 m², tulee liittää yleiseen viemäriverkkoon. Näiden rakennuspaikkojen toteuttaminen edellyttää viemäriverkon rakentamista alueelle.
MY-1-alueille suositellaan laadittavaksi hoitosuunnitelma, jossa huomioidaan alueen luonnonympäristön erityisyyden ja monimuotoisuuden säilymisedellytykset.
Muilta osin asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava on saanut lainvoiman.
Nokialla 30.08.2017
Helena Väisänen
Arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
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Aluearkkitehti Marja Kuisma
Puh. 040 7375 390
Sähköposti: marja.kuisma@palkane.ﬁ

Pälkäneen kunta
Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne
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Puh. 040 5576 086
helena.vaisanen@arkkitehtihv.ﬁ

Kaavan laatija:
Arkkitehtitoimisto
Helena Väisänen

Hankkeen nettisivut: www.palkane.ﬁ o ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ o Kaavahankkeet

YHTEYSTIEDOT

Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan
tarkistaa hankkeen aikana.

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

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

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

OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN
TARKOITUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.2.2014 21.4.2016 05.09.2016

TAKA-VAIJALAN JA KUULIALAN VANHAN
KYLÄN ASEMAKAAVA

PÄLKÄNEEN KUNTA

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaava, kaavaselostus, liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Eteläisemmällä suunnittelualueella sijaitsee neljä olemassa olevaa asuinrakennusta. Kolme niistä sijaitsee
tiiviinä ryhmänä rantaan johtavan tien varrella. Yksi
asuinrakennuspaikka sijaitsee muista erillään kylän
eteläosassa. Kuulialanlahden rannassa on yhteisrantaalue.
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Pohjoisemmalla suunnittelualueella sijaitsee Taka-Vaijalan talouskeskus. Talouskeskuksella on rannassa sauna.
Suunnittelualueen koillisosa on peltoa ja rantavyöhyke
metsää.

Ympäristö

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Hanke on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä
16.5.2013 §149.

Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Pälkäneen kunta.

SUUNNITTELUN ALOITE JA VIREILLETULOPÄÄTÖS

Tavoitteena on osoittaa alueelle 9 uutta asuinrakennuspaikkaa ja olemassa olevat rakennuspaikat sekä viljelysmaiseman rantavyöhykettä Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.

Pohjoisemman alueen pinta-ala on noin 4,2 ha ja eteläisemmän alueen pinta-ala on noin 7,5 ha. Kaava-alueen
kokonaispinta-ala on noin 11,6 ha.

SUUNNITTELUN TAVOITE

Taka-Vaijalan itäpuolella oleva pelto.

Taka-Vaijalan päärakennus.

Alueet ovat yksityisessä omistuksessa.

Eteläisempi suunnittelualueista sijaitsee
Kuulialan vanhassa kylässä sijaiten Turvan, Savolan ja Yli-Kartanon tilojen ja
Pälkäneveden välissä. Alueella on neljä
olemassa olevaa asuinrakennuspaikkaa.
Pohjoisessa ja etelässä alue rajautuu peltoihin.

Pohjoisempi suunnittelualueista sijaitsee
Epaalan kylässä. Alue rajautuu etelässä
Pälkäneveteen, lännessä peltoalueeseen, pohjoisessa Keljanmäkeen johtavaan tiehen sekä idässä Keljanmäkeen ja
rannan loma-asuntoihin.

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla.
Kaava-alue on määritetty Epaala-Kuulialan osayleiskaavassa. Kaava-alue käsittää kaksi erillistä aluetta.

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaava, kaavaselostus, liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA MAANOMISTUS

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaava, kaavaselostus, liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suunnittelumääräyksenä on, että alueiden
suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee
vaalia maisema-alueen tai maisemanähtävyyden
kokonaisuuden, erityispiirteiden ja luonnon- ja
kulttuuriperinnön säilymistä. Alueiden käytön on
sovelluttava arvokkaiden maisema-alueiden historialliseen kerrokselliseen kehitykseen.

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
(sininen vaakaraidoitus).
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Taka-Vaijala on osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi (sr 4.2).

Suunnittelualueelle on lisäksi osoitettu
Taka-Vaijalan talouskeskus (AM).

Pohjoisemmalle alueelle on osayleiskaavassa osoitettu 3 uutta erillispientalojen
rakennuspaikkaa rantavyöhykkeelle (AO1, O).

Kaavamääräyksen mukaan molemmille
alueille on laadittava asemakaava tai rakennusluvan myöntämisen edellytykset
on selvitettävä poikkeamislupamenettelyllä (punainen rajaus).

Yleiskaava
Alueella on voimassa Epaala-Kuulialan osayleiskaava. Koko suunnittelualue on valtakunnallisesti
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on valmisteilla.
Maakuntakaavaehdotuksessa Epaala-Kuulialan alue on
osoitettu arkeologisen perinnön ydinalueeksi,
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja maakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi.

Suunnittelumääräyksenä on, että alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä
kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava
huomioon kulttuuriympäristöjen kokonaisuus
ja ominaislaatu. Alueen käyttö ja rakentaminen
tulee sopeuttaa kunkin alueen kulttuuriperintöön
ja ominaislaatuun. Suunnittelusuosituksena on,
että valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa
on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta ja
alueelliselta ympäristökeskukselta.

Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (akv144, vihreä viiva).

Merkinnällä on osoitettu laajat peltoalueet, joilla
on edellytykset monipuoliseen erikoistuvaan
tuotantoon ja jalostukseen. Näiden alueiden
kehittämissuosituksena on, että alueen suunnittelussa ja käytössä tuetaan ja vahvistetaan alueelle
luonteenomaisia erikoistuotannon toimintamahdollisuuksia.

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen kohdealue (ruskea viiva).

Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaava. Maakuntakaavassa pääosa alueesta
on osoitettu maatalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Aluetta koskee lisäksi kaksi
aluerajausta ja yksi rasterimerkintä:

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

Asemakaavaa laadittaessa arvioidaan sen toteuttamisen merkittävät välittömät
ja välilliset vaikutukset:
• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja
ilmastoon
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskuntaja energiatalouteen sekä liikenteeseen
• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

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

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaavan laadinnassa voidaan käyttää seuraavia laadittuja selvityksiä:

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaavaa
laadittaessa on käytettävissä Epaala-Kuulialan osayleiskaavoituksen yhteydessä käytetty aineisto. Koska Epaala-Kuulialan osayleiskaava on suoraan rakentamista
ohjaava yleiskaava, on sitä varten tehdyt selvitykset laadittu niin tarkalla tasolla, että niiden pohjalta voidaan
vaikutuksia arvioida riittävästi rakennuspaikkakohtaisesti. Sen vuoksi tehtyjä selvityksiä voidaan lähtökohtaisesti käyttää asemakaavoituksen pohjana.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET

Rakennusjärjestyksen uusiminen on vireillä. Tavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys tulee voimaan
syksyn 2016 aikana.

Rakennusjärjestys
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kunnanvaltuusto 21.6.2010/ §19.

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Asemakaava

Kuulialanlahden ranta on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäväksi alueeksi (luo).

Viljelymaiseman rantavyöhyke on osoitettu maatalousalueeksi, jolla on erityistä
maisemallista arvoa (MT-1).

•

Suunnittelualueelle on lisäksi osoitettu 4
olemassa olevaa erillispientalojen rakennuspaikka (AO-1, ).

Eteläisemmälle alueelle on osoitettu 6
uutta erillispientalojen rakennuspaikkaa
rantavyöhykkeelle (AO-1, O).

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaava, kaavaselostus, liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisilta kommentteja ja kaavaehdotuksesta lausuntoja. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa
toinen viranomaisneuvottelu. Tarvittaessa viranomaisten kanssa järjestetään hankkeen edetessä työneuvotteluja ja tehdään muuta yhteistyötä.

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

VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan ilmoittamalla lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla.

TIEDOTTAMINEN

Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta.

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

OSALLISTUMINEN

Pälkäneen Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän 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.

OSALLISET

Vaikutukset maisemaan
Vaikutukset kulttuuriympäristöön
Vaikutukset vesistöön
Vaikutukset luontoon

Kuulialan kylään rannasta johtava tie.

Hankkeen nettisivut:
www.palkane.ﬁ
o ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
o Kaavahankkeet

Kuulialanlahden yhteisranta.

Kaavoituksessa osallisia ovat suunnittelualueen
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

•
•
•
•

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän
asemakaavaa laadittaessa keskeisiä asioita vaikutuksia arvioitaessa ovat:

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaava, kaavaselostus, liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavalla on vaikutusta eniten alueen maanomistajiin ja lähialueen loma-asukkaisiin sekä alueeseen
rajautuvien alueiden maanomistajiin. Kaavoilla on vaikutusta Epaalan ja Kuulialan kyliin. Alue näkyy parhaiten Pälkänevedelle ja osin myös avoimen peltoaukean
suuntaan.

VAIKUTUSALUE

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaava, kaavaselostus, liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan hyväksyminen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen ja lopullisten hyväksyttävien
asiakirjojen laatiminen.

(Kaavaehdotuksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja
lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen 30 pv.
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Syksy 2016
Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä päätöksestä.

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

Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta.

Syksy 2016

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnoksen ja siitä saadun palautteen pohjalta.
Kaavaselostuksen täydentäminen

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Tehtävät

Vaihe 3: Ehdotusvaihe, kaavaehdotus

(Kaavaluonnoksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipiteensä.

Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta.

Aineistoihin voi tutustua kunnan nettisivuilla.

Kevät 2014

Kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.
Kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen.

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää
hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään kommentteja viranomaisilta ja lautakunnilta.

Tehtävät

Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos

Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtäville asettaminen.

Helmi-maaliskuu 2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
laatiminen.

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

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Tehtävät

Vaihe 1: Lähtötiedot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KAAVAHANKKEEN KULKU

ϴ͘ϱ

Ͳ

ϭŬ

ůĂũŝ

ŚćƌŬćůŝŶƚƵ

ƚĞůŬŬć

ϭŬ

ŬŶ

Ϯϲ͘ϱ

ďŝŽƚŽŽƉŝƚ͗ŵĞƚƐćŝƐĞƚŵƂŬŬŝƌĂŶŶĂƚƉƂŶƚƚƂŝŶĞĞŶ

W>E>,d/

ϯ͘ϭsĞƐŝͲũĂƌĂŶƚĂůŝŶƚƵůĂƐŬĞŶƚĂϵ͘ϱũĂϮϲ͘ϱ

ϯ͘ d<Ͳs/:>E>/EEhd

>ŝƐćŬƐŝŬĞƌćƚƚŝŝŶůŝŶƚƵŚĂƌƌĂƐƚĂũŝĞŶŚĂǀĂŝŶƚŽũĂdŝŝƌĂƐƚĂ͘

ƉĞƐŝǀć

ƌĂǀ͘ĂůƵĞ

ƚƵůŬŝŶƚĂ

>ŝƐćŬƐŝŶŝŝƚćůĂƐŬĞƚƚŝŝŶǀĂůƚĂŬƵŶŶĂůůŝƐŝĂůŝŶũĂͲũĂƌĞŝƚƚŝůĂƐŬĞŶƚĂŵĞŶĞƚĞůŵŝćƐŽǀĞůƚĂĞŶŬƵƵŶŶĞůůĞŶůĂƵůĂǀŝĂ
ŬŽŝƌĂŝƚĂ͘dǇƂƐƵŽƌŝƚĞƚƚŝŝŶϮϲ͘ϱũĂŬĞƐćŬƵƵŶĂůƵƐƐĂĂĂŵƵŝƐŝŶ͘

>ŝŶŶƵƚůĂƐŬĞƚƚŝŝŶŶƐ͘ƉŝƐƚĞůĂƐŬĞŶƚĂŵĞŶĞƚĞůŵćůůćůĂŚƚŝĞŶĂǀŽǀĞƐŝůƚć͕ƌƵŽǀŝŬŽŝƐƚĂ͕ƌĂŶƚĂůƵŚĚŝůƚĂũĂĂǀŽǀĞƐŝůƚć
ϵ͘ϱŬůŽϲͲϭϬũĂƚćǇĚĞŶƚćĞŶϮϲ͘ϱŬůŽϱ͘ϯϬͲϭϭ͘ϬϬ͘EŝĞŵĞŶŶŽŬŬŝĂ͕ůĂŝƚƵƌĞŝƚĂũĂƚĞŝƚćŚǇƂĚǇŶŶĞƚƚŝŝŶŽŚũĞŝĚĞŶ
ŵƵŬĂŝƐĞƐƚŝ͕ŬŽƐŬĂŶŝŝůƚćŽůŝĂǀŽŝŶŶćŬǇŵćŬŽŚƚĞĞƐĞĞŶ͘ƉƵǀćůŝŶĞŝŶćŬćǇƚĞƚƚŝŝŶŬŝŝŬĂƌŝĂũĂŬĂƵŬŽƉƵƚŬĞĂ͘
^ĂŵĂůůĂůĂƐŬĞƚƚŝŝŶƌĂŶƚĂůĂũŝƐƚŽĂŬƵƵŶƚĞůĞŵĂůůĂ͘

Ϯ͘ dzPDEd>D d

dǇƂƐŝƐćůƚććdĂŬĂͲsĂŝũĂůĂŶũĂ<ƵƵůŝĂůĂŶǀĂŶŚĂŶŬǇůćŶůŝŶŶƵƐƚŽƐĞůǀŝƚǇŬƐĞŶ͘

ϭ͘dzP>h

W >< EE<hh>/>EsE,E<z> E:d<Ͳs/:>E<sK/dh^>h/E
>/EEh^dK^>s/dz^ϮϬϭϱ

ϭͬϯ
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Ͳ

ϯ





ů



;ZͿůĂũŝŬćǇƚƚććĂůƵĞƚƚĂƌĂǀŝŶƚŽĂůƵĞĞŶĂĂŶ



Ϯͬϯ

dP<^d

ϯ͘ϱ:K,dKW







DƵŝƚĂƵŚĂŶĂůĂŝƐŝĂůĂũĞũĂĞŝŚĂǀĂŝƚƚƵ͘

dĂŬĂͲsĂŝũĂůĂŶŬĂĂǀŽŝƚƵƐĂůƵĞĞůůĂŚĂǀĂŝƚƚŝŝŶƉĞƐŝŶƚćĂŝŬĂĂŶŬĂŬƐŝŬćĞŶƉŝŝĂŶ;EdͿƌĞǀŝŝƌŝć͘dŽŝŶĞŶůŝŶƚƵůĂƵůŽŝ
ŶǇŬǇŝƐĞŶƌĂŬĞŶŶƵŬƐĞŶƉŝŚĂƉŝŝƌŝƐƐć͕ƚŽŝŶĞŶ<ĞůũĂŶŵćĞƐƐć͘EćŝůůĞƉĂŝŬŽŝůůĞĞŝƉŝƚćŝƐŝŬĂĂǀŽŝƚƚĂĂŶŝŝŶ͕ĞƚƚćůĂũŝŶ
ƐƵŽƐŝŵĂĂǀĂŶŚĂĂƉƵƵƐƚŽĂũŽƵĚƵƚĂĂŶŬĂĂƚĂŵĂĂŶ͘

EdсƵŚĂŶĂůĂŝƐůƵĞƚƚĞůŽƐƐĂƐŝůŵćůůćƉŝĚĞƚƚćǀćůĂũŝ





ϯ͘ϰ͘ϭWŝŚĂŵĞƚƐŝŬƂƚ



ϯ͘ϰDZ</dd s d>/EdhW/<d;ŬƐ͘ŬĂƌƚƚĂͿ



ƚƂǇŚƚƂŚǇǇƉƉć;ϮZͿ͕ƐĞƉĞůŬǇǇŚŬǇ;ϭͿ͕ŬćĞŶƉŝŝŬĂ;ϮͿ͕ŬćƉǇƚŝŬŬĂ;ϭͿ͕ŵƵƐƚĂƉććŬĞƌƚƚƵ;ϭͿ͕ůĞŚƚŽŬĞƌƚƚƵ;ϮͿ͕
ƉĞŶƐĂƐŬĞƌƚƚƵ;ϭͿ͕ǀćƐƚćƌćŬŬŝ;ϭͿ͕ƉƵŶĂŬǇůŬŝƌĂƐƚĂƐ;ϭͿ͕ƌćŬćƚƚŝƌĂƐƚĂƐ;ϱͿ͕ƉĞŝƉƉŽ;ϯͿ͕ƉĂũƵůŝŶƚƵ;ϮͿ͕ŬŝƌũŽƐŝĞƉƉŽ
;ϮͿ͕ƉƵŶĂƌŝŶƚĂ;ϭͿ͕ǀŝŚĞƌǀĂƌƉƵŶĞŶ;ϭͿ͕ŚĂƌĂŬŬĂ;ϭͿ͕ƚĂůŝƚŝĂŝŶĞŶ;ϭͿ͕ƐŝŶŝƚŝĂŝŶĞŶ;ϭͿũĂŬĞůƚĂƐŝƌŬŬƵ;ϭͿ



ƉĞƐŝǀć

ƉĞƐŝǀć



;ϭͿ ůĂũŝŶŝŵĞŶũćůŬĞĞŶƐƵůƵŝƐƐĂůĂƵůĂǀŝĞŶŬŽŝƌĂŝĚĞŶŵććƌćǇŚƚĞĞŶƐćсƉĂƌŝŵććƌć

ϭ 

ϯŬ



ŝŽƚŽŽƉŝƚ͗ƉŝŚĂƉŝŝƌŝ͕ƉĞůƚŽ͕ŵƂŬŬŝƌĂŶƚĂ͕ƌĂŶƚĂůĞŚƚŽũĂͲŵĞƚƐć





ϯ͘ϯDĂĂůŝŶƚƵůĂƐŬĞŶƚĂϴ͘ϱũĂϮϲ͘ϱ



ƌƵŽŬŽŬĞƌƚƚƵŶĞŶ

ƐŝŶŝƐŽƌƐĂ
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ϯͬϯ

dP<^d

dĂŵƉĞƌĞĞůůĂϭ͘ϵ͘ϮϬϭϱ<Ăƌŝ>ĂĂŵĂŶĞŶ



<ŽƐŬŝŵŝĞƐW͕͘sćŝƐćŶĞŶZ͘͘>ŝŶŶƵƐƚŽƐĞƵƌĂŶŶĂŶŚĂǀĂŝŶŶŽŝŶƚŝŽŚũĞĞƚ͘,ĞůƐŝŶŐŝŶǇůŝŽƉŝƐƚŽŶĞůćŝŶŵƵƐĞŽ͘ϭϵϴϴ͘

> ,



EćŝĚĞŶƉĞƌŝŶƚĞŝƐƚĞŶůĂũŝĞŶŬĂŶŶĂůƚĂŽůŝƐŝƚćƌŬĞććƐćŝůǇƚƚććŵĂĂƐĞƵƚƵŵĂŝŶĞŶǀćůũǇǇƐƵƵĚŝƐƌĂŬĞŶƚĂŵŝƐĞƐƐĂ͘

ĚƵƐƉĞůƚŽŽŶƚćƌŬĞćŵƵƵƚƚŽůŝŶƚƵũĞŶƌĂǀŝŶƚŽͲũĂůĞǀćŚĚǇƐĂůƵĞ͘

sĂŶŚĂĂŵĂĂƐĞƵƚƵŵŝůũƂƂŶůĂũŝƐƚŽĂĞĚƵƐƚĂǀĂƚŚĂĂƌĂƉććƐŬǇ͕ƌćǇƐƚćƐƉććƐŬǇ͕ŬŽƚƚĂƌĂŝŶĞŶũĂǀĂƌƉƵŶĞŶ;EdͿ͘
sŝŝŵĞŬƐŝŵĂŝŶŝƚƚƵŽŶŵƵŬĂŶĂƵŚĂŶĂůĂŝƐůƵĞƚƚĞůŽƐƐĂƐŝůŵćůůćƉŝĚĞƚƚćǀćŶćůĂũŝŶĂƚĂĂŶƚƵŵŝƐĞŶƐĂǀƵŽŬƐŝ͘

ƐƵŬŬĂĂŶĞĚƵƐƉĞůůŽŶŽũĂŶůĂŝĚĂƐƚĂŝůŵŽŝƚƚĂŵĂƉĞůƚŽƐŝƌŬŬƵ;EͿŽŶŶǇŬǇŝƐŝŶǀŽŝŵĂŬŬĂĂƐƚŝŚĂƌǀŝŶĂŝƐƚƵŶƵƚ͕
ƵŚĂŶĂůĂŝŶĞŶůĂũŝ͘^ŝƚćĞŝŬƵŝƚĞŶŬĂĂŶŚĂǀĂŝƚƚƵƚćƐƐćŬĂƌƚŽŝƚƵŬƐĞƐƐĂ͘

EсƵŚĂŶĂůĂŝƐůƵĞƚƚĞůŽƐƐĂĞƌŝƚƚćŝŶƵŚĂŶĂůĂŝŶĞŶůĂũŝ͕EdсƐŝůŵćůůćƉŝĚĞƚƚćǀćůĂũŝ

ϰ͘ϯ:K,dKW



ϰ͘ϯ͘ϮĚƵƐƉĞůƚŽŽũŝŶĞĞŶ

ϰ͘ϯ͘ϭDĂĂƚŝůĂƌĂŬĞŶŶƵƐǇŵƉćƌŝƐƚƂŝŶĞĞŶ

ϰ͘ϯDZ</dd s d>/EdhW/<d;ŬƐŬĂƌƚƚĂͿ



ƉĞůƚŽƐŝƌŬŬƵ;ĂƐƵŬŬĂĂŶŝůŵ͘ǀ͘ͲϭϰͿ

ϰ͘ϮƐƵŬŬĂĂŶŝůŵŽŝƚƵƐ



ŬƵƌŬŝ;ϭZͿ͕ƚƂǇŚƚƂŚǇǇƉƉć;ZͿ͕ŬƵŽǀŝ;ZͿ͕ǀćƐƚćƌćŬŬŝ;ϭͿ͕ŬŝƵƌƵ;ϭͿ͕ƉĞŝƉƉŽ;ϮͿ͕ƉĂũƵůŝŶƚƵ;ϮͿ͕ƉĞŶƐĂƐŬĞƌƚƚƵ;ϭͿ͕
ŚĞƌŶĞŬĞƌƚƚƵ;ϭͿ͕ǀĂƌƉƵŶĞŶ;ϮͿ͕ƉŝŬŬƵǀĂƌƉƵŶĞŶ;ϭͿ͕ŚĂĂƌĂƉććƐŬǇ;ϰͿ͕ƌćǇƐƚćƐƉććƐŬǇ;ϮͿ͕ƚĞƌǀĂƉććƐŬǇ;ϰͿ͕
ƌćŬćƚƚŝƌĂƐƚĂƐ;ϯͿ͕ŬŽƚƚĂƌĂŝŶĞŶ;ϭͿ͕ŬŝƌũŽƐŝĞƉƉŽ;ϭͿ͕ƐŝŶŝƚŝĂŝŶĞŶ;ϭͿ͕ǀĂƌŝƐ;ϭͿ͕ŚĂƌĂŬŬĂ;ϭͿ͕ŬĞůƚĂƐŝƌŬŬƵ;ϮͿ

ϰ͘ϭ>ĂƐŬĞŶƚĂϮϲ͘ϱ͘ϮϬϭϱ



ŝŽƚŽŽƉŝƚ͗ƌĂŬĞŶŶƵƐƚĞŶƉŝŚĂƉŝŝƌŝƚ͕ǀĂŶŚĂƚƚŝůĂƌĂŬĞŶŶƵŬƐĞƚ͕ŶŝŝƚǇƚũĂƉĞůůŽƚ

ϰ͘<hh>/>EsE,E<z> E>/EEhd
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7LODVLMDLWVHH(SDDODQODKGHQMDWLHQYlOLVVl
SLKDSXXVWRQVXRMDVVD$LWDWSLONDKWDYDWWLHOOH
6HVLMDLWVHHYDQKDOODN\OlWRQWLOODMDSHULPlWLH
WRMHQPXNDDQDONXSHUlLVHOOlSDLNDOODDQ

9DLMDODQNDQWDWLODRQMDHWWXMRYXRQQD
(WXMD7DND9DLMDODNVL7DND9DLMDODDQRQ
P\|KHPPLQOLLWHWW\PP0DUWWLODQNDQWDWLOD
9DLQLR1LNNLOlMRNDROLORKNRWWX1LNNLOlQNDQWD
WLODVWDYXRQQD.DDUOR7LLOLOlOOHVHNl+DO
PHODMRNDROLORKNRWWX+LUYHOlQNDQWDWLODQSXR
OLNNDDVWD(WX+LUYHVWl

7DND9DLMDOD
(SDDODLS
(SDDODQWLH3lONlQH
7LLOLOl7HUR

$LWWDDQURRQVLLUUHWW\Q\N\LVHOOHSDLNDOOHWDORQNXOPDOWDOXRWHHVHHQ$LWDVVDRQPDQNHOLKXRQHMDMDXKRDLWWD
0DNDVLLQLRQHQWLQHQ0DUWWLODQPDNDVLLQLMRNDRQUDNHQQHWWXVLLUUHWW\HGHOOLVHHQSDLNNDDQVDMDQ\N\L
VHOOHSDLNDOOHHQSXUHWXQDLWDQWLODOOH

$VXLQUDNHQQXNVHQYDQKLQRVDRQQRLQY6LLQlRQDOXQSHULQROOXWWXSDNHLWWL|N\OPlYlOLNN|MDNDNVLNDPDULD
ROLDYRNXLVWLPXXWHWWXODVLNXLVWLNVLMDHQQHQVLWlN\OPlYlOLOlPSLPlNVL5DNHQQXVWDRQODDMHQQHWWXNRLOOLVSllVWl
Y MDORXQDLVSllVWlYMROORLQP\|VODVLNXLVWLPXXWHWWLLQWDNDLVLQDYRNXLVWLNVL3lUHNDWWRRQPXXWHWWXY
WLLOLVHNVL7LLOLRQYDLKGHWWX9DUWWLOHY\\QQRLQY5DSSXNLYLRQ0DUWWLODQWDORQOHLYLQXXQLQHWXNLYL0DUWWLODQWDORRQ
Q\N\LVLQ.DQJDVDOOD,ONRQPlHVVl

3LKDSLLULLQNXXOXXSLKDQNDDNNRLVODLGDOODVLMDLWVHYDSDULWXSDW\\SSLVHQDVXLQUDNHQQXNVHQOLVlNVLYUDNHQQHWWXQD
YHWWDSLKDQNRLOOLVODLGDOOD1lLGHQYlOLLQVLVlSLKDOOHVLMRLWWXXNDNVLDLWWDDVHNlPDNDVLLQL$VXLQUDNHQQXNVHQOXRWHLV
SXROHOODRQXXGHKNRDXWRNDWRVVHNlPDDNHOODULMRNDRQWRGHQQlN|LVHVWLUDNHQQHWWXOXYXOOD3LKDVWDRQSXUHWWX
KLUVLWDOOLYMDVLNDODYXXGHQQDYHWDQYDOPLVWXWWXD(SDDODQODKGHQUDQQDVVDRQVDXQDMRNDRQUDNHQQHWWX
SXUHWXQWDOOLQKLUVLVWl

 5DNHQQXVNDQWDMDKLVWRULD

 .RKGH
 .\OlUHNLVWHULQXPHURMDNRRUGLQDDWLW
 2VRLWH
 2PLVWDMDMDRPLVWDMDQRVRLWH

.RKGHQXPHUR
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5$.(1186.8/77885,1.2+'(,19(172,17,/20$.(

$LWWDHWHOlVWl

K\Yl

KDUPDDQWXQXWPDDODD
PDWRQ


QXUNNDNLYLSLODULW
KLUVL
VDWXOD
SlUH

<OlNXYDVVD$VXLQUDNHQQXVSRKMRLVHVWDDODNXYDVVD
DVXLQUDNHQQXVOXYXQYDLKWHHVVD

$LWWDORXQDDVWD

0DNDVLLQLHWHOlVWl

1DYHWWDORXQDDVWD

K\Yl

SXQDLQHQYDONRLQHQ

K\Yl

SXQDLQHQ


QXUNNDNLYHW
KLUVL
VDWXOD
VHPHQWWLWLLOL

XOODNNR
ORKNRWWXNLYLEHWRQL
KLUVLSXX
VDWXOD
9DUWWLOHY\
SHLWHULPDODXGRLWXV
SXQDLQHQYDONRLQHQ
UXXWXLVHW

K\Yl
UDSSXNLYL


QXUNNDKDUNRW
KLUVL
VDWXOD
VHPHQWWLWLLOL

$LWWD
YDUDVWR

$VXLQUDNHQQXV
DVXLQNl\WW|


;
;
;


/RPDNNHHQWl\WWlMl
3DXOLLQD7LXVDQHQ

$VXWXVKLVWRULDOOLVHVWLPHUNLWWlYlNDQWDWLODQSXROLNDV5DNHQQXVNDQWD
HGXVWDDW\\SLOOLVWlWDORQSRLNDLVWDUDNHQWDPLVWDSDDPRQLSXROLVHVWL
3LKDSLLULPXRGRVWDDRPDQPDLVHPDOOLVHQNRNRQDLVXXGHQ
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6XXOOLVLDMDNLUMDOOLVLDWLHWRMDRYDWDQWDQHHW
7LLOLOl7HUR

/lKWHHW

5DNHQQXVKLVWRULDOOLQHQ
+LVWRULDOOLQHQ
0DLVHPDOOLQHQ
$UYROXRNND

5DNHQQXNVHQQR
1\NNl\WW|
5DNDLND
6XXQQLWWHOLMD
.HUURVOXNX
3HUXVWD
5XQNR
.DWWRPXRWR
.DWH
9XRUDXV
8ONRYlULW
,NNXQDW
6LVlWLODW
.XQWR
(ULW\LVSLLUWHHW

0DNDVLLQL
$LWWD
NHVlMXKODKXRQHNRWLPXVHR

OXNX"

/XHWWHORLQWLSHUXVWH
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5DNHQQXVWHQNXYDXV
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/$868172
3lONlQHHQNXQQDQWHNQLQHQODXWDNXQWD

7HNQLVHOOlODXWDNXQQDOODHLROHKXRPDXWWDPLVWD
7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVH
PDNDDYDVWD

/$868172
3lONlQHHQNXQQDQUDNHQQXVODXWDNXQWD

.XOWWXXULDUYRW
5DNHQWDPLVHQPllUl\NVLlWXOHHNLQWDUNHQWDD
MRNRQLLQHWWlDVHWHWDDQVHONHLWlMDNDLNLOOHOXNL
MRLOOH\PPlUUHWWlYLVVlROHYLDNDDYDPllUl\NVLl
WDLYDLKWRHKWRLVHVWLODDGLWDDQDOXHHOOHVDPDQDL
NDLVHVWLDVHPDNDDYDQNDQVVDUDNHQWDPLVWDSD
RKMHHW/XRQQRNVHQWDSDDQNLUMRLWHWWXQDQHHL
YlWDQQDULLWWlYllSRKMDDPDDQRPLVWDMLOOH
VXXQQLWWHOLMRLOOHWDLUDNHQQXVYDOYRQQDOOHNDDQ
XXWWDWDLWl\GHQQ\VUDNHQWDPLVWDVXXQQLWHOWD
HVVD$VHPDNDDYDVVDWXOHHRKMDWDUDNHQWDPL
VHQWDSDDMDVLMRLWWXPLVWDULLWWlYlVWLMRWWDPll
Ul\VWHQVLVlOW|DYDXWXXP\|V\NVLW\LVHOOHUD
NHQWDMDOOH

9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV


9DOWDNXQQDOOLVHVWLPHUNLWWlYlQUDNHQQHWXQNXOW
WXXUL\PSlULVW|QNDDYDPllUl\VWlWDUNLVWHWDDQ

2QSHUXVWHOWXDKXRPLRLGD7DND9DLMDODQMD
.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDDDUYLRLWD
HVVDHWWlVLWlRKMDDYD(SDDOD.XXOLDODQ
RVD\OHLVNDDYDRQODDGLWWXUDNHQWDPLVWDVXR
UDDQRKMDDYDQDNDDYDQD7DUNRLWXNVHQDROL
HWWlNDDYDDYRLWDLVLLQNl\WWllVXRUDDQUDNHQ
QXVOXSLHQP\|QWlPLVHQSHUXVWHHQDNRNRDOX
HHOOD.DDYDQK\YlNV\PLVYDLKHHVVDVHOYLVL
HWWlUDQWDDOXHLOODQlLQHLYRLGDPHQHWHOOl
YDDQNRDOXHLOOHWDUYLWDDQDVHPDNDDYD<OHLV
NDDYDDODDGLWWDHVVDKXRPLRLWLLQHULW\LVHVWLHWWl
\OHLVNDDYDRKMDLVLULLWWlYlVWLUDNHQWDPLVWDDOX
HHOOD6HOYLW\VDLQHLVWROWDYDDGLWWLLQ\OHLVNDDYD
WDVRDWDUNHPSDDVHOYLW\VWDVRDMDUDNHQWDPLV
SDLNNRMHQVLMDLQWLMDUDMDXNVHWSRKGLWWLLQNDDYDD
ODDGLWWDHVVDUDNHQQXVSDLNNDNRKWDLVHVWL.XOW
WXXUL\PSlULVW|lNRVNHYDWPllUl\NVHWODDGLWWLLQ
VXRMHOWDYLHQNRKWHLGHQRVDOWDNRKGHNRKWDLVHVWL

9DOWDNXQQDOOLVHVWLPHUNLWWlYlQUDNHQQHWXQNXOW
WXXUL\PSlULVW|QNDQQDOWDWlUNHLPPlWUDNHQWD
PLVWDMDPDLVHPDQDUYRMDVlLO\WWlYlWUDWNDLVXW
RQWHKW\MRRVD\OHLVNDDYDVVDPllULWWlPlOOl
PLQQHXXVLUDNHQWDPLQHQPDLVHPDVVDVLMRLW
WXXPLWNlDOXHHWMllYlWDYRLPLNVLMDNXLQNDSDO
MRQXXWWDUDNHQWDPLVWDRQ$VHPDNDDYDWDVROOD
RQWRLPHHQSDQWXRVD\OHLVNDDYDQPllUl\NVLl
NRVNLHQYDOWDNXQQDOOLVHVWLPHUNLWWlYllUDNHQ
QHWWXDNXOWWXXUL\PSlULVW|lRKMDDPDOODUDNHQWD
PLVHQWDSDDMDVLMRLWWXPLVWDUDNHQQXVSDLNRLOOD
PPUDNHQQXVDODQUDMDXNVHOODMDKDUMDQVXXQ
QDQPllULWWlPLVHOOl7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQ
YDQKDQN\OlQDOXHHQUDNHQQXVNDQWDRQDMDOOL
VHVWLMDW\\OLOOLVHVWLNHUURNVHOOLVWDMDPRQLPXR
WRLVWD7lVWlV\\VWlUDNHQWDPLVWDHLROHPDK
GROOLVWDRKMDWDVLWHQHWWlDOXHHOOHPXRGRVWXLVL
\KWHQlLQHQUDNHQQXVWDSD





9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV


7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDOXRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL




.XQQDQWRWHXWWDPLVYHOYRLWWHHW NDGXWMDYHVLMD
YLHPlULYHUNRVWR 
<KWH\WWlYDQKDDQWDDMDPDUDNHQWHHVHHQWXOHH
DYDWDNDDYDVHORVWXNVHVVD.HY\HQOLLNHQWHHQ
WXUYDOOLQHQOLLNNXPLQHQWXOHHYDUPLVWDDULLWWlYLQ
WLODYDUDXNVLQ9DQKRLKLQ\NVLW\LVWHLKLQMRWND
PXXWWXYDWNDWXDOXHLNVLVDDWWDDOLLWW\lUXQVDDVWL
UDVLWHRLNHXNVLD.DWXDOXHHW\KGLVW\YlWNXQQDQ
KRLGRVVDROHYDDQYDQKDDQYHUNRVWRRQ\NVL
W\LVWHLGHQNDXWWD8XVLHQNDWXDOXHLGHQUDNHQWD
PLVHQMDKRLGRQNXVWDQQXNVHWVHNlKRLWRYDV
WXXWXOHHRWWDDKXRPLRRQULLWWlYlQDLNDLVLQ.XO
NX\KWH\GHWWXOHHHVLWWllMRVVDLQPXRGRVVDDQ
HVLPVHORVWXNVHQOLLWWHHOOl P\|VNDDYDDOX
HHQXONRSXROHOWD

9LHPlULYHUNRVWRQUDNHQWDPLVHQWDUYHWWDWXOHH
VHOYLWWllVHNlDYDWDVHORVWXNVHVVD5LLWWlYLQ
NDDYDPllUl\NVLQWXOHHHVLWWllMRNROLLWW\PLVYHO
YRLWHWDLYHOYRLWHUDNHQWDDRPDMlWHYHGHQNlVLW
WHO\QMlUMHVWHOPl$OXHHWRYDWHWllOOlQ\N\L
VHVWlYHUNRVWRVWD5DNHQWDPLVWDWXOLVLNDDYDOOD
RKMDWDQLLQHWWHLNXQQDOOHPXRGRVWXQRSHDVWL
WRWHXWHWWDYDDYHOYRLWHWWDYLHPlULYHUNRVWRQUD
NHQWDPLVHHQ0LNlOLUDNHQWDPLVWDNDWVRWDDQ
WDUSHHOOLVHNVLUDMRLWWDDYHGRWHQUDNHQQXVMlUMHV
W\NVHQllQVHWXOHHNLUMDWDNDDYDPll
Ul\NVHNVLNRVNDP\|VUDNHQQXVMlUMHVW\NVHVVl
YRLPllUl\VWHQVLVlOO|QRVDOWDWDSDKWXDPXX
WRNVLD


.HUURVDOD\PUDNHQWDPLVWDRKMDDYDWPllUl\N
VHW
5DQWDVDXQDQUDMDDPLVWDUYHWWDRQNRUWWHOLLQ
OLLWW\YlOOl0<DOXHHOODVLMDLWVHYDOODVDXQDQ
UDNHQQXVDODOOD

2KMHHOOLQHQWRQWWLMDNRVDDWWDDMRKWDDWLODQWHH
VHHQMRVVDPDDQRPLVWDMDS\UNLLPXRGRVWD
PDDQNRUWWHOLDOXHLOOHQ\WHVLWHWW\lHQHPPlQUD
NHQQXVSDLNNRMD7XOHHNLQSRKWLDWDUYHWWDVLWRD
UDQWDDVHPDNDDYRMHQWDSDDQWRQWWLHQOXNX
PllUlQ\WNDDYRLVVDHVLWHWW\\QPllUllQHUL
W\LVHVWLMRVDOXHHOOHHLWRWHXWHWDYHVLKXROWRODL
WRNVHQYLHPlULYHUNRVWRD


.RUWWHOLQ$0DOXHLGHQUDNHQQXVRLNHXWWD
HULW\LVHVWLQVUDQWDORKNROODWRLYRWDDQVHOYHQ
QHWWlYlQ$0NRUWWHOLDOXHHOOD PDDWLORMHQWD
ORXVNHVNXV UDNHQQXVRLNHXVRQVXXUL 
Pð MDSLWllVLVlOOllQVLLVP\|VHOlLQVXRMLHQUD
NHQWDPLVHQPDKGROOLVXXGHQ




0<DOXHHOOHRQRVRLWHWWXROHPDVVDROHYDQ
VDXQDQUDNHQQXVDODMDRLNHXV VD 5DNHQ
QXVDODQUDMDXVWDWDUNHQQHWDDQ

/RKNRPLVHVWDDVHPDNDDYDDOXHHQRKMHHOOLVHQ
WRQWWLMDRQDOXHHOODVllGHWllQNLLQWHLVW|QPXR
GRVWDPLVODLQVVl/RKNRPLQHQHLVDDYDD
UDQWDDNDDYDQWRWHXWXPLVWD/RKNRPLVHQNDW
VRWDDQYDDUDQWDYDQNDDYDQWRWHXWXPLVWDMRV
ORKNRPLQHQNRVNHHNRUWWHOLQRVDQUDMRMDWDLORK
NRPLQHQOLVllUDNHQQXVSDLNNRMHQOXNXPllUll
NRUWWHOLVVD$VLDVWDHLROHWDUYHWWDPllUlWlDVH
PDNDDYDVVD

.RUWWHOLQ$0NRUWWHOLDOXHHQUDNHQQXVRL
NHXWWDUDQWDDOXHHQRVDOWDWDUNLVWHWDDQVLWHQ
HWWlDOXHHOOHRQPDKGROOLVWDVLMRLWWDDDVXLQMD
WDORXVUDNHQQXNVLDPXWWDHLWXRWDQWRUDNHQQXN
VLD





.DDYDDQOLVlWllQPllUl\VMRQNDPXNDDQND
WXDOXHLGHQMD\OHLVWHQDOXHLGHQWRWHXWWDPLVHVWD
KRLGRVWDMDNXQQRVVDSLGRVWDRYDWYDVWXXVVD
DOXHHQPDDQRPLVWDMDWWDLKDOWLMDW

.XONX\KWH\NVLlDOXHHOOHVLOWlRVLQNXQQHRYDW
\NVLW\LVWHLWlVHORVWHWDDQWDUNHPPLQNDDYD
VHORVWXNVHVVD

.DDYDDQOLVlWllQXXVLOOHUDNHQQXVSDLNRLOOH
PllUl\VOLLWW\lNXQQDOOLVHHQYLHPlULYHUNNRRQ
PLNlOLUDNHQQXVSDLNDQNRNRRQDOOHPðWDL
VHVLMRLWWXX3lONlQHHQNXQQDQYHVLKXROORQWRL
PLQWDDOXHHVHHQVHNlYHOYRLWHNLLQWHLVW|NRKWDL
VHQYHVLKXROORQMlUMHVWlPLVHVWlPLNlOLUDNHQ
QXVSDLNDQNRNRRQ\OLPðHLNlUDNHQQXV
SDLNNDVLMRLWX3lONlQHHQNXQQDQYHVLKXROORQ
WRLPLQWDDOXHHVHHQ


7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDOXRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL



9HVLKXROWR
$VHPDNDDYRMHQODDGLQQDQ\KWH\GHVVlRQVHO
YLWHWWlYlNXQQDOOLVWHNQLLNDQWRWHXWWDPLVHQPDK
GROOLVXXGHWMDPllULWHOWlYlUDNHQQXVSDLNRLOOH
VRYHOWXYDWDVLDQPXNDLVHWYHVLKXROWRMlUMHVWHO
PlWHQQHQNDDYRMHQK\YlNV\PLVWl


/XRQWRVHOYLW\V

/$868172
3LUNDQPDDQ(/<NHVNXV

9DOWDNXQQDOOLVWHQDUYRMHQKXRPLRRQRWWDPLQHQ
(/<NHVNXVWRWHDDHWWl(SDDOD.XXOLDODQ
RVD\OHLVNDDYDQPllUl\VWHQNRSLRLPLQHQVHOODL
VHQDDQDVHPDNDDYDQPllUl\NVLNVLHLROHULLW
WlYlWRLPHQSLGH$VHPDNDDYDW\|Q\KWH\GHVVl
RQUDWNDLVWDYDPLOODLVLQNRQNUHHWWLVLQPllUl\N
VLQ\OHLVNDDYDQWDYRLWWHHWDOXHHQUDNHQWDPL
VHVVDYRLGDDQWRWHXWWDD8XVLHQUDNHQQXNVLHQ
MDVDOOLWWDYLHQODDMHQQXVWHQNRRQMDVLMDLQQLQ
VXKGHWWD\PSlU|LYllQUDNHQQXNVLLQMDPDLVH
PDDQRQWDUSHHQKDYDLQQROOLVWDDNXYDVRYLWWHLQ


.DWXDOXHHW
/RRJLVLQWDNDGXQSLGRQNDQQDOWDROLVLHWWlNDD
YDVVDDQQHWWDLVLLQPllUl\VNDGXQSLGRVWD
PDDQRPLVWDMDOOHWDLKDOWLMDOOH 05/ 


9LUNLVW\VDOXHHW
9LUNLVW\VNl\W|QVXXQWDDPLQHQSHOWRMDPDDWD
ORXVDOXHLGHQXONRSXROHOOHRQYDUPLVWHWWDYD
DVHPDNDDYRLWXNVHQDYXOOD



$OXHHOOHRQODDGLWWXOLQQXVWRVHOYLW\VNDUWWDDL
QHLVWRLQHHQNHVlQDLNDQD/LQQXVWRVHOYL
W\VKXRPLRLGDDQNDDYDHKGRWXVWDODDGLWWDHVVD



(SDDOD.XXOLDODQRVD\OHLVNDDYDQYDLNXWXNVLD
YLUNLVW\NVHHQRQDUYLRLWXVHXUDDYDVWL´.DD
YDVVDHLROHRVRLWHWWXXXVLDYLUNLVW\VDOXHLWDWDL
XONRLOXUHLWWHMl$OXHHOODRQNDWWDYDROHPDVVD
ROHYDWLHVW|MDPHWVLlMRLWDK\|G\QWlHQRQ
PDKGROOLVWDXONRLOOD/LLNHQQHDOXHHOODHLROH
QLLQVXXUWDHLYlWNlQRSHXGHWQLLQVXXULDHWWl
DOXHHOODROLVLWDUYHWWDHULW\LVLLQXONRLOXUHLWWHLKLQ
9HQHYDONDPDWDUMRDDPDKGROOLVXXGHQYHQHL
O\\QMDWDOYHOODUHLWLQMllOOH.DDYDDOXHHOODMDOl
KHLV\\GHVVlRQUXQVDDVWLPHWVLlMDXONRLOXXQ
VRYHOWXYLDDOXHLWD´7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQ
YDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDDOXHLOODMRNDPLH
KHQRLNHXWHHQSHUXVWXYLDYLUNLVW\VDOXHLWDRYDW
0MD0<DOXHHW1lLGHQNDXWWDRQ\KWH\V
P\|VUDQWDDQMDMlUYHOOH$VXNDVPllUlQWDLOLL
NHQQHPllUlQOLVl\NVHQRQDUYLRLWXROHYDQQLLQ
YlKlLVWlHWWlROHPDVVDROHYDWLHVW|WRLPLLULLW
WlYlQlYLUNLVW\VUHLWLVW|QlDOXHHOOD



9LLWDWDDQUDNHQQXVODXWDNXQQDOOHDQQHWWXXQ
YDVWLQHHVHHQNXQQDQWRWHXWWDPLVYHOYRLWWHLVWD



9LLWDWDDQUDNHQQXVODXWDNXQQDOOHDQQHWWXXQ
YDVWLQHHVHHQNXQQDQWRWHXWWDPLVYHOYRLWWHLVWD


9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV


9LLWDWDDQUDNHQQXVODXWDNXQQDOOHDQQHWWXXQ
YDVWLQHHVHHQNXOWWXXULDUYRLVWD

.DDYDVWDODDGLWDDQKDYDLQQHNXYD



7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDOXRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL



9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV


.DDYDQ\OHLVPllUl\NVLVVlPllUlWllQHWWl
DOXHHOODHGHOO\WHWllQNLLQWHLVW|NRKWDLVWDKXOHYH
VLHQNlVLWWHO\l<OHLVPllUl\NVLLQOLVlWllQPll
Ul\VKXOHYHVLHQKXROHKWLPLVHVWDWLHDOXHLWDWR
WHXWHWWDHVVD

.DWXDOXHHWYLLWDWDDQUDNHQQXVODXWDNXQQDOOH
DQQHWWXXQYDVWLQHHVHHQNXQQDQWRWHXWWDPLV
YHOYRLWWHLVWD

7DND9DLMDODVVD0DOXHHQUDQWDDOXHHOOHOLVl
WllQPllUl\VDOXHHQVlLO\WWlPLVHVWlSXXVWRL
VHQD$YRKDNNXXNLHOOHWllQ0HWVlQKRLGROOLVHW
WRLPHQSLWHHWVDOOLWDDQ$0NRUWWHOLDOXHHQMD$2
WRQWWLHQUDQWDDOXHHOOHOLVlWllQPllUl\VOXRQ
QRQWLODLVHQDVlLO\WHWWlYlVWlLVWXWHWWDYDVWDUD
NHQQXVSDLNDQRVDVWD P\ .XXOLDODQYDQKDQ
N\OlQDOXHHOODUDQWDY\|K\NHRQRVRLWHWWX0<
DOXHHNVLMDPllUlWW\HWWlDOXHHOODWXOHHRWWDD
KXRPLRRQOXRQQRQ\PSlULVW|QHULW\LV\\GHQMD
PRQLPXRWRLVXXGHQVlLO\PLVHGHOO\W\NVHW

7lVVlDVHPDNDDYDVVDHLROHWDUNRLWXNVHQPX
NDLVWDRWWDDNDQWDDUDNHQQXVWHQOlPPLW\VPXR
WRRQHOOHLVHNRVNHDOXHHOOHUDNHQQHWWXMDOlP
S|YHUNRVWRMD NDXNROlPS| 

5DNHQQXVWDSDRKMHLGHQODDWLPLVWDHLROHQlKW\
WDUSHHOOLVHQD8XGLVUDNHQWDPLVHVWDMDWl\GHQ
Q\VUDNHQWDPLVHVWDRQDQQHWWXPllUl\VNDD
YDQ\OHLVPllUl\NVLVVl/LVlNVLUDNHQWDPLVWD
DUYRNNDLVVDNXOWWXXUL\PSlULVW|LVVlRKMDWDDQUD
NHQQXVMlUMHVW\NVHOOl

/$868172
9$67,1(
3LUNDQPDDQPDDNXQWDPXVHR
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV


7DND9DLMDODQYDQKDQSLKDSLLULQXXGLVUDNHQWD
3LUNDQPDDQPDDNXQWDPXVHRVXRVLWWHOHHWDU
PLVHQUDNHQQXVDODQUDMDXVWDWDUNLVWHWDDQMD
NHQWDPDDQ7DND9DLMDODQYDQKDQSLKDSLLULQ
XXGLVUDNHQWDPLVHQUDNHQQXVDODDVLWHQHWWlVH WDUNHQQHWDDQ
RVRLWWDDSDUKDLWHQDOXHHQNXOWWXXULKLVWRULDOOLVLLQ 
DUYRLKLQVRSLYDQSDLNDQXXGLVUDNHQWDPLVHOOH .DDYDVHORVWXNVHHQOLLWHWllQ7DND9DLMDODQUD
.DDYDVHORVWXNVHHQWXOHHOLLWWllWDUNHPPDWNX NHQQXVLQYHQWRLQWLORPDNH

YDXNVHWVXRMHOWDYLVWDUDNHQQXNVLVWDMDQLLGHQ

/LQQXVWRVHOYLW\NVHHQHLOLLW\NDUWWDDLQHLVWRDMR
WHQUDQWDDOXHHQPHUNLW\VOLQQXVWROOH7DND9DL
MDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDD
YRLVVDMllDYRLPHNVL1lLOWlRVLQ(/<NHVNXV
NDWVRROLQQXVWRVHOYLW\NVHQSlLYLW\NVHQWDUSHHO
OLVHNVL

/$868172
3lONlQHHQNXQWD\PSlULVW|QVXRMHOXVLK
WHHUL

7LHDOXHHWWXOHHVXXQQLWHOODVLWHQHWWlQLLGHQ
SLHQWDUHLOOHPDKWXXQVKXOHYHVLSDLQDQWHHW
7lPlWXOHHPHUNLWlNDDYDPllUl\NVLLQ$2WRQ
WHLOOHWXOHHPllULWlKXOHYHVLHQNlVLWWHO\YHOYROOL
VXXV HVLPYLLY\WWlHQMDLPH\WWlHQ MDPDKGRO
OLVHVWLNl\WWllSXLVWRDOXHLWDKXOHYHVLHQMRKWDPL
VHHQ$OXHHOOHHLWXOHVDOOLDUDNHQQHWWDYDNVLKX
OHYHVLYLHPlU|LQWL

.DDYDDOXHLOOHMRKWDYDWWLHWRYDW\NVLW\LVWHLWl
7LHVW|QRWWDPLQHQNRNRQDLVXXGHVVDDQNXQQDQ
KRLWRRQROLVLVHONHLQWlMDYlKHQWlLVLNLLVWRMD

5DQQDOODROHYDWSXXWWXOHHPHUNLWlVllVWHWWl
YlNVLU\NHOPLQlMROORLQYRLGDDQOXRGDSXLVWR
PDLQHQWLOD5DQWDY\|K\NHWWlHLWXOHPHUNLWl
OLLDQWLXNDVWLUDMRLWHWXNVLYDDQVLWlYRLGDDQKRL
WDD

$OXHHQUDNHQQXVWHQOlPPLW\VPXRGRNVLWXOHH
VXRVLWHOODXXVLXWXYLLQOlPPLW\VPXRWRLKLQSHUXV
WXYDMlUMHVWHOPl

$OXHHOOHWXOLVLVXXQQLWHOODUDNHQQXVWDSDRKMHHW
NRVNDDVHPDNDDYRLWHWWDYDWDOXHHWVLMDLWVHYDW
PHUNLWWlYLOOlNXOWWXXULPDLVHPDDOXHLOOD5DNHQ
WDPLVWDSDRKMHLOODYRLGDDQP\|VKHOSRWWDDUD
NHQQXVYDOYRQQDQW\|Wl

.DDYDDOXHHVWDVDDGDDQPXRGRVWHWWXDYLLK
W\LVlMDYHWRYRLPDLQHQDVXLQDOXHPXWWDYDLQ
MRVVXXQQLWWHOXRQWDSDKWXQXWKXRPLRLGHQSDL
NDOOLVHWHULW\LVDUYRW

7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDOXRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL


DUYRLVWDMRWWDVXRMHOXWDYRLWWHHWNRKGLVWXYDWRL
NHLQMDRYDW\PPlUUHWWlYLl/LVlNVLWXOHHYDU
PLVWDDHWWlSLKDSLLULQDUYRWNRNRQDLVXXWHQDRQ
KXRPLRLWXULLWWlYlVWL

.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDOXHHOODNRUWWHOLQ
OlQVLUDMDDWXOHHPXXWWDDVLWHQHWWlPXLQDLV
MllQQ|VDOXHHQ\PSlULOOHRQYDUDWWXULLWWlYlUD
NHQWDPDWRQVXRMDY\|K\NH5DMDXNVHVVDRQ
RWHWWDYDKXRPLRRQP\|VRVD\OHLVNDDYDQ+LVWR
ULDOOLVHQN\OlWRQWLQDOXH±PHUNLQWlPllUl\NVL
QHHQ9DLKWRHKWRLVHVWLNLLQWHlQPXLQDLVMllQ
Q|NVHQWDUNDWUDMDWMDVlLO\QHLV\\VVXXQQLWWHOX
DOXHHOODWXOHHVHOYLWWllNDDYDKDQNNHHQ\KWH\
GHVVlNRHNDLYDXVWHQDYXOOD

.XXOLDODQYDQKDQN\OlQNDDYDVVDWXOHHDUYL
RLGDWDUNHPPLQUDNHQWDPLVHQPDLVHPDOOLVHW
YDLNXWXNVHW$OXHHQYDOWDNXQQDOOLQHQDUYRKXR
PLRRQRWWDHQWXOHHNDDYDPllUl\VWlYLHOlWDU
NHQWDDXXGLVUDNHQWDPLVHQRVDOWDHULW\LVHVWL
NRUWWHOLVVD

0,(/,3,'(
3DXO7LLOLOl

3DXO7LLOLOlHVLWWllHWWlOLLNHQQHHULOOLVSLHQWDOR
MHQNRUWWHOLDOXHHOOHROLVLVRYLWWDYDP\|KHP
SLHQHULPLHOLV\\NVLHQYlOWWlPLVHNVLWDUNDVWLHWX
NlWHHQNRVNDRVDOLLNHQWHHVWlWXOHHROHPDDQ
\PSlULYXRWLVWDRVDSllRVLQNHVlDLNDLVWDWDL
VDWXQQDLVWD

3DXO7LLOLOlKXRPDXWWDDP\|VVDXQDSDLNDVWDVD
MDVLLWlHWWl7DND9DLMDODQMD(SDDODQN\
OlQUDQQDQYlOLOOlRQMRQ\WKlQHQPLHOHVWllQ
OLLNDDUDQWDUDNHQWDPLVWD

0,(/,3,'(
0LNNR7LLOLOl

0LNNR7LLOLOlRQMlWWlQ\WPLHOLSLWHHQNDDYDPH
QHWWHO\VWlMDYXRURYDLNXWXNVHQMlUMHVWlPLVHVWl
05/MD05/ 0LNNR7LLOLOlNHUWRRHWWl
NDDYDNRVNHHRPLVWDPDQVDWLODQ\PSlULVW|lMD
DUYRDPLWlVXXULPPDVVDPllULQ

0LNNR7LLOLOlKXRPDXWWDDHWWlHLYRLK\YlNV\l
PLQNllQODLVWDPXXWRVWDWLHOOHMRNDNXONHHYDQ
KDDNRLYXNXMDDSLWNLQVHNlRVLWWDLQ7DND9DLMD
ODQPDLOODWLHUDVLWWHHQD

0LNNR7LLOLOlKXRPDXWWDDHWWlHLROHSHUXVWHOWXD
PXXWWDD7DND9DLMDODQSHOWRDOXHWWDOlKL|NVL


9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV

2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPDQMDNDDYD
OXRQQRNVHQDQlKWlYLOOlRORVWDRQWLHGRWHWWX
VXXQQLWWHOXDOXHHVHHQUDMDXWXYLHQNLLQWHLVW|MHQ
PDDQRPLVWDMLD2VDOOLVHWRQNHUURWWXRVDOOLVWX
PLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPDVVDMDPDLQLWWX
P\|VHWWlOLVlNVLHGHOOlROHYDQPllULWWHO\Q
PXNDDQRVDOOLVLNVLYRLYDWLWVHQVlNDWVRDNDLNNL
MRWNDXVNRYDWKDQNNHHOODROHYDQYDLNXWXVWD
RORLKLQVD

$VHPDNDDYDVVDRVRLWHWWXMHQUDNHQQXVSDLNNR
MHQNXONX\KWH\VSHUXVWXXODNLLQ\NVLW\LVWHLVWl
<NVLW\LVWLHODLQQPXNDDQMRVNLLQWHLVW|QWDU
NRLWXNVHQPXNDLVWDNl\WW|lYDUWHQRQWlUNHlWl

9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV

$VHPDNDDYDVVDRVRLWHWWXMHQUDNHQQXVSDLNNR
MHQNXONX\KWH\VSHUXVWXXODNLLQ\NVLW\LVWHLVWl
<NVLW\LVWLHODLQQPXNDDQMRVNLLQWHLVW|QWDU
NRLWXNVHQPXNDLVWDNl\WW|lYDUWHQRQWlUNHlWl
VDDGDNXONX\KWH\VWRLVHQNLLQWHLVW|QNDXWWD
HLNlVLLWlDLKHXGXKXRPDWWDYDDKDLWWDDPLOOH
NllQNLLQWHLVW|OOHRQNXONX\KWH\WWlWDUYLWVHYDOOH
NLLQWHLVW|OOHDQQHWWDYDRLNHXVDOXHWWDWLHQl2L
NHXVNXONHPLVHHQRQROHPDVVDULLSSXPDWWD
VLLWlRQNRNXONX\KWH\WWlRVRLWHWWXDVHPDNDD
YDVVD

.RUWWHOLQOlQVLUDMDDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWl
DOXHHOOHODDGLWXQDUNHRORJLVHQLQYHQWRLQQLQPX
NDLQHQPXLQDLVMllQQ|VDOXHHQUDMDXVMllNRUW
WHOLDOXHHQXONRSXROHOOH,QYHQWRLQQLVVDHVLWHW
W\\QPXLQDLVMllQQ|VDOXHHQUDMDXNVHHQVLVlOW\\
VXRMDY\|K\NH

7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDOXRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL



VDDGDNXONX\KWH\VWRLVHQNLLQWHLVW|QNDXWWD
HLNlVLLWlDLKHXGXKXRPDWWDYDDKDLWWDDPLOOH
NllQNLLQWHLVW|OOHRQNXONX\KWH\WWlWDUYLWVHYDOOH
NLLQWHLVW|OOHDQQHWWDYDRLNHXVNl\WWllDOXHWWD
WLHQl2LNHXVNXONHPLVHHQRQROHPDVVDULLSSX
PDWWDVLLWlRQNRNXONX\KWH\WWlRVRLWHWWXDVH
PDNDDYDVVD

$VHPDNDDYDQWDYRLWWHHQDRQRVRLWWDDDOXHHOOH
ROHPDVVDROHYDWUDNHQQXVSDLNDWXXGHWDVXLQ
UDNHQQXVSDLNDWVHNlYLOMHO\VPDLVHPDQUDQWD
Y\|K\NHWWl(SDDOD.XXOLDODQRVD\OHLVNDDYDQ
PXNDLVHVWL

$VHPDNDDYDQODDWLPLVHQ\KWH\GHVVlRQWDYRLW
WHHQDKXRPLRLGDDOXHLGHQNXOWWXXULKLVWRULDOOLVHW
DUYRWPDLVHPDDUYRWMDOXRQWRDUYRW

0,(/,3,'(
9$67,1(
3HWWHUL:DOGpQ
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV


3HWWHUL:DOGpQNHUWRRHWWl.HOMDQPlNHHQMRK 7DND9DLMDODQDVHPDNDDYDQODDWLPLVHQ\KWH\
GHVVlRQWDYRLWWHHQDKXRPLRLGDDOXHLGHQNXOW
WDYDQNRLYXNXMDQSXXWMRXGXWWLLQSRLVWDPDDQ
WXXULKLVWRULDOOLVHWDUYRWMDPDLVHPDDUYRW0\|V
SDULYXRWWDVLWWHQQLLGHQKXRQRQNXQQRQWDNLD
.HOMDQPlHQDUYRWKXRPLRLGDDQVXXQQLWWHOXQ
MDXXGHWWDLPHWRQLVWXWHWWXSHULQWHLVHQSXXNX
MDQSDODXWWDPLVHNVL(VLWHW\WWDOROLLWW\PlWMDDX \KWH\GHVVl.DDYDVHORVWXNVHQNRKWDDQ´.DD
WRWDOOLWSLODLVLYDWROHQQDLVHVWLWlPlQSHULQQHPDL YDQYDLNXWXVWHQDUYLRLQWL´OLVlWllQDUYLRNDDYDQ
YDLNXWXNVLVWD.HOMDQPlHQPDLVHPDOOLVWHQDUYR
VHPDQMDVLVllQWXORQ
MHQVlLO\PLVHHQMDXXVLHQUDNHQQXVWHQYDLNX

:DOGpQNHUWRRHWWl.HOMDQPlHQLVRKNRQWDORQ WXNVHVWDDXULQNRSDQHHOLHQWHKRRQ

HQHUJLDQVllVW|RKMHOPDQWRWHXWWDPLVHQVHX
.DDYDDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWlNRUWWHOLQUD
UDDYDYDLKHRQUDNHQWDDQRLQPQ
NHQQXVSDLNDQSRKMRLVUDMDOOHRVRLWHWDDQNRUW
DXULQNRSDQHOLWRQWLQORXQDLVUHXQDDQNRKWLQ\
N\LVWlSHOWRDPDNVLPDDOLVHQWHKRQVDDPLVHNVL WHOLDOXHHQUDMDQRVDMROWDOLLWW\PLQHQNLHOOHWllQ
5DNHQQXVSDLNDQUDNHQQXVDODQUDMDXVWDWDU
-RVHWHHQUDNHQQHWDDQWDORMDWRGHQQlN|LVLQH
NLVWHWDDQ
SLKDSXLQHHQQLLQVLLWlDLKHXWXXPHUNLWWlYll

KDLWWDD.\VHLQHQSDLNNDRQDLQRDNDQQDOWDQL
MlUNHYlVHOYLWHWW\lQLDVLDDVXXQQLWWHOLMDQMD/DS $VHPDNDDYDVVDRVRLWHWWXMHQUDNHQQXVSDLNNR
MHQNXONX\KWH\VSHUXVWXXODNLLQ\NVLW\LVWHLVWl
SHHQUDQQDQ\OLRSLVWRQWXWNLMRLGHQNDQVVD
<NVLW\LVWLHODLQQPXNDDQMRVNLLQWHLVW|QWDU

NRLWXNVHQPXNDLVWDNl\WW|lYDUWHQRQWlUNHlWl
:DOGpQKXRPDXWWDDHWWl.HOMDQPlHQWLODRQ
VDDGDNXONX\KWH\VWRLVHQNLLQWHLVW|QNDXWWD
P\|VUHNLVWHU|LW\ODPPDVWLODMD\NVLODLGXQDOX
HLVWDVLMDLWVHHWDORQMD7DND9DLMDODQSHOORQYl HLNlVLLWlDLKHXGXKXRPDWWDYDDKDLWWDDPLOOH
OLVVl6LLWlVDDWWDDROODKDMXMDPHOXKDLWWDDHVL NllQNLLQWHLVW|OOHRQNXONX\KWH\WWlWDUYLWVHYDOOH
NLLQWHLVW|OOHDQQHWWDYDRLNHXVNl\WWllDOXHWWD
WHW\LOOHUDNHQQXVSDLNRLOOH
WLHQl2LNHXVNXONHPLVHHQRQROHPDVVDULLSSX

:DOGpQNHUWRRHWWl.HOMDQPlHQOLNDYHVLMlUMHV PDWWDVLLWlRQNRNXONX\KWH\WWlRVRLWHWWXDVH
PDNDDYDVVD
WHOPlXXVLWWLLQYXRQQDXXVLHQDVHWXVWHQ
PXNDLVHVWLMDLPH\W\VNDLYRVLMDLWVHHOlKHOOl.HO 
MDQPlNLWLHWlWRQWLQQURNRKGDOOD+DLWWDDWXV 7RQWWLHQMDUDNHQQXVDORMHQVLMRLWWDPLVHVVDRQ
KXRPLRLWX:DOOGpQLQRVDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWL
NLQLOPHQHHPXWWDNXQQDQVXRVLWXVWXUYDHWlL
VXXQQLWHOPDVWDMlWWlPlWRLYHHWWlDYRLQPDL
V\\NVLVWlRQUDNHQQXVWDUNDVWDMD.lHQQLHPHQ
VHPDMDQlN\PlW.HOMDQPlHOWlYRLGDDQVlLO\W
RKMHHQPXNDDQP-lUMHVWHOPllWRWHXWHWWD
Wll
HVVDHLROOXWWLHWRD7DND9DLMDODQWRQWWLVXXQQL
WHOPDVWD

0LNNR7LLOLOlHVLWWllNDDYDQK\ONllPLVWlPHQHW
WHO\YLUKHLGHQYXRNVL

7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDOXRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL


:DOGpQHVLWWllPDKGROOLVWHQWRQWWLHQVLMRLWWHOXD
WDYDOODMRNDKXRPLRLVLHVLWWlPlQLQlN|NRKGDW
VHNlHGHOOLVLVVlHWWlWlVVlDVLDNLUMDVVD1lLQ
SHULQWHLQHQSXXNXMDVllVW\LVLOLLWW\PlOLLNHQQH
HLKlLULWVLVLHQHUJLDQWXRWDQWRMDODPSDLGHQSLWR
HLKlLULLQW\LVLHLNlKlLULWVLVLLPH\W\VNDLYRROLVL
VHOYlVWLNDXHPSDQDWRQWHLVWDMD7DND9DLMDODQ
SHULQWHLQHQVlLO\WHWWlYlSLKDSLLULROLVLK\YLQVXR
MDVVDXXGHKNRQ YHUUDWWXQD7DND9DLMDODDQMD
.HOMDQPlNHHQ QDYHWWDUDNHQQXNVHQWDNDQD
1DYHWWDUDNHQQXVRQYDUVLPDWDODMDKHOSRVWL
PDLVHPRLWDYLVVDWRQWWLHQVXXQWDDQ

/LLWW\PlWRQWHLOOHWHKWlLVLLQQDYHWDQNRKGDOOD
ROHYDVWDSLKDWHLGHQULVWH\NVHVWlMDOLLWW\PlWLH
QDYHWDQWDNXVWDVHXUDWHQMROORLQSXXNXMDDHL
SLODWWDLVL7RQWLWVLMRLWHWWDLVLLQQDYHWDQWDNDQD
ROHYDOOHSHOWRDOXHHOOHYLHUHNNlLQMROORLQP\|V
Q\WHVLWHW\VVlNXYDVVDROHYDWRQWWLHQYlOLVHQ
DOXHHQYHUUDQVllVW\LVLSHOWRDOXHWWDMDYLOMHO\
ROLVLNlWHYlPSll7LHDOXHHVHHQMDSXXNXMDDQ
UDMRLWWXYDQWRQWLQUDNHQQXVSDLNNDWXOLVLP\|V
ROODULLWWlYlQHWllOOlUDMDVWDSDUKDLWHQQDYHWDQ
VXRMDVVD7RQWWLHQSLKDWROLVLYDWYDUVLQK\YLQ
NDDNRQMDORXQDDQYlOLVHHQVXXQWDDQHLNlPD
WDODPDLVHPRLWXQDYHWWDPLWHQNllQHVWlLVLSlL
YlQSDLVWHWWDSLKRLOOH


7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDOXRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL

0llUl\VWlYDOWDNXQQDOOLVHVWLPHUNLWWlYlVWlNXOWWXXUL\PSlULVW|VWlWDUNLVWHWDDQ

.DDYDDQOLVlWllQPllUl\VMRQNDPXNDDQNDWXDOXHLGHQMD\OHLVWHQDOXHLGHQWRWHXWWDPLVHVWDKRL
GRVWDMDNXQQRVVDSLGRVWDRYDWYDVWXXVVDDOXHHQPDDQRPLVWDMDWWDLKDOWLMDW

.XONX\KWH\NVLlDOXHHOOHVLOWlRVLQNXQQHRYDW\NVLW\LVWHLWlVHORVWHWDDQWDUNHPPLQNDDYDVHORVWXN
VHVVD

.DDYDDQOLVlWllQXXVLOOHUDNHQQXVSDLNRLOOHPllUl\VOLLWW\lNXQQDOOLVHHQYLHPlULYHUNNRRQPLNlOLUD
NHQQXVSDLNDQNRNRRQDOOHPðWDLVHVLMRLWWXX3lONlQHHQNXQQDQYHVLKXROORQWRLPLQWDDOXHH
VHHQVHNlYHOYRLWHNLLQWHLVW|NRKWDLVHQYHVLKXROORQMlUMHVWlPLVHVWlPLNlOLUDNHQQXVSDLNDQNRNRRQ
\OLPðHLNlUDNHQQXVSDLNNDVLMRLWX3lONlQHHQNXQQDQYHVLKXROORQWRLPLQWDDOXHHVHHQ

0<DOXHHOOHRVRLWHWXQVDXQDQUDNHQQXVDODQUDMDXVWDWDUNHQQHWDDQ

.RUWWHOLQ$0NRUWWHOLDOXHHQUDNHQQXVRLNHXWWDUDQWDDOXHHQRVDOWDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWlDOX
HHOOHRQPDKGROOLVWDVLMRLWWDDDVXLQMDWDORXVUDNHQQXNVLDPXWWDHLWXRWDQWRUDNHQQXNVLD

.DDYDVWDODDGLWDDQKDYDLQQHNXYD


<KWHHQYHWRWHKWlYLVWlWDUNLVWXNVLVWD





























$UNNLWHKWLWRLPLVWR+HOHQD9lLVlQHQ

6DDSXQHHWPXLVWXWXNVHW
3DODXWWHHQDQWDMD
7HUR7LLOLOl
3HWWHUL:DOOGpQ

6DDSXQHHWODXVXQQRW
3DODXWWHHQDQWDMD
3lONlQHHQNXQQDQWHNQLQHQODXWDNXQWD
7DPSHUHHQ\PSlULVW|WHUYH\V
3LUNDQPDDQPDDNXQWDPXVHR
3lONlQHHQNXQQDQ\PSlULVW|ODXWDNXQWD
3lONlQHHQNXQQDQUDNHQQXVODXWDNXQWD
3LUNDQPDDQ(/<NHVNXV
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7DND9DLMDODQYDQKDQSLKDSLLULQXXGLVUDNHQWDPLVHQUDNHQQXVDODQUDMDXVWDWDUNLVWHWDDQMDWDUNHQQH
WDDQ

.DDYDVHORVWXNVHHQOLLWHWllQ7DND9DLMDODQUDNHQQXVLQYHQWRLQWLORPDNH

.RUWWHOLQOlQVLUDMDDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWlDOXHHOOHODDGLWXQDUNHRORJLVHQLQYHQWRLQQLQPXNDL
QHQPXLQDLVMllQQ|VDOXHHQUDMDXVMllNRUWWHOLDOXHHQXONRSXROHOOH,QYHQWRLQQLVVDHVLWHWW\\QPXLQDLV
MllQQ|VDOXHHQUDMDXNVHHQVLVlOW\\VXRMDY\|K\NH

.DDYDDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWlNRUWWHOLQUDNHQQXVSDLNDQSRKMRLVUDMDOOHRVRLWHWDDQNRUWWHOLDOX
HHQUDMDQRVDMROWDOLLWW\PLQHQNLHOOHWllQ5DNHQQXVSDLNDQUDNHQQXVDODQUDMDXVWDWDUNLVWHWDDQ

.DDYDVHORVWXNVHQNRKWDDQ´.DDYDQYDLNXWXVWHQDUYLRLQWL´OLVlWllQDUYLRNDDYDQYDLNXWXNVLVWD.HO
MDQPlHQPDLVHPDOOLVWHQDUYRMHQVlLO\PLVHHQMDXXVLHQUDNHQQXVWHQYDLNXWXNVHVWDDXULQNRSDQHH
OLHQWHKRRQ

/LQQXVWRVHOYLW\VRQWDUNLVWHWWXMDKXRPLRLGDDQNDDYDHKGRWXVWDODDGLWWDHVVD

7DND9DLMDODVVD0DOXHHQUDQWDDOXHHOOHOLVlWllQPllUl\VDOXHHQVlLO\WWlPLVHVWlSXXVWRLVHQD
$YRKDNNXXNLHOOHWllQ0HWVlQKRLGROOLVHWWRLPHQSLWHHWVDOOLWDDQ$0NRUWWHOLDOXHHQMD$2WRQWWLHQ
UDQWDDOXHHOOHOLVlWllQPllUl\VSXXVWRLVHQDVlLO\WHWWlYlVWlLVWXWHWWDYDVWDDOXHHQRVDVWD



7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL


7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDOXRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL









/$868172
7DPSHUHHQ\PSlULVW|WHUYH\V
0LNlOLDOXHWXOHHNXXOXPDDQYHVLKXROWRODLWRN
VHQWRLPLQWDDOXHHVHHQWXOHYDWOLLWW\PLVYHOYROOL
VXXGHWVHNlHGHOO\W\NVHWVLLWlYDSDXWWDPLVHHQ
KXRPLRLGDYHVLMDYLHPlULOLLWW\PLHQ\KWH\
GHVVl

/LLNHQQHPHOXHLVDDDLKHXWWDDDVXLQWRLKLQPH
OXKDLWWDD 670DVHWXV 0LNlOLPHOX
DOXHHOOHRVRLWHWDDQXXWWDUDNHQWDPLVWDWXOHH
YLLPHLVWllQUDNHQQXVOXSDYDLKHHVVDHVLWWllWRL
PHQSLWHHWMRLOODYDUPLVWHWDDQHWWHLDQQHWWXMD
RKMHDUYRMD\OLWHWlVLVlWLORLVVDWDLROHVNHOXDOX
HLOOD

/$868172
3LUNDQPDDQPDDNXQWDPXVHR
0XVHRQRKMHLGHQPXNDDQ$2NRUWWHOLQ
WRQWWLDRQVLLUUHWW\VLWHQHWWlVHNLLQWHlQPXL
QDLVMllQQ|NVHQXONRSXROHOODPXWWDVHQYlOLWW|
PlVVlOlKHLV\\GHVVlN\VHLVHQWRQWLQSLH
QHPSLUDNHQQXVRQ\KlOLLDQOlKHOOlPXLQDLV
MllQQ|VWl6HWXOHHVLLUWllLGHPPlNVL0XLQDLV
MllQQ|NVHQDUYRQMDPHUNLW\NVHQWXUYDD
PLVHNVLNLLQWHlQPXLQDLVMllQQ|NVHQ\PSlULOOH
WXOHHYDUDWDDOXHMRNDWXNHHNRKWHHQ\PPlU
UHWWlY\\WWlMDVlLO\Y\\WWl0DDNXQWDPXVHRVXR
VLWWHOHH.XXOLDODQKLVWRULDOOLQHQN\OlWRQWLQPXL
QDLVMllQQ|NVHOOHQ\N\LVWlODDMHPSDDVXRMD
Y\|K\NHWWlVLLWlV\\VWlHWWlDOXHHQYDQKD

/$868172
3lONlQHHQNXQQDQWHNQLQHQODXWDNXQWD
7HNQLQHQODXWDNXQWDSllWWllLOPRLWWDDNXQQDQ
KDOOLWXNVHOOHHWWl.XXOLDODQYDQKDN\OlMD7DND
9DLMDODHLYlWNXXOXW3lONlQHHQNXQQDQYHVL
KXROWRODLWRNVHQWRLPLQWDDOXHHVHHQ




7HNQLQHQODXWDNXQWDSllWWllHWWlNDDYDWHLGHQ
SllKlQYDUDWDDQULLWWlYlQVXXUHWNllQW|DOXHHW
MDOXPHQNDVDXVSDLNDW


.DDYDVVDHLRKMDWDMXXULNDDQUDNHQWDPLVWDHUL
ODLVWHQPllUl\VWHQPXRGRVVD7lPlMRKWDD

/$868172
3lONlQHHQNXQQDQUDNHQQXVODXWDNXQWD
5DNHQQHWWDYDQDOXHHQUDMDWNRUWWHOLQ
RVDOWDRYDWYDUVLQVXXUHWMRNDPDKGROOLVWDD
DOXHHQPXRGRVWXPLVHQK\YLQHULODLVHNVLNXLQ
KDYDLQQHNXYDWDQWDYDW\PPlUWll9DUVLQNLQ
N\VHLVHQNRUWWHOLQWRQWHLOOHMDROLVLK\Yl
WHKGlWDUNHQWDYLDUDMDXNVLDUDNHQQXVWHQVLMRLW
WDPLVHVWD


9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV
.RUWWHOLQWRQWLQUDNHQQXVDODQUDMDDWDU
NLVWHWDDQNDXHPPDNVLPXLQDLVMllQQ|VDOXHHQ
UDMDVWD




$OXHHOOHWXOLVLODDWLDUDNHQWDPLVWDSDRKMHHW


PXLQDLVMllQQ|NVHHQOLLWW\YlPDLVHPDRQ\Kl
WXQQLVWHWWDYLVVD3LUNDQPDDQPDDNXQWDPXVHR
NDWVRRHWWlPXXWRLQNDDYDHKGRWXVRQK\YlN
V\WWlYLVVl

/$868172
3lONlQHHQNXQQDQ\PSlULVW|ODXWDNXQWD
0<PHUNLQWllWXOHHWl\GHQWllVLWHQPLWHQ
DOXHWWDYRLMDVDDKRLWDD


9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV
5DQWDY\|K\NNHHQMDQLHPLDOXHHQPHWVlDOXH
RVRLWHWWXRQPDDMDPHWVlWDORXVDOXHHNVLMROOD
RQHULW\LVLl\PSlULVW|DUYRMD 0< .DDYD
PllUl\NVHQlRQHWWlDOXHWXOHHVlLO\WWllUD
NHQWDPDWWRPDQD$OXHHOODWXOHHRWWDDKXRPL
RRQOXRQQRQ\PSlULVW|QHULW\LV\\GHQMDPRQL
PXRWRLVXXGHQVlLO\PLVHGHOO\W\NVHW

$VHPDNDDYDVVDHLROHWDUNRLWXNVHQPXNDLVWD
DQWDDWDUNHPSLDRKMHLWDDOXHHQKRLGRVWD$OX
HHOOHVRSLYDWPHWVlQKRLWRWRLPHQSLWHHWWXOHYDW
DUYLRLWDYDNVLNXQDOXHHOOHODDGLWDDQPHWVl
VXXQQLWHOPDMDPHWVlNHVNXNVHOOHWHKGllQPHW
VlQNl\WW|LOPRLWXVDOXHHOOHDLRWXLVWDPHWVlQKRL
WRWRLPHQSLWHLVWl

.DDYDVHORVWXNVHQNRKWDDQ$VHPDNDDYDQWR
WHXWXVOLVlWllQVXRVLWXVHWWl0<DOXHLOOHODD
GLWDDQKRLWRVXXQQLWHOPDMRVVDKXRPLRLGDDQ
DOXHHQOXRQQRQ\PSlULVW|QHULW\LV\\GHQMDPR
QLPXRWRLVXXGHQVlLO\PLVHGHOO\W\NVHW

9LLWDWDDQ3lONlQHHQNXQQDQUDNHQQXVODXWD
NXQQDOOHDQQHWWXXQYDVWLQHHVHHQ

.DDYDQYlOMlUDNHQQHPDKGROOLVWDDKXOHYHVLHQ
NlVLWWHO\\QMDOXPHQNDVDXNVHHQULLWWlYlVWLDOX
HWWD.DDYDVVDRVRLWHWXWWLHDOXHHW.HOMDQPlNL
MD0DUWLQVDDUHQWLHUDMRLWWXYDW0MD0<DOXHL
VLLQMRQQHOXPLDYRLGDDQNDVDWD

9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV
/DXVXQQRVVDWDUNRLWHWWDQHHQNRUWWHOLD
.RUWWHOLLQDQQHWDDQSHOORQUHXQDDQNDDYD
PllUl\VLVWXWHWWDYDVWDDOXHHQRVDVWD.RUWWH
OHLVVDMDUDNHQQXVDORMHQUDMDXNVLDWDU
NLVWHWDDQVLWHQHWWlUDNHQWDPLQHQUDMDDSDUHP
PLQPDLVHPDQUHXQDDMDUDNHQWDPLQHQPXR
GRVWDD\KWHQlLVHQNRNRQDLVXXGHQ

+DYDLQQHNXYDRQHVLPHUNNLVLLWlPLWHQNDD
YDVVDRVRLWHWWXUDNHQWDPLQHQYRLGDDQWRWHXW
WDD

/DDGLWWDHVVDDVHPDNDDYDDMRUDNHQQHWWXXQ
\PSlULVW||QRQUDNHQQXVWDSDDWDUSHHQRKMDWD

7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL

7LHDOXHLGHQYDUDXNVHWWXOHHROODVHOODLVHWHWWl
QLLOOlYRLULLWWlYlQK\YLQNlVLWHOOlOXPHWVHNlKX
OHYHGHW




(LDLKHWWDWDUNLVWDDNDDYDD

/DKGHQWLHQOLLNHQQHPHOXDRQVHOYLWHWW\YXRQQD
(SDDOD.XXOLDODQRVD\OHLVNDDYRLWXNVHQ
\KWH\GHVVl6HOYLW\NVHQPXNDDQPHOXDOXHHL
XORWXNDDYDDOXHHOOHVDDNND

(LDLKHWWDWDUNLVWDDNDDYDD

.DDYDVVDRVRLWHWXWWLHDOXHHW.HOMDQPlNLMD
0DUWLQVDDUHQWLHUDMRLWWXYDW0MD0<DOXHLVLLQ
MRQQHOXPLDYRLGDDQNDVDWD0ROHPPDWWLHWMDW
NXYDWNDDYDDOXHHQXONRSXROHOOHPLNlYDLNXW
WDDROHHOOLVHVWLNllQW|DOXHLGHQWDUSHHVHHQ
NDDYDDOXHHOOD

.DDYDDOXHLOOHHLROHWDUYHWWDRVRLWWDDNllQW|
SDLNNDD

9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV
(LDLKHWWDWDUNLVWDDNDDYDD


9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV
(LDLKHWWDWDUNLVWDDNDDYDD

.DDYDVVDRQDQQHWWX\OHLVPllUl\VMRQNDPX
NDDQXXVLOODUDNHQQXVSDLNRLOODMRLGHQSLQWDDOD
RQ\OLPðMDMRWNDHLYlWVLMRLWX3lONlQHHQ
YHVLKXROWRODLWRNVHQWRLPLQWDDOXHHOOHWXOHHMlU
MHVWllNLLQWHLVW|NRKWDLQHQYHVLKXROWR

7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL



/$868172
3LUNDQPDDQ(/<NHVNXV
9DOWDNXQQDOOLVWHQDUYRMHQKXRPLRRQRWWD
PLVHNVLDVHPDNDDYRLVVDRQWDUYHWWDRKMDWDUD
NHQWDPLVWDSDD\NVLW\LVNRKWDLVHPPLQDOXHHOOH
W\\SLOOLVHQSXXUDNHQWDPLVHQSHULQWHHQVXXQ
WDDQMDSLKDSLLULHQMlUMHVWHO\LGHQRVDOWD


VLLKHQHWWlK\YLQSHUXVWHOWXQDOlKHVWXONRRQ
NDLNHQODLVHWPDWHULDDOLWMDUDWNDLVXWYRLYDWWXOOD
N\VHHVHHQUDNHQWDPLVHVVDNRVND\PSlULVW|Q
UDNHQQXVNDQWDRQMRHQQHVWllQK\YLQPRQL
PXRWRLVWD

.DWRQKDUMDQVXXQWDDHLP\|VNllQROHPll
UlWW\YDDQVHDQQHWWXRKMHHOOLVHQD1lLWlDVL
RLWDWXOLVLYLHOlWDUNHQWDD


MRNRVHQYXRNVLHWWlXXVLUDNHQWDPLQHQVRSHX
WXLVL\PSlU|LYllQUDNHQQXVNDQWDDQWDLVHQ
YXRNVLHWWlXXGHWNRUWWHOLDOXHHWPXRGRVWDLVLYDW
\KWHQlLVLlNRNRQDLVXXNVLD

7lUNHLPPlWUDNHQWDPLVWDMDPDLVHPDQDUYRMD
VlLO\WWlYlWUDWNDLVXWRQWHKW\MRRVD\OHLVNDD
YDVVDPllULWWlPlOOlPLQQHXXVLUDNHQWDPLQHQ
PDLVHPDVVDVLMRLWWXXPLWNlDOXHHWMllYlWDYRL
PLNVLMDNXLQNDSDOMRQXXWWDUDNHQWDPLVWDRQ

$VHPDNDDYDVVDRQPllUlWW\UDNHQQXVRLNHX
GHVWDVXXULPPDVWDVDOOLWXVWDNHUURVNRUNHX
GHVWDUDNHQQXVDORLVWDMD\KWHQlLVHQMXONLVLYXQ
HQLPPlLVSLWXXGHVWD

7DND9DLMDODQDOXHHOODRPLQDLVSLLUWHLWlRYDW
SXXWDLUDSSDXVMXONLVLYXPDWHULDDOLQDNHU
URNVLQHQUDNHQWDPLQHQKDUMDNDWRWMDYlOMlUD
NHQQH

.XXOLDODQYDQKDVVDN\OlVVl7XUYDQ<OL.DUWD
QRQMD6DYRODQUDNHQQXNVHWPXRGRVWDYDW
RPDQNRNRQDLVXXWHQVDMDUDQWDDQMRKWDYDQ
WLHQYDUWHHQVLMRLWWXYDWUDNHQQXNVHWRPDQVD
5DQWDDQMRKWDYDQWLHQYDUUHQUDNHQQXNVHWRYDW
SXROLWRLVWDNHUURNVLVLDSXXODXWDYHUKRWWXMDMD
KDUMDNDWWRLVLD5DNHQQXNVHWVLMDLWVHYDWNRKWL
VXRUDVVDWLHKHQQlKGHQ5DNHQQXVWHQVLMDLQWL
VXKWHHVVDWLHKHQYDLKWHOHH

.RNRNDDYDDOXHHOOHDQQHWDDQ\OHLVPllUl\V
KDUMDNDWRVWD.RUWWHOHLKLQMDDQQHWDDQ
PllUl\VSXXQNl\WWlPLVHVWlMXONLVLYXPDWHULDD
OLQD.RUWWHOHLKLQMDPllUlWllQVLWR
YDNVLUDNHQQXVWHQKDUMDQVXXQWDDRVRLWWDYD
NDDYDPllUl\V

.DDYDVVDRVRLWHWXWXXGHWUDNHQQXVSDLNDWRYDW
VXXULDPLQNlYXRNVLDOXHHOOHHLPXRGRVWXWLL
YLVWl\KWHQlLVLlUDNHQWDPLVWDPLQNlYXRNVLUD
NHQQXVWDYDQ\KWHQlLV\\GHQRKMDDPLQHQWDU
NHPPLQHLROHSHUXVWHOWXD

9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV
9LLWDWDDQ3lONlQHHQNXQQDQUDNHQQXVODXWD
NXQQDOOHDQQHWWXXQYDVWLQHHVHHQ

7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL


08,678786
3HWWHUL:DOOGpQ
(QVLQQlNLQS\\GlQKXRPLRLPDDQDLNDLVHPPDW
NRPPHQWWLQLNDDYDSURVHVVLLQ
MD


.DDYDDLQHLVWRRQVLVlOW\YlOLLWRRUDYDVHOYLW\V
RQYXRGHOWD(/<NHVNXVHVLWWllVHOYLW\N
VHQWDUNLVWDPLVWDODMLOOHVRYHOWXYLOODDOXHLOODDL
QDNLQUDNHQWDPLVHHQRVRLWHWXLOODDOXHLOOD

$VHPDNDDYDQOlKW|DLQHLVWRVVDRQWDUSHHQ
PDLQLWDP\|VVXXQQLWWHOXDOXHWWDNRVNHYDWYHVL
KXROORQNHKLWWlPLVVXXQQLWHOPDWVHNlYHVLMD
YLHPlULYHUNRQWRLPLQWDDOXHHWMDWDYRLWHDLNDWDX
OXVXXQQLWHOPDW

08,678786
7HUR7LLOLOl
.DDYDVVDHLNXLWHQNDDQROHKXRPLRLWXHWWl
WRQWWLRQVLMRLWHWWXRVLWWDLQ.\Ol0DUWWLODQ
PDDOOH.DDYDDWXOLVLPXRNDWDXXGHVWDDQHWWl
WRQWLWVLMRLWWXLVLYDW7DND9DLMDODQPDDOOH
6DPDOODYRLVLKDUNLWDWRQWWLHQOXNXPllUlQXX
GHVWDDQ0DKGROOLVHVWL\NVLLVRPSLWRQWWL
MRKRQPDKWXLVLUDNHQWDPDDQHQHPPlQMD
P\|VWDUYLWWDYDWLPH\W\VNHQWlW

9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV
.RUWWHOLQUDMDXVWDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWlVH
VLMRLWWXXNRNRQDDQNLLQWHLVW|Q
DOXHHOOH

7HUR7LLOLOlQNDQVVDNl\G\QNHVNXVWHOXQ
+HOHQD9lLVlQHQ7HUR7LLOLOl SH
UXVWHHOODWRQWWLHQOXNXPllUlYlKHQQHWllQ\K
WHHQWRQWWLLQ

9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV
.DDYDOXRQQRVWDODDGLWWDHVVDKXRPLRLWLLQ
:DOOGpQLQMDMlWWlPlWSD
ODXWWHHWRVRLWWDPDOOD.HOMDQPlHQMD7DND9DLMD
ODQYlOLVHOOHSHOWRDOXHHOOHUDNHQQXVSDLNNDDMD
KXRPLRPDLOODUDNHQQXVDORMHQPllULWWlPLVHVVl
QlN\PLHQVlLO\PLQHQ.HOMDQPlHVWl

NDDYDOXRQQRVWDWDUNLVWHWWLLQ
:DOOGpQLQSDODXWWHHQSHUXVWHHOODVLWHQHWWl
NRUWWHOLQUDNHQQXVSDLNDQSRKMRLVUDMDOOH
RVRLWHWWLLQNRUWWHOLDOXHHQUDMDQRVDMROWDOLLWW\
PLQHQNLHOOHWllQ5DNHQQXVSDLNDQUDNHQQXV
DODQUDMDXVWDWDUNLVWHWWLLQ.DDYDVHORVWXNVHQ
NRKWDDQ´.DDYDQYDLNXWXVWHQDUYLRLQWL´OLVlWWLLQ
DUYLRNDDYDQYDLNXWXNVLVWD.HOMDQPlHQPDLVH
PDOOLVWHQDUYRMHQVlLO\PLVHHQMDXXVLHQUDNHQ
QXVWHQYDLNXWXNVHVWDDXULQNRSDQHHOLHQWHKRRQ



7LHGRWOLVlWllQNDDYDVHORVWXNVHHQ

/LLWRRUDYDVHOYLW\VWDUNLVWHWDDQUDNHQWDPLVHHQ
RVRLWHWXLOODDOXHLOOD

7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL

/LLWWHHQlRQNROPHHULODLVWDYDLKWRHKWRD
PQUDNHQQXVSDLNRLNVLPLWNlWRLVLYDW
KXRPDWWDYDVWLSDUHPPLQHVLLQMDVlLO\WWlLVLYlW
.HOMDQPlHQXSHXGHQHLYlWNlWRLVDDOWD
DLKHXWWDLVLPLWllQPHUNLWWlYllKDLWWDD7DND
9DLMDODO,HNDDQ

5DNHQQHWWDNRRQ(SDDODQN\Oll\KGHVVlSD
UHPPDNVLNDLNNLDSHULQWHLWlMDSHULQQHPDLVH
PLDNXQQLRLWWDHQ


/LVlNVLKDOXDLVLQSDLQRWWDDYLHOlPXXWDPLDQl
N|NXOPLDVHNlHKGRWWDDYDLKWRHKWRLVLD
PLHOHVWlQLSDUHPPLQMDWDVDSXROLVHPPLQHULODL
VLDNXOWWXXULPDLVHPDDUYRMDKXRPLRRQRWWDYLD
UDWNDLVXMD

6LVllQWXOR.HOMDQPlNHHQRQWLODDQNXXOXYDD
.HOMDQPlNLWLHWlSLWNLQMRQNDYXRWWDVLWWHQ
LVWXWHWWXNRLYXNXMDROLMRNXDLNDVLWWHQSRLVWHW
WDYDODKRQQHHQDMDWLODOOHRQLVWXWHWWXNHVlOOl
WDPPLNXMD2OLVLKDUPLOOLVWDMRVQ\WVXXQ
QLWHOWXNDDYDHKGRWXVULNNRLVLMXXULLVWXWHWXQKLH
QRQWDPPLNXMDQNXQNXONXYRLWDLVLLQK\YLQMlU
MHVWll7DND9DLMD,DQPDLGHQNDXWWDNllQWl
PlOOlWLHHQQHQWDPPLNXMDDSHOORQSXROHOOH

.HOMDQPlHVVlRQPllUlWLHWRLVHVWLS\ULWW\DOHQ
WDPDDQHQHUJLDNXOXWXVWDMDYLLPHLVHQlVXX
UHQDKDQNHVXXQQLWHOPDQDRQUDNHQWDDPLWWDYD
DXULQNRSDQHOLVWRMDPDKGROOLVHVWLSLHQHW
WXXOLYRLPDODWWLODQHWHOlORXQDVUDMDOOH1\W
NDDYDDQHKGRWHWXWUDNHQQXVSDLNDWVDDWWDLVLYDW
ROODKDLWDNVLWlOOHSURMHNWLOOH



.RUWWHOLQWRQWLQUDNHQQXVDODQUDMDDWDUNLVWHWDDQNDXHPPDNVLPXLQDLVMllQQ|VDOXHHQUDMDVWD


.DDYDQUDNHQWDPLVWDSDDWXOODDQRKMDDPDDQ
WDUNHPPLQMRWWDXXVLUDNHQWDPLQHQYRLGDDQ
VRSHXWWDDSDUHPPLQROHPDVVDROHYDDQ\PSl
ULVW||Q

9LLWDWDDQ3lONlQHHQNXQQDQUDNHQQXVODXWD
NXQQDOOHDQQHWWXXQYDVWLQHHVHHQ


5DNHQWDPLVHQYDLNXWXNVLDDXULQNRSDQHHOHLKLQ
RQDUYLRLWXNDDYDVHORVWXNVHQNRKGDVVD
.DDYDQYDLNXWXNVHWVHXUDDYDVWL
´$2WRQWWLHQUDNHQQXVDODWRQVLMRLWHWWXPHWULQ
HWlLV\\GHOOH.HOMDQPlNLWLHDOXHHVWD<KGHVVl
WLHDOXHHQNDQVVDHWlLV\\WWlXXVLVWDUDNHQQXN
VLVWD.HOMDQPlHQNLLQWHLVW|QUDMDDQWXOHHYlKLQ
WllQPHWULl.DDYDPDKGROOLVWDSXROLWRLVWD
NHUURNVLVHQRPDNRWLWDORQUDNHQWDPLVHQ5D
NHQQXNVHQHQLPPlLVNRUNHXWWDHLROHPllUlWW\
NDDYDVVD7\\SLOOLVHQSXROLWRLVWDNHUURNVLVHQ
RPDNRWLWDORQYDUMRHLXORWWXLVL.HOMDQPlHQNLLQ
WHLVW||QDLKHXWWDHQYDUMRVWXVWDDXULQNRSDQHH
OHLOOH´

7HUR7LLOLOlQNDQVVDNl\G\QNHVNXVWHOXQ
+HOHQD9lLVlQHQ7HUR7LLOLOl SH
UXVWHHOODWRQWWLHQOXNXPllUlYlKHQQHWllQ\K
WHHQWRQWWLLQ7RQWLQVLMDLQWLQRXGDWWDDSllRVLQ
:DOOGpQLQHVLWWlPlQYDLKWRHKWRHVLW\NVHQQUR
WRQWLQVLMDLQWLD

.RUWWHOLQUDMDXVWDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWlVH
VLMRLWWXXNRNRQDDQNLLQWHLVW|Q
DOXHHOOH7DUNLVWXVPDKGROOLVWDDWDPPLNXMDQ
VlLO\PLVHQ


7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL

<KWHHQYHWRWHKWlYLVWlWDUNLVWXNVLVWD





7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL

.DDYDVHORVWXNVHQNRKWDDQ$VHPDNDDYDQWRWHXWXVOLVlWllQVXRVLWXVHWWl0<DOXHLOOHODDGLWDDQ
KRLWRVXXQQLWHOPDMRVVDKXRPLRLGDDQDOXHHQOXRQQRQ\PSlULVW|QHULW\LV\\GHQMDPRQLPXRWRLVXXGHQ
VlLO\PLVHGHOO\W\NVHW

.RUWWHOLLQDQQHWDDQSHOORQUHXQDDQNDDYDPllUl\VLVWXWHWWDYDVWDDOXHHQRVDVWD

.RUWWHOHLVVDMDUDNHQQXVDORMHQUDMDXNVLDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWlUDNHQWDPLQHQUDMDDSD
UHPPLQPDLVHPDQUHXQDDMDUDNHQWDPLQHQPXRGRVWDD\KWHQlLVHQNRNRQDLVXXGHQ

.RNRNDDYDDOXHHOOHDQQHWDDQ\OHLVPllUl\VKDUMDNDWRVWD

.RUWWHOHLKLQMDDQQHWDDQPllUl\VMRQNDPXNDDQUDNHQQXVWHQMXONLVLYXMHQRQROWDYDSXX
ODXWDYHUKRWWXMD.RUWWHOHLKLQMDPllUlWllQVLWRYDNVLUDNHQQXVWHQKDUMDQVXXQWDDRVRLWWDYD
NDDYDPllUl\V

/LLWRRUDYDVHOYLW\VWDUNLVWHWDDQUDNHQWDPLVHHQRVRLWHWXLOODDOXHLOOD

.DDYDVHORVWXNVHHQOLLWHWllQWLHGRWROHPDVVDROHYLVWDYHVLMDYLHPlULYHUNRLVWDYHVLKXROORQWRL
PLQWDDOXHHVWDMDYHVLKXROORQNHKLWWlPLVVXXQQLWHOPLVWDDLNDWDXOXLQHHQ

.RUWWHOLQUDMDXVWDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWlVHVLMRLWWXXNRNRQDDQNLLQWHLVW|QDOX
HHOOH

7HUR7LLOLOlQNDQVVDNl\G\QNHVNXVWHOXQ +HOHQD9lLVlQHQ7HUR7LLOLOl SHUXVWHHOODWRQW
WLHQOXNXPllUlYlKHQQHWllQ\KWHHQWRQWWLLQ







6DDSXQHHWODXVXQQRW
3DODXWWHHQDQWDMD
3LUNDQPDDQ(/<NHVNXV
3lONlQHHQNXQQDQUDNHQQXVODXWDNXQWD
3LUNDQPDDQPDDNXQWDPXVHR
3lONlQHHQNXQQDQWHNQLQHQODXWDNXQWD
3YP







$UNNLWHKWLWRLPLVWR+HOHQD9lLVlQHQ


3LUNDQPDDQ(/<NHVNXVMD3LUNDQPDDQOLLWWRLOPRLWWLYDWHWWHLYlWQHMlWlODXVXQWRDDVHPDNDDYDQ
PXXWHWXVWDHKGRWXNVHVWD

6DDSXQHHWPXLVWXWXNVHW
3DODXWWHHQDQWDMD
3YP
3HWWHUL:DOOGpQ


3lONlQHHQNXQQDQUDNHQQXVODXWDNXQWD3LUNDQPDDQPDDNXQWDPXVHRMD3lONlQHHQNXQQDQWHNQL
QHQODXWDNXQWDODXVXLYDWHWWHLQLLOOlROHKXRPDXWHWWDYDDDVHPDNDDYDHKGRWXNVHVWD
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7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL,,



9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV
7LHRLNHXGHVWDMDWLHQSLWRYHOYROOLVXX
GHVWDVllGHWllQ\NVLW\LVWLHODLVVD /DNL
\NVLW\LVLVWlWHLVWl 

/DLQPXNDDQMRNDLQHQMRNDRQVDDQXW
RLNHXGHQWLHKHQRQYHOYROOLQHQWLH
RVDNNDDQDRVXXWHQVDPXNDDQWHNH
PllQMDSLWlPllQNXQQRVVDWLHWl
7LHQSLWRYHOYROOLVXXVRQWLHRVDNNDLGHQ
NHVNHQMDHWWDYDVHQK\|G\QPXNDDQ
PLQNlWLHQNXOOHNLQNDWVRWDDQWXRWWD
YDQ+\|W\lDUYLRLWDHVVDRQRWHWWDYD
KXRPLRRQWLHRVDNNDDOODWLHQYDLNXWXV
SLLULVVlROHYDQDOXHHQVXXUXXVMD
PLVVlPllULQWLHWlNXQNLQRVDNNDDQ
NRKGDOWDNl\WHWllQWDLWXOODDQNl\WWl
PllQ



$VLDQYRLVLUDWNDLVWDKLHQRVWLVLWHQHWWlVXXQQLWHOWXWRQWWL .RUWWHOLQWRQWLQVLMDLQWLMDVXXQ
NllQQHWWlLVLLQDVWHWWDNRLOOLQHQORXQDVVXXQWDLVHNVL WDXVSHUXVWXXDOXHHQPDDQRPLVWDMDQ
MDWLHOLLWW\PlVLOOHWHKWlLVLLQQRLQPHWULQSllKlQ(SDD WRLYHHVHHQ
ODQWLHVWlNRKWDDQMRVVDRQSLKDWHLGHQULVWH\V6DPDVWD 
NRKGDVWDKDQQ\WNXOMHWDDQP\|VSHOOROOHMRNDVlLO\QHH 7RQWLQMDUDNHQQXVDODQVLMRLWWDPLVHVVD
YLOMHO\VNl\W|VVl3llUDNHQQXVYRLVLROODNDDYDHKGRWXN RQ
KXRPLRLWX:DOOGpQLOWDDLHPPLQVDDWX
VHVVDHVLWHW\OOlSDLNDOODMDWDORXVDXWRWDOOLUDNHQQXVVLLU
SDODXWH
W\LVLPHWVlVDDUHNNHHQORXQDLVSXROHOOHMDWlPlDVH

PRLQWLDYDLVLNDXQLLVWLSLKDSLLULQNRKWLHWHOllNDWVH
0XLVWXWXVHLWXRHVLOOHVHOODLVLDVHLN
OXVXXQQDQROOHVVDDYRLQNRKWL(SDDODQSHOWRMD7RQWLQ
VXXQQLWHOWXPQSLQWDDODULLWWlLVLRPDQOLNDYHVLMlU NRMDPLNVLWRQWLQVLMDLQWLVXXQWDXVMD
OLLWW\PlQSDLNNDWXOLVLDVHPDNDDYDVVD
MHVWHOPlQUDNHQWDPLVHNVL7RQWLQNllQW|P\|VYDUPLV
WDUNLVWDD:DOOGpQLQHKGRWWDPDOODWD
WDLVLHVWHHWW|PlPPlQDXULQJRQSDLVWHHQDLHPPLQPDL
YDOODYDVWRLQPDDQRPLVWDMDQWRLYHWWD
QLWVHPDOOHQLDXULQNRSDQHHOLVHLQlOOHNRVNDSHOWRS\V\\
DXNHDQDPXWWDWRQWLOOHVDDWWDDDLQDWXOODDMDQNDQVVD
SXLWD

7LHQDONXSlWNlRQNDDYDQVHOYLW\VPDWHULDDOLQPXNDDQ
PRUHHQLPDDOODMDVHYDUPDDQNHVWlLVLYHUUDWWDLQK\YLQ
NDVYDYDDSlLYLWWlLVWlOLLNHQQHWWlMDVHQKRLWRYDVWXXVWD
OLHQHHKHOSSRVRSLD7DPPLNXMDQWLHRVXXVRQVHOYLW\N
VHQPXNDDQVDYLPDDOODMDVHROLVLKXRPDWWDYDVWLDOW
WLLPSLPHUNLWWlYlVWLNDVYDYDOOHNXOXWXNVHOOHMDDLKHXWWDLVL
NRUMDXVMDKXROWRSDLQHLWD1\WVLWlKRLGHWDDQYDSDD
DMDQDVXQWRMHQNl\WWlMLHQWRLPHVWDWDUSHHQPXNDDQWDO
NRRYRLPLQMDSLHQLQNXVWDQQXNVLQLOPDQPLWllQMlUMHV
Wl\W\PLVWl7lPlQNXVWDQQXVWHKRNNDDQWDYDQVRLVLMDW
NXYDQ

08,678786
3HWWHUL:DOOGpQ
0DLQLQWDVLLWlHWWlNDWXDOXHHQWRWHXWWDPLQHQKRLWRMD
NXQQRVVDSLWRVlLO\YlWPDDQRPLVWDMDQYDVWXXOODDLKHXW
WDDKXROHQ.HOMDQPlNLWLODOOHVlO\WHWWlYLVWlNXVWDQQXN
VLVWDRPDNRWLWRQWLQOLLNHQWHHQKRLWDPLVHVWD2QPXLVWHW
WDYDHWWl.HOMDQPlNLWLHDONDD(SDDODQWLHVWlSRVWLODDWL
NRLGHQNRKGDOWDMDNllQW\\WDORQLSRUWLQNRKGDOODNDDN
NRRQMDP\|KHPPLQNLHUWllDOXHHQYDSDDDMDQDVXQ
QRLOOH7lVWlWLHVWlYDLQVHVXRUDMRNDVLYXDDQ\WVXXQ
QLWHOWXDWRQWLQSDLNNDDNXXOXX7DND9DLMDODDQMDPXX
RVDNXXOXX.HOMDQPlNLWLODDQ7HNVWLlOXNLHVVDWXOHH
PLHOLNXYDHWWlPLQXQSLWlLVLUDNHQWDDKRLWDDMDSLWll
NXQQRVVDQRLQPHWULQRVXXWWDWLHVWlWlWlXXWWD
VXXQQLWHOWXDWRQWWLDYDUWHQ7lPlUDVLWHMDVHQNXVWDQ
QXVWXQWXYDWNRKWXXWWRPLOWDNXQPLHWLWllQOLLNHQQHPll
ULlMDWDUSHLWD(ULW\LVHVWLWDOYLVLQYDSDDDMDQDVXQ
WRPPHNl\WW|RQYlKlLVWlMDDXUDXVMDPXXWKXROWRWDU
SHHWVDWXQQDLVLD


7DND9DLMDODQMD.XXOLDODQYDQKDQN\OlQDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL,,

Luontoselvitys M. Ranta
Hautaantie 295
38120 SASTAMALA
p. 050-5651584
miraranta@hotmail.fi

Pälkäneen
KUULIALAN, PAPPILAN, TAKA-VAIJALAN JA KUULIALAN
VANHAN KYLÄN ASEMAKAAVAT
Päivitys luontoselvitykseen liito-oravien osalta 2016

Pälkäneen kunta
Keskustie 1
36600 PÄLKÄNE

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaava, kaavaselostus, liite 6: Päivitys luontoselvitykseen liito-oravien osalta 2016

Kohteisiin tehtiin maastokäynti 25.11.2016. Ajankohta on soveltumaton liito-oravien
papanoiden havaitsemiselle, mutta tarkoituksena olikin tehdä ns. poissulkeva selvitys,
eli todeta ovatko kohteet ylipäätään ominaisuuksiltaan liito-oraville mahdollisia ja
tarvitseeko niihin siten tehdä maastokäynti vielä seuraavana keväänä.

Kohteena olevat neljä asemakaavoitettavaa aluetta sijaitsevat Pirkanmaalla
Pälkäneellä, lähellä Pälkäneen keskustaa. Alueelle on vahvistettu osayleiskaava
vuonna 2012 ja sen yhteydessä tehty myös luontoselvityksiä (Tmi Mira Ranta 2009 ja
2010). Alueiden tilanne liito-oravien osalta oli kuitenkin aiheellista päivittää
asemakaavatyön yhteydessä.

Kuvat 1 ja 2. Tarkistettu alue Kuulialan
Vanhan kylän alueella. Olemassa olevat
rakennukset sijoittuvat peltosaarekkeisiin.

Myös suunnitellut uudet rakennuspaikat
sijoittuvat pelloille joten kohteella ei ole
merkitystä liito-oravien mahdollisena
elinympäristönä tällä hetkellä eikä
jatkossakaan.

Asemakaavoitettava alue sijaitsee
Pälkäneveden Kuulianlahden rantaan
rajoittuen. Alueella on olemassa olevia
rakennuksia pihapiireineen peltojen
ympäröimänä eikä varsinaisia
metsäalueita ole lähelläkään.

1. Kuulialan vanhan kylän asemakaava
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Kuulialan kohde on asemakaava-alueista metsäisin. Se sijaitsee Kuulialan
Peräniemessä ja Pälkänevesi rajaa aluetta lännessä ja idässä. Suunnitelluilla
rakennuspaikoilla 509 ja 507 oli hiljattain tehty päätehakkuut jossa jäljelle oli jätetty
lähinnä suojaava rantakaistale jossa kasvaa leppää ja raitaa.

3. Kuulialan asemakaava

Kuvat 3 ja 4. Tarkastettu alue
Taka-Vaijalassa sekä kuva
tulevista rakennuspaikoista.

Tässäkin tapauksessa uudet
rakennuspaikat on osoitettu
peltoalueelle eikä niillä ole
merkitystä liito-oravia
ajatellen.

Taka-Vaijalan kohde sijaitsee niin ikään Pälkäneveden äärellä. Tyypiltään se on
muutenkin samanlainen kuin edellinen; peltosaarekkeissa olevia rakennuksia ja
viljelysmaata.

2. Taka-Vaijalan asemakaava
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Kuvat 7. Rakennuspaikka 505.

Rakennuspaikalla 505 kasvaa nuorta
tervaleppää, raitaa ja muutamia mäntyjä.
Sekään ei puulajisuhteiltaan ole liitooravalle suotuisaa elinympäristöä.

Pohjoisempana niemessä sijaitseva
rakennuspaikka 506 on ylitiheätä nuorta
kuusikkoa ja vadelma- pajupusikkoa.
Tämäkään kohde ei ole liito-oravan
kannalta soveliasta ympäristöä.

Kuvat 5. ja 6.Tarkistettu alue
niemessä ja rakennuspaikka 509
hakkuiden jälkeen.

Rakennuspaikka 509 on kallioinen ja
sinne oli jätetty mäntyä. Näissä
kohteissa ei ole enää liito-oravalle
soveltuvaa puustoa jäljellä.
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Kuvat 8 ja 9. Tutkittu alue Pappilassa ja
Pappilantie jonka molemmin puolin on
rakennuspaikkoja tulossa pelloille.

Pappilan alueen metsät ovat muutenkin
pienialaiset ja pirstaleiset, eikä niistä ole
puustollista yhteyttä suurempiin
metsäalueisiin, joten alueella tuskin on
liito-oravan elinpiiriä.

Pappilan aluetta rajaa idässä Pälkäneveden
Pappilanlahti ja Kostianvirta, muilta osin
viljelysmaat ja vanha kylämiljöö. Myös
uudet rakennuspaikat on sijoitettu pelloille
eivätkä siten ole merkityksellisiä liitooravien kannalta.

4. Pappilan asemakaava
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