Aapiskukon asemakaavan muutos, kaavaselostus, liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNEEN KUNTA

AAPISKUKON ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.5.2022

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
JA SEN TARKOITUS
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 arviointisuunnitelman
(OAS) tarkoitus on määritelty
maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä
mm. seuraavasti:

”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.”

Ilmakuva suunnittelualueelta.
Suunnittelualueen rajaus on esitetty sinisellä.
Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana.

YHTEYSTIEDOT

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

Pälkäneen kunta
Aarni-Pekka Jakonen
maankäytön suunnittelija
Puh. 040 737 5390
aarni-pekka.jakonen@palkane.fi
Kaavan laatija:
Arkkitehtitoimisto
Helena Väisänen
Puh. 040 5576 086
helena.vaisanen@arkkitehtihv.fi
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KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA MAANOMISTUS

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien länsipuolella Aapiskukon liikennekeskuksen alueella.
Suunnittelualue käsittää asemakaavassa liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1) osoitetun alueen, suojaviheraluetta (EV), maa- ja metsätalousaluetta, jolla on
erityistä ulkoilun ohjaamisen tarvetta (MU) jaosan Tervapirtintien katualueesta.
Alueeseen kuuluvat kiinteistöt Aapiskukko 635-424-339, Tervapirtti 635-424-16-4, Ampumarata 635-424-3-2
sekä osa kiinteistöstä Kuntosyrjä 635-426-1-37.
Alue on osittan Kiinteistöosakeyhtiö Pälkäneen tervamajan omistuksessa ja osittain Pälkäneen kunnan omistuksessa.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,1 ha.

SUUNNITTELUN TAVOITE JA ALOITE

Tavoitteena on osoittaa kaavassa liikenneaseman nykyiset toiminnot, polttoaineen jakeluasema ja lisärakentamismahdollisuus rakennuspaikan pohjoisosaan.

Suunnittelualueen kiinteistörajat ja
kiinteistötunnukset.
Suunnittelualue on esitetty sinisellä rajauksella.

Tavoitteena on kasvattaa liikerakennusten korttelialueen kokoa siirtämällä kaavassa osoitettua Tervapirtintien katualuetta ja poistaa kaavassa osoitettu suojaviheralue.
Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Pälkäneen kunta.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Aapiskukko tarjoaa liikenne-, majoitus-,
ravintola- ja pienmyymäläpalveluita. Alueella sijaitsee polttoaineen jakelupiste,
palvelurakennus ja autopesularakennus.
Aapiskukon piha-alueen eteläosassa sijaitsee polttoaineen jakelun mittarikenttä. Pihan eteläpuolella sijaitsee entinen
suojeluskunnan ampumamajan rakennus, joka toimii nykyisin myymälänä.
Muu osa piha-alueesta on pysäköintitilaa
ja rakentamatonta aluetta. Alueelle on
kulku Lahdentieltä Tervapirtintien liittymän kautta.
Aapiskukon liikennemyymälä nähtynä Tervapirtintieltä.

Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan pohjaveden muodostumisalueeseen.
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Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040.
Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Syrjänharjulle on osoitettu virkistysalueita
ja ulkoilureitti.
Maakuntakaavassa suunnittelualuetta koskevat seuraavat kehittämisperiaatemerkinnät ja aluerajaukset:
• Arkeologisen perinnön ydinalue.
• Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue.
• Arvokas geologinen muodostuma: harjualue, kallioalue, moreenimuodostuma tai tuuli- ja rantakerrostuma.
• Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
• Erityismääräys 9: Teknisen huollon kehittämisen
kohdealue, pohjavesialue.
• Maakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Ote Pirkanmaan maakuntakaava 2040:sta.

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on 3000 k-m².
Yleiskaava
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.
Asemakaava
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996. Siinä
korttelin 135 pohjoisosa on osoitettu liikerakennusten
korttelialueeksi (KL-1). Alueelle saa rakentaa tiloja
hotelli-, ravintola-, huoltoasemarakennuksia ja liiketoimintaa varten. Sallitusta rakennusoikeudesta saa
10% käyttää asuintiloiksi hotellitoiminnan hoidolle
välttämätöntä henkilökuntaa varten. Rakennusoikeutta
on 3300 k-m². Korttelin länsireunaan on osoitettu jalankululle varattu tie. Lahdentien varteen on osoitettu
suojaviheralue (EV) ja Tervapirtintien katualue. Kaavamuutosalueessa on mukana myös kapea alue maa- ja
metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta
ja ympäristöarvoja.
Rakennusjärjestys
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen on hyväksynyt
kunnanvaltuusto 14.12.2016 §73.
Ote asemakaavayhdistelmästä.
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET

Aapiskukon asemakaavan muutosta laadittaessa voidaan hyödyntää alueelle aiemmin laadittuja selvityksiä. Alueelta on olemassa luontoselvitys ja rakennusinventointi. Polttoaineen jakelua varten alueella on voimassa oleva ympäristölupa, johon liittyvä aineisto on myös käytettävissä kaavamuutosta
laadittaessa.
Aapiskukon asemakaavan muutosta laadittaessa
keskeisiä asioita vaikutuksia arvioitaessa ovat:
• Vaikutukset elinkeinotoimintaan
• Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
• Vaikutukset liikenteeseen
• Vaikutukset pohjaveteen

OSALLISET
Aapiskukon asemakaavan muutoksen yhteydessä osallisia ovat:
• Suunnittelualueen maanomistajat
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen
maanomistajat
• Pirkanmaan ELY-keskus
• Pirkanmaan liitto
• Pirkanmaan maakuntamuseo
• Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta sekä rakennus- ja ympäristöjaosto
• Pirkanmaan pelastuslaitos

OSALLISTUMINEN

Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on
mahdollista esittämällä mielipiteitä nähtävänä olevista
aineistoista.
Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta.

TIEDOTTAMINEN

Kaavaprosessin vaiheista ja nähtävillä olosta tiedotetaan ilmoittamalla Sydän-Hämeen lehdessä ja kunnan
internetsivuilla.

VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viranomaisille.
Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään lausuntoja asian kannalta oleellisilta viranomaistahoilta.
Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvottelu.
Tarvittaessa viranomaisten kanssa järjestetään hankkeen edetessä työneuvotteluja ja tehdään muuta yhteistyötä.
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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.

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

KAAVAHANKKEEN KULKU
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Vaihe 1: Lähtötiedot, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos
Tehtävät

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja Kesä 2022
kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavaluonnosaineistoon voi tutustua kunnan nettisivuilla ja niistä voi antaa
palautetta vapaamuotoisesti.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
Aineistosta pyydetään kommentteja asian kannalta oleellisilja kaavaluonnoksen nähtäville asettata viranomaisilta ja lautakunnilta.
minen.
Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää
hankkeen aikana.
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipiteensä.

Vaihe 2: Ehdotusvaihe, kaavaehdotus
Tehtävät

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnoksen ja siitä saadun palautteen pohjalta.

Syksy 2022

Kaavaselostuksen täydentäminen
Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen 30 pv.
Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja
lausunnoista sekä vastineet niihin.

Ehdotuksesta pyydetään lausunnot asian kannalta oleellisilta viranomaisilta ja lautakunnilta.
Aineistoihin voi tutustua kunnan nettisivuilla.
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta
muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä.

Kaavaehdotuksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi.
Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen ja lopullisten hyväksyttävien
asiakirjojen laatiminen.
Kaavan hyväksyminen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.

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

5

Aapiskukon asemakaavan muutos, kaavaselostus, liite 2: Luontoselvitys

Pälkäneen kunta
Keskustie 1
36600 PÄLKÄNE

Pälkäneen Aapiskukon alueen
LUONTOSELVITYS 2011

Tmi Mira Ranta
Isorainiontie 8
38120 SASTAMALA
p. 050-5651584
mira.ranta@kopteri.net
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TAUSTAA TYÖLLE JA ALUEEN YLEISKUVAUS
Selvityksen kohteena oleva alue sijaitsee Pälkäneen keskustaajaman
pohjoispuolella, Lahdentien länsipuolella. Alue on kooltaan noin 3,5 hehtaaria.
Alueella sijaitsee Aapiskukon liikennepalveluasema majoitustiloineen sekä erillinen
lahjatavaramyymälä/keramiikkapaja. Suurin osa alueesta on avointa hiekkakenttää
sekä päällystettyä huoltoasema-aluetta. Ainoastaan alueen eteläosassa on pieni alue
metsäksi luokiteltavaa kasvillisuutta. Alue sijaitsee Syrjänharjun rinteeseen rajoittuen.

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti 1:80 000.

MML/90/52/2007

Työn tarkoituksena on asemakaavan muutosta varten selvittää alueella mahdollisesti
sijaitsevat luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU:n luonto- ja lintudirektiivien
mukaiset arvokkaat luontokohteet tai lajit, sekä muut luontoarvot jotka pitäisi ottaa
huomioon maankäytön suunnittelussa.
Maastotöiden ajankohdasta johtuen alueen luontoarvojen määrittely on suoritettu
kasvillisuustyyppeihin perustuvalla arvioinnilla.
Maastokäynti kohteeseen tehtiin 13.10.2011. Maastotyöt ja raportoinnin on tehnyt
ympäristöinsinööri/luontokartoittaja Mira Ranta.
Työn toimeksiantajana oli Pälkäneen kunta.
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KASVILLISUUSKUVIOT
Kasvillisuuskuvioiden numerointi vastaa liitekartassa olevaa numerointia.
1. Tuore kangasmetsä
Alueen eteläisimmässä osassa, harjun
rinteen yläosassa, on mustikkatyypin
tuoretta kangasmetsää.
Puusto koostuu järeistä männyistä,
kuusista ja sekapuuna kasvavasta
koivusta.
Katajaa kasvaa pensaskerroksessa
yhdessä nuorten koivuntaimien kanssa.
Aluskasvillisuudessa runsain laji on
mustikka. Lisäksi kasvaa puolukkaa,
kanervaa, metsälauhaa, metsäimarretta
ja kultapiiskua. Kuvion halki kulkee
myös polku.

Kuva 2.
Lenkkipolku harjun yläosan kuusikossa.

Samaa kasvillisuustyyppiä edustava
mutta astetta kuivempi kasvupaikka on
leikkausrinteessä joka laskee jyrkästi
kohti Lahdentietä. Puusto on nuorta
mäntyä (n. 10v.) ja ylempänä myös
koivua. Varvut puuttuvat lähes
kokonaan ja aluskasvillisuus koostuu
sekalaisesti kanervasta, siankärsämöstä,
horsmasta, apiloista ja niittyleinikistä.
Vastaavaa kasvillisuutta on kapealti
koko rinteen matkalla alueen reunaa
seuraten ja huoltamoalueeseen
rajautuen.
Leikkauksen päällä kulkee lenkkipolku.

Kuva 3.
Nuorta männikköä harjuleikkauksen
reunalla.
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2. Hiekkakenttä
Suuri osa alueesta on avointa
hiekkakenttää. Kasvillisuus on
matalakasvuista, koostuen lähinnä
lampaannadasta, siankärsämöstä,
ketohanhikista, valkoapilasta ja
piharatamosta.
3. Huoltamoalue
Huoltamon palvelualue on
asfaltoitua aluetta vailla
kasvillisuutta.

Kuva 4.
Matalaa, niukkaa kasvillisuutta
alueen pohjoisosasta.

VAIKUTUKSET LÄHEISIIN SUOJELUALUEISIIN
1. Syrjänharju
Selvitysalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Syrjänharjun
luonnonsuojelualueeksi rauhoitettu alue joka on perustettu vuonna 1985
lääninhallituksen päätöksellä (Pappila RN:o 1:36).
Suojelualue on myöhemmin Metsähallituksen inventoinneissa määritelty myös
Natura-luontotyypiksi edustaen harjumuodostumien metsäistä luontotyyppiä.
Rauhoituspäätöksen perusteluina on pinnanmuotojen ja maisemallisen vaihtelun
rikkaus (supat) sekä virkistysarvot. Sama polku mikä kulkee selvitysalueella risteilee
myös rauhoitusalueella.
Selvitysalueen kaavamuutoksella ei ole haitallisia vaikutuksia rauhoitusalueeseen eikä
sen virkistyskäyttöön.
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2. Keiniänranta
Noin puolen kilometrin etäisyydellä selvitysalueesta on myös luonnonsuojelulain
mukainen tervaleppäkorpi ja valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohde;
Keiniänranta. Se on myöhemmin otettu mukaan myös Natura 2000-verkoston
kohteeksi edustamaan vaihettumissoita ja rantasoita, metsäluhtia ja puustoisia soita.
Selvitysalueen ja Keiniänrannan erottaa korkea Syrjänharju sekä asuinalue joten
kaavamuutoksella ei ole haitallisia vaikutuksia alueen luontoarvoihin.

MML/90/52/2007

Kuva 5. Syrjänharjun ja Keiniänrannan suojelualueiden sijainti suhteessa
selvitysalueeseen 1:16 000.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU:n
luontodirektiivien tarkoittamia erityisiä luontokohteita tai lajeja jotka tulisi ottaa
huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa.

KASVILLISUUSKARTTA 2011
Pälkäne, Aapiskukko, 1:4 000

MML/90/52/2007
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunt a
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoit u kaavat unnus
Kaava-alueen pint a-ala [ha]
Maanalaist en t ilojen pint a-ala [ha]

635 Pälkäne Täyt t ämispvm
Aapiskuko n asemakaavan muuto s
Ehdot uspvm
Vireillet ulost a ilm. pvm
Kunnan kaavat unnus
5,0882

Uusi asemakaavan pint a-ala [ha]
Asemakaavan muut oksen pint a-ala [ha]

Rant a-asemakaava

Rant aviivan pit uus [km]

Rakennuspaikat [lkm]
Lo marakennuspaikat [lkm]

Omarant aiset
Omarant aiset

Aluevaraukset
Yhteensä

13.05.2022

5,0882

Ei-omarant aiset
Ei-omarant aiset

Pinta-ala Pinta-ala Kerro sala T eho kkuus Pinta-alan muut. Kerro salan muut.
[ha]
[%]
[k-m²]
[e]
[ha +/-]
[k-m² +/-]
5,0882

100,0

6000

0,12

0,1460

2700

3,1749

62,4

6000

0,19

0,0732

2700

L yhteensä

0,9113

17,9

-0,2886

E yhteensä

0,0500

1,0

-0,5864

0,9520

18,7

0,9478

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä

S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset tilat

Pinta-ala Pinta-ala Kerro sala Pinta-alan muut. Kerro salan muut.
[ha]
[%]
[k-m²]
[ha +/-]
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuo jelu

Suo jellut rakennukset

Yhteensä

Alamerkinnät

[lkm]

[k-m²]

Suo jeltujen rakennusten muuto s
[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Aluevaraukset
Yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala Kerro sala T eho kkuus Pinta-alan muut. Kerro salan muut.
[ha]
[%]
[k-m²]
[e]
[ha +/-]
[k-m² +/-]
5,0882

100,0

6000

0,12

0,1460

2700

K yhteensä

3,1749

62,4

6000

0,19

0,0732

2700

KL

3,1749

100,0

6000

0,19

0,0732

2700

L yhteensä

0,9113

17,9

-0,2886

Kadut

0,9113

100,0

-0,2886

E yhteensä

0,0500

1,0

-0,5864

ET

0,0500

100,0

0,0500

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä

T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä

EV

-0,6364

S yhteensä
M yhteensä

0,9520

18,7

0,9478

M

0,3639

38,2

0,3639

MU

0,5881

61,8

0,5839

W yhteensä

