
 1

PÄLKÄNEEN KUNTA  
TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1. Sijainti 

 
Kaava-alueen rajaus. Ilmakuva: GoogleMaps. 
 
Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksessa Kuusiston alueella Tommolantien län-
siosassa. Alue rajoittuu Mallasveden rantaan.  
 
Suunnittelualue käsittää kokonaisuudessaan kiinteistön Rantakallio 635-436-4-107 sekä osin 
kiinteistöt Mäkelänmaa 635-436-4-113, Tiusala 635-436-5-0, Mäkelä 635-436-4-93, Välipelto 
635-436-4-89, Kuusisto 635-436-4-85 ja Kalliomäki 635-436-3-34.  
 

2.2. Kaavaprosessin vaiheet 

Hanketta koskeva (Tommolan alueen) asemakaavan muutoksen ensimmäinen vaihe tuli vi-
reille 2007. Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 22.6.2009.  Kaavasta valitettiin Hä-
meenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi kaavan 18.8.2010.  
 
Asemakaavan muutoshanke käynnistettiin vuonna 2012 uudelleen. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 10.5.-8.6.2012 välisenä aikana. Kaavaehdo-
tus oli nähtävänä 24.8.-23.9.2016 välisenä aikana.  
 

2.3. Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on osoittaa Pälkäneen kunnan omistukseen siirtyneille alueille pientaloasumista. 
Ranta-alue on tavoitteena osoittaa virkistyskäyttöön. Peltoniemen etelärannan yksityisessä 
omistuksessa olevalle alueelle on tavoitteena osoittaa loma-asuntopaikkoja. Tavoitteena on 
huomioida kaavassa alueen kulttuurihistorialliset arvot.  
  

2.4. Suunnittelualueen laajuus 

Suunnittelualueen laajuus on 15,8 ha.  
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2.5. Rakennusoikeus 

Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä 7380 kem². 
 
 

2.6. Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava on saanut lainvoiman. 
 
 

2.7. Lähtöaineisto ja laaditut selvitykset 

 Luontoselvitys, Pälkäne, Tommola. Hannu Alén, 2007. 
 Tommolan alueen maisemaselvitys 2007. Arkkitehtitoimisto Eija Teivas, 2007. 
 Muunnettu rantaviiva Mäkelä (4-9), Airix Ympäristö, 2009. 
 Pälkäneen kunnan jätevedenpuhdistamon hajupäästön matemaattinen mallinnus, Airix Ympä-

ristö, 2012.  
 Pälkäneen kuntakeskuksen rantojen virkistyskäyttö 2008 
 Tommolan asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2008 
 Hajun ja hajuhaitan kartoittaminen Tommolan jätevedenpuhdistamon ympäristössä 2011, VVT 

Expert Services Oy 
 Pohjatutkimus, Tommolan alueen rakennettavuus, Geohelovuo Oy,  2007 
 Pälkäneen rantojen virkistyskäyttö, Pälkäneen kunta, Marja-Liisa Mytkäniemi, 2008 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Yleistä 

 
Kaava-alueen rajaus. 
 
Suunnittelualueen itäosassa on peltoalue.  
 
Alueen eteläosassa on Tiusalan ja Mäkelän kiinteistöt. Tiusalan kiinteistön alueella sijaitsee 
entinen Tommolan kappalaispappila rakennuksineen. Mäkelän tilan rakennuksista kaava-alu-
eella sijaitsee aitta ja talousrakennus.  
 
Suunnittelualueen länsiosa on metsää. Peltoniemen etelärannalla on saunarakennus. 
Kaava-alueen eteläpuolella jää kaava-alueen ulkopuolelle Tommolan jätevedenpuhdistamo. 
 
Alueen maanpinta laskee loivasti luoteeseen kohti Mallasvettä. Korkeusvaihtelu alueella on 
noin 23 metriä. Korkein kohta pappilan alueella on noin 108 mpy ja matalin Mallasveden ran-
nassa noin 85 mpy. 
 
Asemakaavamuutosalue on kooltaan 15,8 hehtaaria.  

 
Peltoalue alueen itäosassa. 
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Peltoniemen pohjoisrantaa. 
 

 
Peltoniemen pohjoisrannan silokallio. 
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Peltoniemi. 
 

 
Tommolan jätevedenpuhdistamo. 
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Näkymä Peltoniemestä kohti Onkkaalaa. 
 

 
Tommolantie. 

 
 
Kulttuuriympäristö ja rakennettu ympäristö 
 

 
Tiusalan päärakennus. (Kuva Eija Teivas) 
 
Kaava-alueelle on laadittu maisemaselvitys vuonna 2007. Maisemaselvitykseen kuuluu ra-
kennusinventointi. 
 
Maisemaselvityksessä on annettu seuraavat toimenpidesuositukset koskien kaava-aluetta: 

 Tiusalan päärakennus ja maakellari sekä puistomainen pihapiiri perinteisine hedelmä-
puineen ja kivipenkereineen tulee suojella asemakaavassa. Seuraavassa julkisivu-
kunnostuksessa olisi hyvä palauttaa alkuperäinen väritys. 

 Mäkelän aitta tulee suojella asemakaavassa. 
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 Etenkin rantatien varrelta tulee karsia puustoa niin, että päärakennuksesta ainakin 
osa näkyisi itään Tommolantien mutkaan. Perinteinen kulttuurimaisema saadaan pa-
lautetuksi karsimalla vesakkoa Tommolantien varresta ja lammen ympäriltä siten, että 
päärakennus ja mahdollisesti aitta näkyvät ainakin osittain.  

 Tommolantien linja pellon laidalla tulee säilyttää samoin kuin vanhimpien viljeltyjen 
peltojen avoimuus rakennusryhmän ja rantatien lähistöllä.  

 Mäkelän ja Tiusalan rakennusten tulee erottua omaksi kokonaisuudekseen peltojen 
laidalla, eikä niiden viereen tule osoittaa uusia rakennuspaikkoja.  

 Riihipuimaladon osittainen säilyttämismahdollisuus tulisi tutkia.  
 Rantapuustoon tulisi avata aukkoja järvelle rikkomatta ehjää rantavyöhykettä liikaa.  
 Mahdollisten historiallisen ajan muinaisjäännösten vuoksi jätevedenpuhdistamon lä-

hellä tulisi teettää arkeologinen inventointi. 
 
Kiinteät muinaisjäännökset 
Alueelle on tehty arkeologinen inventointi syksyllä 2008. Inventoinnin perusteella ei löytynyt 
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vanhaa talonpaikkaa ei kaava-alueelta todettu. Tommolan 
vanha 1700 –luvun talonpaikka on ilmeisesti sijainnut nykyisen tien eteläpuolella. Nykyistä 
talotonttia ei esitetty muinaisjäännökseksi. 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti syksyllä 2012 Tommolan asemakaava-alueen pohjois-
osassa, tilan 635-436-3-34 alueella maastokatselmuksen ja totesi, että alueella ei ole ar-
keologisen inventoinnin täydennystarvetta. 
 
Luonnonympäristö 
Kaava-alueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 2007. Luontoselvityksen mukaan alueella ei 
ole luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä tai metsä- ja vesilain tarkoittamia 
erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Luontoselvityksessä todetaan, että rakentamisen ulkopuo-
lelle tulee jättää rannan vetinen saniaiskorpi sekä maisemallisesti merkittävä Peltoniemen 
kärkiosa. 
 
Luontoselvityksessä kerrotaan seuraavaa: 
”Suurin osa alueesta on ollut peltoa, josta vain itäpuoli on enää viljelyksessä. Muilta osin pelto  
kasvaa nykyisin heiniä ja korkeita ruohovartisia rikka- ja niittykasveja sekä harvakseltaan pajuja ja har-
maaleppää. Alava rantaosa on vertynyt saniaiskorveksi, jonka valtapuuna on harmaaleppä. Aivan ran-
tatörmällä kasvaa myös tervaleppiä. Lahopuutakin on jonkun verran. Entisessä rantaäyräässä  
tavataan pienehkö kasvusto kotkansiipeä (Matteuccia struthiopteris) ja harvinaista isokäenrieskaa 
(Gagea lutea). Vastaava kasvusto esiintyy myös niemen lounaisrannan äyräässä.  
 
Peltoniemen koillisrannalla on maisemallisesti merkittävä kalliojyrkänne. Tämän kaakkoispäässä sijait-
see laakea silokallio, jolla kasvaa mm. tesmayrtti (Adoxa moschatellina), keltamaksaruoho  
(Sedum acre) sekä pikkukäenrieska (Gagea minima). Niemen länsirantaa hallitsee näyttävä  
avokallio, josta on rapautunut suuriakin lohkareita. Näillä kasvaa isokokoista kuhmujäkälää  
(Lasallia pustulata).  
 
Itse kallion merkittävimmät kasvilajit ovat usein juuri rantakallioilla viihtyvä kalliokohokki (Silene rupest-
ris), pehmytpillike (Galeopsis ladanum) sekä viherjäsenruoho (Scleranthus annuus). Muilta osin Pelto-
niemen kasvillisuus vaihtelee pienimuotoisesti kuivasta jäkälätyypin mäntyvaltaisesta  
kankaasta mustikkatyypin kuusivoittoiseen tuoreeseen kangasmetsään.  
 
Niemen tyvellä lounaassa tavataan pieni lehtolaikku, jossa esiintyy mm. sinivuokko (Hepatica  
nobilis) ja kevätlehtoleinikki (Ranunculus fallax).  
 
Alueen linnustoon kuuluu tavanomaisia ja runsaslukuisia rantametsien ja pellonreunojen lajeja.  
Mainitsemisen arvoisia ovat satakieli (Luscinia luscinia) ja uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi arvi-
oitu pikkutikka (Dendrocopos minor), joka pesii lähes vuosittain rannan saniaiskorvessa.” 
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Palvelut ja virkistys 
Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksen läheisyydessä ja kaikki sen palvelut 
ovat siten käytettävissä.  
 
Peltoniemi ja Mallasveden ranta tarjoavat hyvät mahdollisuudet ulkoiluun. Uimarannalle on 
matkaa alle 1 km. 
 
Liikenne 
Liikennöinti kulkee Tommolantien kautta. Kaava-alueen ulkopuolella Tommolantie yhdistyy 
Onkkaalantiehen. 
 
Maaperä 
Kallioperä on Pälkäneen alueella enimmäkseen syväkivilajeja, keskustan alueella grano-
dioriittia.  
 
Vanhin rakennettu alue nykyisen Tiusalan kohdalla sekä siitä länteen ja etelään on kalliopal-
jastumien täplittämää moreenia. Peltonimen kärjessä on myös avokalliota ja moreenia. Pelto-
alueen osalta maaperä on hiekkaa, muuttuen lähempänä rantaa korkeuskäyrän 93 alapuo-
lella karkeaksi hiedaksi. Tommolantie kulkee moreeni- ja hiekkavyöhykkeiden rajalla. 
 
Pintavedet 
Pintavedet valuvat eteläiseltä kallioalueelta kahteen suuntaan. Yksi pieni puro kulkee notkel-
man pohjalla Mallasveteen jätevedenpuhdistamon vierestä. Toinen valuu Mäkelän ja Tiu-
salan välistä, kerääntyy Mäkelän aitan kulmalla lammeksi ja noruu siitä ojaa pitkin Tommo-
lanlahteen. 
 
Ympäristöhäiriöt 
Suunnittelualueen lounaispuolella on jäteveden puhdistamo. Puhdistamolle on päivittäin 
huoltoajoa. Puhdistamolla käydään päivittäin. Laitosmies ja huoltomies ajavat ma-pe puhdis-
tamolla edestakaisin noin 3-6 kertaa päivässä. Viikonloppuisin on satunnaisia kulkuja. 
  
Puhdistamolle tuotavaa sako- ja umpikaivoa on keskimäärin 0-10 kertaa päivässä, lisäksi on 
satunnaisia tavaran ja kemikaalien toimittamisia. 
  
Tiellä kuljetaan henkilöautolla, kuorma-autolla, traktorilla ja rekka-autolla. Eniten tiellä kulje-
taan henkilö- ja kuorma-autolla. 
 
Puhdistamon hajupäästöistä on tehty mallinnus. Mallinnukseen liittyvässä raportissa kerro-
taan seuraavaa:  
 
”Hajumallinnuksen perusteella voidaan arvioida, ettei jätevedenpuhdistamon tulevalla toiminnalla ole 
merkittävää vaikutusta lähialueen kiinteistöjen läheisyydessä havaittavaan hajuun. Tässä mallinnetulla 
toiseksi laajimman alueen, jolla esiintyy hajua noin 175 tuntia (2 %) vuoden tunneista, rajakäyrän sisä-
puolelle ei jää yhtään nykyistä asuin- tai vapaa-ajan rakennusta. Hajupäästön vaikutus nyt päivitettä-
vänä olevalle Tommolan asemakaava-alueelle (asemakaavaluonnos) koskee puhdistamon lähellä ole-
vaa kadun osaa noin 60 metrin matkalla sekä liittyvää pientä osaa lähivirkistysalueesta.” 
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Ote Tommolan jätevedenpuhdistamon hajupäästöjen mallinnuksesta, jonka mukaan väritetyllä alueella on havait-
tavissa hajua 2 % vuoden tunneista (175 tuntia).   
 
Kunnallistekniikka  
Alueella on vesijohto ja viemäri.  
 
Maanomistus 
Suurin osa alueesta on kunnan omistuksessa ja muu osa yksityisessä omistuksessa. 
 
Rantaviivan mitoitus ja emätilaselvitys 
Mäkelän (4-93) tilan rantaviiva ja emätila on selvitetty luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen. 
 
Emätilaselvitys 
Emätilan rajaamisajankohtana on käytetty 1.7.1959. 
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Olemassa olevat rantarakennuspaikat näytetty punaisella. 
 
Emätila Mäkelän käytetty rantarakennusoikeus on yhteensä 4,0 rantarakennuspaikkaa. 
 
Mitoitus 
Emätilalla Mäkelä on yhteensä karttarantaviivaa 1313 metriä. 
Muunnettua eli mitoitusrantaviivaa emätilalla on yhteensä 772,5 metriä. 
 
Mitoituksena per muunnettu rantaviivakilometri käytetään 6 rantarakennuspaikka per muun-
nettu rantakilometri. 
 
Emätilalla Mäkelä on mitoituslaskennan perusteella laskennallista rantarakennusoikeutta yh-
teensä 0,7725 km x 6 rp/km = 4,64 rp, eli 5,0 rp. 
 
Emätilan Mäkelä käyttämätön rantarakennusoikeus on 5,0 rp – 4 rp = 1,0 rantarakennus-
paikka. 
 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet. 

Mäkelä (4-9) 
30.9.1950 

Jätevedenpuhdista-
mon alue (4-57) 
19.3.1976 
 
Laikka (4-90)  
29.4.1981 
 
Lokinkivi (4-91)  
29.4.1981 
 
Rinteikkö (4-92)  
29.4.1981 
 
Mäkelä (4-93) 
29.4.1981 

Mäkelä (4-93) 
29.4.1981 
 
Rantakallio (4-107)  
27.8.2005 
 
Metsämaa (4-108) 
31.10.2007 
 
Mäkelänmaa (4-113) 
14.01.2010 
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Maakuntakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Pirkan-
maan maakuntakaava 2040. Maakunta-
kaavassa alue on osoitettu taajamatoimin-
tojen alueeksi (ruskea väri) ja sitä koskee 
kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen 
aluerajaus.  
 
Maakuntakaavamääräykset: 
 
Taajamatoimintojen alue. 
Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja 
muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden 
taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä 
sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät lii-
kennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alu-
eet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikal-

lisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit. 
 
Suunnittelumääräys: 
Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huo-
miota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
avulla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa 
alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, 
maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilurei-
teille tulee ottaa huomioon. 
 
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. Kasvu-
vyöhykkeeseen kuuluvat Akaan, Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkä-
neen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven ne alueet, joiden saavutettavuus, väestöke-
hitys 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 yhdys-
kuntarakenteen laajentumisalueeksi. Alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ensisi-
jaisesti ohjattava taajama-alueille ja kyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huo-
miota kiinnittää liikennejärjestelyihin, erityisesti joukkoliikenteen mahdollistavaan yhdyskuntarakentee-
seen, infrastruktuuriin, palvelujen saavutettavuuteen, toimiviin virkistysalueisiin sekä luonto-, maisema- 
ja kulttuuriympäristöarvojen turvaamiseen. 
 
Yleiskaava 
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa rakennuskaava, joka on vahvistettu lääninhallituksessa 
7.9.1967. Rakennuskaavaan on tehty kaavamuutos, joka on vahvistettu lääninhallituksessa 
vuonna 4.11.1977. 
Kaavassa suunnittelualue on merkitty suurimmaksi osaksi maatalousalueeksi (M), Peltoniemi 
ja ranta ovat puistoaluetta (P, PL); merkintä PL tarkoittaa luonnontilaisena säilytettävää ja P 
istutettavaa puistoaluetta. Uimarantavaraus (UV) on osoitettu lahden pohjukkaan loma-asun-
tojen ja pysäköintipaikan (LP) jatkoksi. 
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Ote kaavayhdistelmästä, suunnittelualueen rajaus punaisella pistekatkoviivalla. 
 
Pohjakartta 
Asemakaavoitettavalle alueelle on laadittu pohjakartta vuonna 2016. 
 
Rakennusjärjestys 
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kunnanvaltuusto 14.12.2016 §73. 
 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Aloite ja vireilletulo 

Asemakaava on tullut vireille Pälkäneen kunnan aloitteesta. Kaavan vireilletulosta on kuulu-
tettu 10.5.2012. 
 
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osalliset 
Tommolan asemakaavan muutoksen yhteydessä osallisia ovat: 

 kaavamuutosalueen ja näihin rajoittuvien alueiden maanomistajat 
 lähialueen asukkaat, yritykset, yritysten työntekijät 
 Pälkäneen kunta: 
 tekninen lautakunta 
 rakennus- ja ympäristöjaosto 

 Pirkanmaan ELY -keskus 
 Pirkanmaan liitto 
 Pirkanmaan maakuntamuseo 
 Pirkanmaan pelastuslaitos 
 Tampereen ympäristöterveys 

 
Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka usko-
vat hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa. 
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Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdollista antamalla palautetta nähtä-
vänä olevista aineistoista. Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta. 
 
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus asete-
taan virallisesti nähtäville. Nähtävänä olosta kuulutetaan Sydän-Hämeen Lehdessä ja kun-
nan ilmoitustaululla. Virallinen aineiston nähtävillä olo on kunnanvirastolla. Lisäksi hank-
keesta on tiedotettu kunnan internet-sivuilla, jossa aineisto on ollut myös nähtävillä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saatu palaute 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos asetettiin nähtäville 10.5.-8.6.2012 vä-
liseksi ajaksi ja aineistosta pyydettiin lausuntoja viranomaisilta. Kaavaluonnoksesta lausun-
non jättivät Kangasalan kunnan Ympäristöterveydenhuolto, Pirkanmaan Maakuntamuseo, 
Pir-kanmaan ELY-keskus, Tampereen aluepelastuslaitos, Pirkanmaan liitto ja Pälkäneen 
kunnan rakennuslautakunta sekä tekninen lautakunta. 
 
Luonnoksesta saatiin lisäksi yksi mielipide. 
 
Kaavaluonnoksen palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä. 
 
Kaavaehdotus  
Kaavaehdotus oli nähtävänä 24.8.-23.9.2016 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin 
lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Tampereen ympä-
ristöterveydeltä, Pirkanmaan pelastuslaitokselta sekä Pälkäneen kunnan tekniseltä lautakun-
nalta, ympäristölautakunnalta ja rakennuslautakunnalta. Kaavaehdotuksesta saatiin yksi 
muistutus yksityiseltä henkilöltä. Kaavaehdotuksen palauteraportti on kaavaselostuksen liit-
teenä.  
 
Saatujen lausuntojen perusteella kaavaehdotusta päätettiin tarkistaa seuraavasti: 
 Alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioitiin paremmin suunnittelussa. 
 Liikennöinnin sujuvuuteen ja liikenteen vaikutuksiin asumiseen kiinnitettiin erityistä huo-

miota. 
 Tarve kaapelointien ja johtolinjojen osoittamiseksi asemakaavassa selvitettiin. 
 Kääntöalueiden ja lumen kasaukseen varattujen alueiden riittävyyteen kiinnitettiin eri-

tyistä huomiota. 
 Selvitys ”Pälkäneen kunnan jätevedenpuhdistamon hajupäästön matemaattinen mallin-

nus, AIRIX Ympäristö Oy, 2012” liitettiin kaava-aineistoon.  
 Kaavaselostukseen lisättiin tiedot puhdistamon kuljetusten ja huoltoajon määrästä sekä 

käytettävästä kuljetuskalustosta. 
 

Kaavaehdotuksen käsittelee kunnanhallitus. Kaavaehdotusta on muutettu olennaisesti edelli-
sen nähtävilläolon jälkeen, minkä vuoksi se on tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Päätök-
sen nähtäväksi asettamisesta tekee kunnanhallitus. Nähtävänä olosta ilmoitetaan Sydän-Hä-
meen Lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla.   
 
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toimit-
taa kunnalle ennen nähtävänäolon päättymistä. Muistutuksen tehneille lähetetään kunnan 
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Osallisten ja kunnan jäsenten, jotka haluavat 
itselleen ilmoitettavan kaavan hyväksymispäätöksestä, tulee pyytää sitä nähtävänä olon ai-
kana.  
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot lautakunnilta ja viranomaisilta. 
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Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet, ja mikäli ne 
antavat aihetta, kaavaehdotusta tarkistetaan. Tarvittaessa järjestetään toinen viranomais-
neuvottelu, tehdään tarkistuksia kaavaehdotukseen ja asetetaan se uudelleen nähtäville. 
 
Kaavan hyväksyminen 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä ja valtuusto hyväksyy asema-
kaavan.  
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päi-
vää.   
 
Pirkanmaan ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisuke-
hotuksen, 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 Sydän-
Hämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. 
 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on osoittaa Pälkäneen kunnan omistukseen siirtyneille alueille pientaloasumista. 
Ranta-alue on tavoitteena osoittaa virkistyskäyttöön. Peltoniemen etelärannan yksityisessä 
omistuksessa olevalle alueelle on tavoitteena osoittaa loma-asuntopaikkoja. Tavoitteena on 
huomioida mahdollisuuksien mukaan alueen kulttuurihistorialliset arvot maisemaselvitysra-
portissa annettujen toimenpidesuositusten mukaisesti.  
 
Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi 19.3.2007 § 12 em. kiinteistökaupan. Kauppakirjaan on 
kirjattu myyjän omistukseen jäävien alueiden käsittelyyn liittyviä ehtoja: 
 rantaan sijoittuva alue muutetaan omakoti- tai loma-asuntotontiksi, jolla on noin 120 k-m2 

rakennusoikeutta, 
 Tommolantien varteen sijoittuvalle alueelle osoitetaan kaksi omakotitonttia, joiden raken-

nusoikeus on ympäröivien tonttien mukainen. 
 

Alueen läpi kulkeva viemärilinja huomioidaan suunnittelussa.  
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 

5.1 Kaavan rakenne ja sisältö 

 

 
 

Asemakaavassa on osoitettu 12 erillispientalojen tonttia (AO) ja 19 pientalotonttia (AP). Pel-
toniemen eteläosaan on osoitettu kaksi loma-asuntotonttia (RA). Muu osa kaava-alueesta on 
osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL) ja maa- ja metsätalousalueeksi (M). 
 
AO-, AP- ja RA-kortteleiden osuus koko kaava-alueesta on 28%, VL- alueiden osuus 57 %, 
M-alueiden osuus 3 % ja tiealueiden osuus 12%. 
 
Rakennusoikeutta on yhteensä 7380 kem².  
 
Alueen halki itä-länsisuunnassa on osoitettu kokoojatie, Vesaniementie, jolta liityntäkadut 
Tommolantie, Talonpojantie ja Sigfridintie erkanevat etelään ja pohjoiseen. 
 
Olemassa oleva virkistysaluereitistö on osoitettu yhtenäiseksi lähivirkistysalueille (VL). 
 
Erillispientalojen korttelialueet (AO) 
Erillispientalojen korttelialueet (AO) sijoittuvat peltoalueen itä- ja eteläreunaan. AO-tonteille 
voidaan rakentaa  yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja (omakotitaloja) asumistarkoituksiin. 
Tonttijako on ohjeellinen. 
 
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalaneliömetreinä. Rakennusoikeutta on 250 kem² kulla-
kin AO-tontilla. Osalla tontteja on erikseen määrätty talousrakennuksen rakennusalasta ja -
oikeudesta (t, 50). Tonteilla on määrätty rakennusten harjan suunnasta. 
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Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty I u2/3. Murtoluku roomalaisen numeron jäl-
jessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla 
saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Kaavan yleismääräyksen mukaan talousraken-
nusten suurin sallittu kerrosluku on yksi. 
 
Korttelin 446 tontilla 1 on määrätty Tommolantien varteen istutettava alueen osa ja katualu-
een rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
 
Korttelissa 445 rakennusalat on osoitettu niin, että asuinrakennukset sijaitsevat noin 3 metriä 
alempana kuin Tommolantien eteläpuolella olevat asuinrakennukset.  
 
Yhteenveto tonteista ja rakennusoikeudesta: 

 
AO-tonttien tonttitehokkuus on keskimäärin e=0,17.  
 
Asuinpientalojen korttelialueet (AP) 
Asuinpientalojen korttelialueet 447-451 (AP) sijoittuvat Vesaniemen pohjoispuolelle Mallas-
veden suuntaan laskevaan rinteeseen. Kortteli 452 käsittää entisen kappalaispappilan raken-
nusten alueen. Kortteleihin voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja tai erillisiä pienta-
loja (omakotitaloja) asumistarkoituksiin.  
 
Tonttijako on ohjeellinen, mikä tarkoittaa, että korttelialueen tontteja on mahdollista yhdistää 
toisiinsa siten, että kortteliin on mahdollista toteuttaa yhtenäinen rivitalokokonaisuus tai kort-
teli voidaan lohkoa 2-4 erilliseksi tontiksi ja kullekin tontille voidaan toteuttaa erilliset omakoti-
talot. 
 
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalaneliömetreinä. Rakennusoikeutta on 150-250 kem² 
kullakin AP-tontilla. Rakennusalan rajan etäisyys katualueen reunasta on 9 m. Etäisyys mah-
dollistaa autopaikkojen sijoittamisen tarvittaessa suoraan talojen eteen. 
 
Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty II. Kaavan yleismääräyksen mukaan talous-
rakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi. 
 
Kortteleissa 447 ja 450 on määrätty Tommolantien varteen istutettava alueen osa ja katualu-
een rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
 
Yhteenveto tonteista ja rakennusoikeudesta: 

Kortteli/tontti Pinta-ala m² Rakennusoikeus kerrosalaneliömetriä 
445/1 1657 250 
445/2 1413 250 
445/3 1467 250 
445/4 1591 250 
445/5 1545 250 
445/6 1486 250 
445/7 1660 250 
446/1 1594 250 
446/2 1419 250 
446/3 1333 250 
446/4 1419 250 
446/5 1406 250 

Kortteli/tontti Pinta-ala m² Rakennusoikeus kerrosalaneliömetriä 
447/1 1201 250 
447/2 1272 250 
448/1 765 180 
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Kortteleiden 447-451 AP-tonttien tonttitehokkuus on keskimäärin e=0,28. Korttelin 452 AP-
tontin tehokkuus on e=0,10. 
 
Loma-asuntojen korttelialue (RA) 
Loma-asuntojen korttelialue 453 (RA) sijoittuu Peltoniemen etelärannalle. Kummallekin ra-
kennuspaikalle voidaan rakentaa loma-asunto ja sitä palvelevia talousrakennuksia ja sauna-
rakennus. Tonttijako on ohjeellinen. 
 
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalaneliömetreinä. Rakennusoikeutta on yhteensä 150 
kem² kummallakin RA-tontilla. Rakennusoikeudesta 25 kem² on osoitettu saunarakennusta 
varten.  
 
Tontin 2 saunarakennus on olemassa oleva. Tontin 1 saunarakennuksen rakennusala on 
osoitettu 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Asuinrakennuksen ja talousrakennusten raken-
nusalat on osoitettu 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. 
  
Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty 1/2kI. Tontit sijaitsevat rinteessä, minkä 
vuoksi tonteilla on sallittu rakentaa puolet kellarikerroksesta. Murtoluku roomalaisen numeron 
edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellari-
kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Kaavan yleismääräyksen mukaan talous-
rakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi. 
 
Rantaan on osoitettu 15 leveä puustoisena säilytettävä rantavyöhyke. 
 
Loma-asuntojen korttelialueelle on osoitettu ajoyhteys VL-alueen kautta. Tontille 2 on osoi-
tettu ajoyhteys tontin 1 kautta. 
 
Yhteenveto tonteista ja rakennusoikeudesta: 

 
RA-korttelin tonttien tehokkuus on keskimäärin e=0,05. 
 
Lähivirkistysalueet (VL) 
Kortteleiden väliin jäävät alueet muodostavat yhtenäisen virkistysalueen, joka on asemakaa-
vassa osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL.  

448/2 675 180 
448/3 613 180 
448/4 655 180 
449/1 760 190 
449/2 760 190 
449/3 760 190 
449/4 760 190 
450/1 715 180 
450/2 723 180 
450/3 756 180 
450/4 655 180 
451/1 583 150 
451/2 600 150 
451/3 760 190 
451/4 761 190 
452/1 6925 700 

Kortteli/tontti Pinta-ala m² Rakennusoikeus kerrosalaneliömetriä 
453/1 3039 150 
453/2 2582 150 
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Keskeiselle paikalle pellon länsipuolelle on osoitettu leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen 
osa (le). 
 
Lähivirkistysalueelle (VL) on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle varatut alueen osat sekä oh-
jeellinen ulkoilureitti rannan olemassa olevan polun kohdalle. 
 

 
Maa- ja metsätalousalue (M) 
Tiusalan kiinteistön rakennetun alueen ulkopuolelle jäävä, hyötypuutarhakäytössä oleva 
alue, on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi.  
 
 
Tiestö ja kevyen liikenteen reitit 
Asemakaavassa on osoitettu uudet katualueet: 

 Vesaniementie 
 Tommolantie  
 Talonpojantie 
 Sigfridintie 
 Niilonkuja 
 Uutanantie 

 
Vesaniementie on kokoojakatu, jolta ei ole sallittua liittyä suoraan asuintonteille. 
 
Nimistä Tommolantie ja Uutanantie säilyvät entisellään. Tommolantie on osoitettu nykyisen 
sijaintinsa mukaisesti. Alueen pohjoisosassa Uutanantietä on lyhennetty ja kääntöpaikka on 
osoitettu loma-asuntotonttien välissä sijainneelle viheralueelle nykyisen käytön mukaisena. 
 
Uusi nimistö perustuu alueen historiaan. Lähteenä nimistöön on käytetty alueelle laadittua 
maisemaselvitystä ja kohdeinventointiraportteja.  
 
Vesaniementie 
Alue tunnettiin aiemmin Vesaniemenä. Vesaniemi mainitaan historiallisissa asiakirjoissa en-
simmäisen kerran 1507. Tilalla on mahdollisesti 1450-luvulla asunut lautamies Gudmund 
Wesaijnen. 
 
Talonpojantie 
Nimi perustuu tietoon, että tilalla on ollut talonpoikaisomistajia 1500-luvulla. 
 
Sigfridintie 
Tila oli tyhjillään 1600-luvun alussa ja sotaväen hallussa siihen asti, kunnes kappalainen Sig-
frid Revaliius otti sen viljelykseen vuonna 1672. 
 
Niilonkuja 
Niilo Hakalehto oli Tommolan viimeinen kappalainen. Kappalaisen virka lopetettiin 1944. 
 
Nykyinen päällystämätön osuus Tommolantiestä on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle 
varatuksi tieksi sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi alueen osaksi. Tiealueella on 
rakennuspaikalle ajo sallittu. Tommolantietä ei ole mahdollista ajaa moottoriajoneuvolla läpi 
Vesaniementielle saakka. 
 
Pellon länsireunaan on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. Reitti jat-
kuu Sigfridintielle ja kaava-alueen pohjoisreunaan. 
 
Vesaniementien varteen on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.  
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Tiealueiden päätteistä on varattu tilaa lumen kuormaamiseen VL-alueille. 
 
Kulttuuriympäristö 
Kulttuuriympäristön arvoja koskevat kaavaratkaisut ja kaavamääräykset perustuvat alueelle 
laadittuun maisemaselvitykseen ja kohdeinventointeihin. 
 
Keskeinen peltoalue ja maisemaselvityksen mukainen arvoalue on jätetty rakentamiselta va-
paaksi. Tommolantien linjaus on säilytetty. Tommolantien päällystämätön ja kapea tieosuus 
on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi tieksi. 
 
Tiusalan päärakennus ja Mäkelän aitta on osoitettu suojeltaviksi (sr). Kaavamääräys: ”Suo-
jeltava rakennus, joka on rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas. 
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen ominaispiirteet tulee säilyttää. Muutostöissä tulee 
säilyttää rakennuksen alkuperäinen hahmo, kattomuoto sekä julkisivumateriaalit. Rakennuk-
sessa tehtävät muutostyöt on sovitettava pihapiiriin, olemassa olevaan rakennuskantaan ja 
maisemaan.” 
 
Tiusalan pihapiiri on osoitettu säilytettäväksi (AP/s). Kaavamääräys: ”Alue, jolla ympäristö säilytetään. 
Alue on osa entisen Tommolan kappalaispappilan pihapiiriä. Korjaus- ja muutostöissä sekä uudisra-
kennettaessa tulee huolehtia, että Tiusalan päärakennuksen arvo ei vaarannu. Uudisrakennusten tu-
lee sopeutua olemassa oleviin rakennuksiin mittakaavan, muodon, materiaalien ja ulkovärityksen 
osalta. Pihapiirin historialliset ja maisemalliset ominaispiirteet, kuten historialliset rakenteet ja kivipen-
gerrykset tulee säilyttää.” 
 
Tiusalan pihapiirissä on mahdollista lisärakentamista varten osoitettu rakennusala- ja oikeus 
pihan etelä- ja länsiosaan siten, että kiertopiha, kivipenger ja päärakennuksen asema pihapii-
rissä ja maisemassa säilyvät. Koko kortteliin on osoitettu rakennusoikeutta 700 kerros-
alaneliömetriä, josta käyttämättä on noin 200 kem². Nykyinen päärakennus on kooltaan noin 
400 kem². 
 
Peltoalue on osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi, joka tu-
lee säilyttää avoimena (ma). 
 
Luonnonympäristö 
Luontoselvityksen suosituksen mukaisesti rannan vetinen saniaiskorpi sekä maisemallisesti 
merkittävä Peltoniemen kärkiosa on jätetty rakentamisen ulkopuolelle osoittamalla ne VL-alu-
eeksi. 
 
Erityisalueet 
Korttelin 445 itäpuolella olevalle lähivirkistysalueelle on osoitettu ohjeellinen kunnallisteknis-
ten laitteiden sijoituspaikaksi varattu alue (tek).  
 
Olemassa oleva vesi- ja viemärilinja on osoitettu johtolinjan varauksella VL- alueelle ja katu-
alueelle. 
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5.2 Kaavan vaikutukset  

 
Havainnekuva asemakaavan muutoksesta. 
 
Yhdyskuntarakenne  Alue soveltuu sijaintinsa puolesta hyvin omakotialu-

eeksi, kytkeytyen kiinni olemassa olevaan asuinaluera-
kenteeseen. Rakentaminen tiivistää ja eheyttää kunnan 
taajamarakennetta jättäen pääosan ranta-alueesta ylei-
seen virkistyskäyttöön.  
 

Väestö Toteutuessaan alueen väestömäärä tulee kasvamaan 
noin 66 henkilöllä (keskimäärin 2,2 asukasta/asunto). 
 

Ekologisuus ja taloudellisuus Alueen sijainti vesi- ja viemärilinjan varrella parantaa 
sen ekologisuutta. 
 
Tonttien väljä mitoitus ja kaavamääräykset mahdollista-
vat alueelle toteutettavan ekologisesti kestävää raken-
tamista ja asumista. Tonteilla on riittävästi tilaa esimer-
kiksi maalämpöjärjestelmän rakentamiseen ja huleve-
sien imeyttämiseen.  Väljät tontit mahdollistavat ilman-
suuntien huomioimisen ja passiivisen lämpöenergian 
hyödyntämisen rakentamisessa. 
 
Pintavesien kulkureitti nykyistä ojaa pitkin säilyy ja 
lampi toimii luonnollisena hulevesialtaana. 
 
Katualueiden päätteistä on varattu tilaa lumen kuor-
maamiseen VL-alueille. 
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Olemassa olevan viemärilinjan huomioiminen yhdys-
kuntarakenteessa katualueelle parantaa alueen kunnal-
listekniikan toteuttamisen taloudellisuutta. 
 
Peltoalueen jakaminen uudelle Vesaniementien tielin-
jauksella heikentää peltoalueen viljelymahdollisuuksia. 
 

Ihmisten elinolot ja elinympäristö Alue tarjoaa mahdollisuuden asua luonnonläheisesti lä-
hellä Pälkäneen kunnan palveluja. Lähes kaikilta ton-
teilta on suora yhteys lähivirkistysalueelle. 
 

Virkistys Asemakaava mahdollistaa rannan ulkoilureittien säily-
misen. 
 
Alueella on hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja turvallinen 
ympäristö. 
 
Vesistön läheisyys lisää ulkoilu- ja harrastusmahdolli-
suuksia. 
 

Liikenne Alue sijaitsee kuntakeskuksessa ja on hyvin saavutetta-
vissa sekä pyörillä että jalan. Julkisen liikenteen pysäkit 
ovat kävelyetäisyydellä. 
 
Toteutuessaan alue tulee lisäämään henkilöautoliiken-
nettä. Asutuksesta aiheutuva liikenteen lisäys Tommo-
lantien itäosaan on arviolta alle 100 henkilöautoa vuoro-
kaudessa (alle 3,3 ajoa/asunto/vrk).  
 
Toteutuessaan kaava vähentää jätevedenpuhdistamon 
huoltoliikenteen haitallisia vaikutuksia Tommolantien 
länsipään asukkaille.  
 
Liittymät tonteille on erillisiltä liityntäkaduilta, mikä pa-
rantaa liikenneturvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä. 
 
Alueen kaikki tiet ovat päättyviä, mikä lisää katualuei-
den rauhallisuutta, mutta vaikeuttaa esimerkiksi jakelu- 
ja jäteautojen työskentelyä. 
 
Uusia rakennettavia katualueita on suhteellisen paljon 
johtuen siitä, että liittymät tonteille on osoitettu erillisiltä 
liityntäkaduilta.   
 

Luontoarvot  Luontoselvityksessä suositellut rakentamisen ulkopuo-
lelle jätettävät alueet on osoitettu VL-alueiksi. 
 

Maisema ja kulttuuriympäristö Kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä tukevat: 
 Keskeinen peltoalue ja maisemaselvityksen mu-

kainen arvoalue on jätetty rakentamiselta va-
paaksi.   

 Peltoalue on osoitettu säilytettäväksi avoimena. 
 Tommolantien linjaus on säilytetty. Tommolan-

tien päällystämätön ja kapea tieosuus on mah-
dollista säilyttää nykyisellään. 
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 Tiusalan pihapiiri on osoitettu säilytettäväksi. 
 Tiusalan pihapiirissä on uudisrakentamisen ra-

kennusalassa ja -oikeudessa huomioitu ympä-
ristön kulttuurihistorialliset arvot. 

 Tiusalan päärakennus ja Mäkelän aitta on osoi-
tettu suojeltaviksi (sr). 

 Uusien rakennuspaikkojen osoittaminen pellon 
eteläreunaan mahdollistaa, että uudelta Vesa-
niemeltä ja Tommolantien mutkasta avautuu nä-
kymiä kohti Tiusalan päärakennusta.   

 Tiusalan päärakennuksen asema maisemassa 
säilyy, koska kortteleiden 447-451 rakennuksen 
sijaitsevat 10-15 metriä alempana kuin Tiusalan 
päärakennus.  

 Rakentamista on ohjattu pellon reunassa mää-
räämällä rakennusaloista ja rakennusten harjan 
suunnasta. 

 Peltomaisema Tommolantien eteläpuolella ole-
vasta korttelista säilyy osittain, koska korttelissa 
445 rakennusalat on osoitettu niin, että asuinra-
kennukset sijaitsevat noin 3 metriä alempana 
kuin Tommolantien eteläpuolella olevat asuinra-
kennukset.  
 

Kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä heikentävät: 
 Uudet tiet ja asuinkorttelit supistavat ja  jakavat 

peltomaiseman.   
 Tommolantien varren uudet asuintontit heikentä-

vät Mäkelän ja Tiusalan tilojen rakennusten hah-
mottamista omaksi kokonaisuudeksi. 

 Uusissa asuinkortteleissa ei ole annettu mää-
räyksiä koskien uudisrakentamisen kattomuo-
toa, julkisivun tai vesikaton materiaaleja ja vä-
rejä. 

 
 
 

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Perinteinen kulttuurimaisema suositellaan palautettavaksi karsimalla vesakkoa Tommolan-
tien varresta ja lammen ympäriltä siten, että päärakennus ja mahdollisesti aitta näkyvät aina-
kin osittain.  
 
Rantapuustoon tulisi avata aukkoja järvelle rikkomatta ehjää rantavyöhykettä liikaa. 
 
Uudet rakennuspaikat tulee liittää yleiseen viemäriverkkoon.  
 
Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava on saanut lainvoiman. 
 
 
Nokialla 11.06.2018  
 
Helena Väisänen 
Arkkitehti SAFA 
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 

 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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