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PÄLKÄNEEN KUNTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOMMOLAN ASEMAKAAVAMUUTOS
LUONNOSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO
KAAVAN LAATIJAN VASTINEET

Pälkäneen kunnan Tommolan asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot olivat
nähtävillä 22.9 – 21.10.2008 välisenä aikana. Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt
mielipiteet ja lausunnot yhteenvetona sekä kaavan laatijan vastineet:

Mielipide:

1. Timo Tiusasen oikeudenomistajat, perikunnan asiainhoitaja Ritva Tiusanen
(13.10.2008)
Mielipiteessä esitetään seuraavia muutoksia kaavaluonnoksiin:
- Jätevedenpuhdistamon kylkeen suunniteltu venevalkama on sijoitettava

kauemmaksi ja pysäköintialue poistettava. Ehdotetaan venevalkamalle paikkaa
Peltoniemen pohjoisessa kainalossa. Perusteluna todetaan, että nykyinen alue
on vesi- ja autoliikenteen solmukohta, josta ilkivallan kasvaminen lisää riskiä
puhdistamon toimintahäiriöille.

- Puhdistamolle johtavista kaavateistä VEB on parempi mutta se on syytä
kaartaa riihen pohjoispuolitse. Perusteena todetaan, että lietteenkuljetukset
aiheuttaisivat asukkaille vähemmän haitta ja vaaraa.

- Tommolan kappalaispappilan rakennusryhmän kaavasuojelussa on syytä
noudattaa asiantuntijalausuntoja (viittaus kulttuuriympäristöselvitykseen)

- Vastoin asiantuntijalausuntoja uudet asuintontit on sijoitettu tiukasti vanhan
asutuksen kylkeen, niin että sen talojen ikkunoista useimmiten näkyisi vain
naapuritalo tai metsä. Tommolan pappilan ja Kuusiston alueen asukkaat
menettäisivät luonnostellun talorykelmän takia komean pelto- ja
järvinäkymänsä, nyt pensoittunut, mutta ennallistettava. Ehdotetaan asutuksen
sijoittamista kokonaan aikaisemmin ehdotetun kaavatien pohjoispuolelle,
ryhmittelyn tulisi olla järvelle avautuva, ei sisäänpäin käpertyvä.

Kaavan laatija:
- Jätevedenpuhdistamon viereen osoitettu venevalkama on jätetty luonnoksiin nyt

voimassa olevasta kaavasta sellaisenaan ja alue toimii osittain venevalkamana
nykyisin. Alueen rannat ovat matalia, mikä rajoittaa alueiden käyttöä.
Venevalkamat säilytetään, mutta määräyksiä tarkennetaan käyttäjien osalta.
Uimarannalle tutkitaan vaihtoehtoista sijaintia. Luonnoksissa osoitettu
pysäköintialuevaraus poistetaan ja alue osoitetaan lähivirkistysalueena.
Kaavatyön aikana ei ole esiintullut ilkivaltaongelma ko. alueelta.

- Tien sijainnissa huomioidaan kaava-alueen ulkopuolisten alueiden luonteva
liittyminen ja kaavoittaminen myöhemmin. Toteuttamisen myötä kuljetukset
siirtyvät Vesaniementielle, mikä rauhoittaa Tommolantien liikennöintiä kaava-
alueen kohdalla. Uusi katualue mitoitetaan väljänä, mikä mahdollistaa riittävän
leveän kadun rakentamisen sekä mm. kevyen liikenteen rakentamisen.

- Kulttuuriympäristöä koskevia kaavamääräyksiä tarkennetaan ehdotukseen.
- Rakennuspaikkojen ja tiestön sijoittumista on tutkittu alustavien luonnosten

avulla. Näiden pohjalta on päädytty kahteen luonnosvaihtoehtoon. Maiseman ja
kulttuuriympäristön lisäksi on tonttien sijainneissa huomioitu mm. maaperän
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rakennettavuus sekä olemassa oleva verkosto sekä liittyminen ympäröivään
rakenteeseen. Nykyisen viemärilinjan alapuolelle ei ole tarkoituksenmukaista
osoittaa tontteja. Alueen maasto viettää rantaan päin ja Kuusiston alue on
kaava-aluetta korkeammalla, mikä edesauttaa järvinäkymien säilymistä. Kaava-
alueen peltomaisemalla on todettu olevan paikallista arvoa toisin kuin laajoilla
alueilla muualla taajamassa, joilla on maakunnallista tai valtakunnallista arvoa.

Lausunnot

2. Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä (29.10.2008)
Ympäristöterveydenhuolto pitää luonnosvaihtoehto B:tä parempana, koska siinä
asutus sijaitsee kauempana jätevedenpuhdistamosta. Jätevedenpuhdistamosta
tulee aiheutumaan ajoittain hajuhaittoja sekä pientaloalueelle että loma-asutukselle.
Kaavan toteutuminen voi jatkossa vaikeuttaa myös jätevedenpuhdistamon
mahdollisia lupakäsittelyjä.

Kaavan laatija:
Jatkosuunnittelussa tarkastellaan puhdistamon läheisyyteen sijoittuvaa asutusta ja
sen määrää. Mahdolliset suositukset suojaetäisyyksistä huomioidaan.
Kaavamääräyksiin voidaan lisätä määräys mahdollisesta hajuhaitasta.

3. Pirkanmaan Maakuntamuseo (20.10.2008)
Lausunnossa todetaan seuraavaa:
Suunnitelmassa esitetty uudisrakentaminen tulee muuttamaan avoimen
peltomaiseman rakennetuksi ympäristöksi, mitä museo pitää maiseman
historiallisten arvojen kannalta valitettavana ratkaisuna.

Tommolan entisen pappilan pihapiiri omaa erityistä kulttuurihistoriallista merkitystä
ja sen arvot tulee turvata riittävillä, suojelua tukevilla kaavamerkinnöillä ja
määräyksillä. Päärakennus tulee merkitä suojeltavaksi kohteeksi merkinnällä sr ja
merkintää tulee liittää määräys, joka velvoittaa huomioimaan rakennuksen
historialliset ominaispiirteet. Rakennusala tulee merkitä tarkasti nykyisen
rakennuksen mukaan ja rakennusoikeus luontevasti rakennukseen sijoitettavan
kerrosalan mukaan. Pihapiiriä koskevaa suojelumääräystä /s tulee tarkentaa
maininnalla pihapiirin historiallisten ja maisemallisten ominaispiirteiden
säilyttämisestä, mukaan lukien historialliset rakenteet kuten kivipengerrykset. Mikäli
pihapiiriin sallitaan uudisrakentamista, tulee paikka ja toteuttamistapa määritellä
esitettyä tarkemmin. Rantaan johtava historiallinen tielinja omaa
kulttuurihistoriallista ja maisemallista merkitystä, sen muuttaminen kaduksi ei ole
suotavaa. Olisi suotavaa ohjata rakentamisen tapaa rakennustapaohjein alueen
sijoittumisen takia maisemallisesti keskeiselle paikalle.

Muinaisjäännösten osalta maakuntamuseo toteaa, ettei kaava-alueelta ole tiedossa
ennestään tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä ja museo on kaavahankkeen
aloitusvaiheessa arvioinut, että alueella ei ole tarvetta inventoida
muinaisjäännöksiä. Maisemaselvityksen sekä yleisötietojen pohjalta
Maakuntamuseo toteaa, että kaava-alueella tulee vielä tehdä arkeologinen
inventointi, jossa selvitetään onko kaava-alueella säilynyt Vesaniemien/Tommolan
historiallisen ajan muinaisjäännöksiä tai suojeltavia rakenteita.

Kaavan laatija:
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Suojelua koskevia kaavamerkintöjä ja määräyksiä täydennetään esitetyllä tavalla.
Rantaan johtava tieyhteys säilyy osittain. Tilan ja rannan välinen osuus on
perusteltua osoittaa katuna puhdistamon liikennöinnin vuoksi. Historiallisen ajan
muinaisjäännöksiä on inventoitu syksyllä 2008. Vanhaa pappilan tonttia ei
inventoinnissa esitetä muinaisjäännökseksi.

4. Rakennuslautakunta (1.10.2008)
AO -tonttien sijoittuminen alueelle on osoitettu tarkoituksenmukaisesti. Kaava-
alueen ulkopuolelle jäävä M-alue on peltona hankalan muotoinen, saattaisi olla
tarpeen samassa yhteydessä tutkia sen osuuden käyttö rakennusmaaksi.
Luontoselvityksessä on osoitettu 5 merkittävää aluetta, joista nro.1 jää uimaranta-
alueelle, nro. 2 LP/tiealueelle ja RA -alueelle sekä nro. 5 osin RA -alueelle. Vaikka
kasvihavainnoissa ei ole suojeltavia kasveja tai elinympäristöjä, tulee myös
vähemmän merkittävät luontoarvot ottaa tässä muodossa esiintyessään paremmin
huomioon.
Peltoniemessä sijaitsee vanha tilan sauna. Määräala on ollut pitkään lohkomatta ja
tilan rekisteröinti on uusi. Kiinteistönmuodostamiseen rantavyöhykkeellä
rakennusmaaksi tarvitaan kunnan suostumus. Suostumusta ei ole pyydetty vaan
tila on lohkottu merkinnöillä, ettei rakennusoikeutta ole tutkittu. Peltoniemeen on
osoitettu 2 lomarakennuspaikkaa. Lähtökohtaisesti esitetään, ettei Peltoniemeen
osoiteta uutta lomarakennusoikeutta siellä olevan vanhan rakennuksen lisäksi.
Mikäli kuitenkin osoitetaan, tulee rakennusten etäisyys rantaviivasta olla pidempi,
rakennusten sijoitus, koko ja julkisivuvaatimukset määritellä merkittävästi
luonnoksessa olevaa tarkemmin. Kellarin rakentamisen mahdollisuudesta tulee olla
kaavamääräys erikseen. Nyt esitetyssä muodossaan Peltoniemen käyttö
virkistysalueena heikkenee merkittävästi.
LP-alueen sijoituksessa tulee ottaa huomioon luontoarvot ja pyrkiä löytämään alue,
jossa rakentamisen kustannukset kohtuullistuvat esitettyyn nähden.

Kaavan laatija:
Kaava-aluetta laajemmalle alueelle on tehty kaavarunkoinen tarkastelu, jossa on
tutkittu kaavan ulkopuolelle jäävien M-alueiden maankäyttöratkaisua ja kaava-
alueen liittymistä ympäröivään rakennuskantaan.
Luontokohteet osoitetaan ehdotuksessa. Uimarannan rajausta tarkistetaan ja LP-
aluevaraus poistetaan. Ranta-alueen rakennusoikeus/emätilamitoitus tutkitaan.

5. Tekninen lautakunta (14.10.2008)
Tekninen lautakunta toteaa: Molemmissa luonnosvaihtoehdoissa kunnallistekniikan
rakentamiskustannuksia pystytään pienentämään, jos vesi ja viemärilinjat voidaan
rakentaa VL -alueen kautta. Uuden kaavatien päässä on LP-alueen paikka
korkeuserojen vuoksi kallis ja vaativa rakennettava.
Vaihtoehdossa A on viisi omakotitonttia, joiden molemmilla puolilla on kaavatie.
Näiden rakennuspaikkojen mielekkyys on kyseenalainen. Tässä vaihtoehdossa
kaava-alueen läntisin AO -tontti tulee melko lähelle jätevedenpuhdistamoa.
Puhdistamolta saattaa ajoittain tulla hajuhaittoja. Tämä vaihtoehto tukeutuu
kuitenkin paremmin nykyiseen tieverkkoon, mikä saattaa alentaa kunnallistekniikan
rakentamiskustannuksia.
Tekninen lautakunta esittää lausunnossa:
LP-alueen sijoittamista muuhun paikkaan tai pois jättämistä kaavasta. On
selvitettävän mahdollisuutta laajentaa kaava-aluetta itäpuoliselle M-alueelle.
Lautakunta pitää luonnosvaihtoehtoa B parempana sillä edellytyksellä, että
Tommolantien järjestelyt säilyvät nykyisellään eikä Tommolantie 3-7 kohdalle tehdä
kevyenliikenteen väylää ja kiertävää tieyhteyttä. Lisäksi tulee tutkia mahdollisuutta
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lisätä AO -tontteja puhdistamolle vievän tien varteen, pohjoispuolelle esitetyn VL -
alueen reunaan.

Kaavan laatija:
Luonnoksissa osoitettu pysäköintialuevaraus poistetaan. Jatkossa alue osoitetaan
lähivirkistysalueena. Ehdotukseen tutkitaan alueelle sopivaa rakentamisen määrää
sekä katujen sijoittumista.

6. Pirkanmaan ympäristökeskus (15.12.2008)
Maakuntakaavan yleismääräyksen mukaan taajamien rakentamattomat ranta-
alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja osoittaa
yksityiskohtaisessa kaavoituksessa virkistyskäyttöön. Asemakaavaa muutettaessa
maakuntakaavassa annetut suunnittelumääräykset tulee ottaa huomioon
suunnittelun lähtökohtina. Lomarakentamisen osoittamista voimassa olevan
asemakaavan puistoalueelle jätevedenpuhdistamon välittömään läheisyyteen
ympäristökeskus ei pidä perusteltuna.

Kaavamuutoksella alueen asuinrakentaminen lisääntyy ja sijoittuu nykyistä
lähemmäs puhdistamoa. Kaavoitustyössä tulee selvittää puhdistamon
laajentuvasta toiminnasta, esimerkiksi lietteen kuivatuksesta mahdollisesti
aiheutuvat viihtyvyyshaitat kaavassa osoitetulle uudelle asutukselle. Myös
liikenneturvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota raskaan liikenteen lisääntyessä.

Luonnoksissa esitetyt kaavaratkaisut eivät ympäristökeskuksen mielestä turvaa
riittävästi selvityksessä mainittuja kasvilaji- ja lehtokohteita. Luontoselvityksen
mukaisten arvojen turvaamiseksi ympäristökeskus esittää, että näillä osa-alueilla
käytetään sen luontosuhteita tarkemmin kuvaavia merkintöjä. Myös muiden
luontoselvityksessä osoitettujen arvokkaiden kohteiden säilymistä tulee
kaavasuunnittelussa edistää.

Rannan maanomistajien tasapuolisen kohtelun huomioon ottamiseksi kaavassa
rantaan sijoittuvien rakennuspaikkojen lukumäärän tulee perustua
emätilamitoitukseen. Edellä mainittujen lomarakennuspaikkojen suhteellisen
korkean emätilamitoituksen, alueen luonnonarvojen ja mahdollisten
ympäristöhaittojen vuoksi Peltoniemen etelärannalle ei ympäristökeskuksen
mielestä ole perusteltua osoittaa uusia rakennuspaikkoja.

Rakennetun ympäristön arvojen säilyttämiseksi kaavassa tulee antaa riittävät
suojelumääräykset maisemaselvityksessä arvokkaaksi katsotuille historiallisesti ja
rakennustaiteellisille kohteille.

Kaavan laatija:
Luonnoksissa osoitettu pysäköintialuevaraus poistetaan. Jatkossa alue osoitetaan
lähivirkistysalueena. Luontoselvityksessä osoitetut kohteet huomioidaan.
Ehdotukseen tutkitaan alueelle sopivaa rakentamisen määrää sekä katujen
sijoittumista myös puhdistamon läheisen sijainnin kannalta. Rantaan sijoittuvan
rakentamisen määrää tutkitaan emätilamitoituksella. Keskeinen kulttuuriympäristö
huomioidaan kaavamerkinnöin ja –määräyksin.

Tampereella 4.3.2009
Esko Hyytinen
AIRIX Ympäristö Oy


