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1. Johdanto 
 
Maisemaselvityksen on tilannut Pälkäneen kunta Tommolan alueen asemakaavoitusta varten. Sel-
vityksessä on kolme osaa: maiseman peruspiirteet, kulttuurimaiseman kehittyminen sekä rakennet-
tu ympäristö ja sen arvot. Selvityksen on tehnyt syksyllä 2007 arkkitehti Eija Teivas / Arkkitehtitoi-
misto Eija Teivas. 
 
Selvitysalue sijaitsee Pälkäneen keskustan eteläpuolella Mallasveden rantavyöhykkeellä n. 39 km 
Tampereelta kaakkoon. Valtaosa alueesta on rakentamatonta, vanhaa viljelymaisemaa, jonka reu-
nalla on asutusta eri ajoilta. Maisemahistorian osalta tarkastelualue on rajausta laajempi. Rajaus 
esitetään samalla kartalla maiseman ominaisuuksien kanssa (liite 1) 
 
Maiseman peruspiirteissä on tarkasteltu maastonmuotoja, maaperää ja kallioperää, kasvillisuutta 
pääpiirteissään sekä näkymiä, kiintopisteitä, reunoja, solmukohtia ja maiseman avoimuutta. Läh-
teinä on käytetty maa- ja kallioperäkarttoja. Tärkeimpänä työmenetelmänä on ollut havainnointi 
maastossa. 
 
Kulttuurimaiseman kehittyminen tehtiin karttatarkasteluna ja se esitetään kahdella kartalla: en-
simmäinen perustuu isojaon karttaan v. 1763 ja toinen vuoden 1879 isojaon järjestelykarttaan (liit-
teet 2 ja 3). Maisemahistoriaa selostetaan myös rakennetun ympäristön aluetarkastelun histo-
riaosuudessa. 
 
Rakennetusta ympäristöstä ja sen arvoista on tehty aluetarkastelu Pirkanmaan maakuntamu-
seon käyttämää lomaketta mukaillen. Kaksi kiinteistöä on inventoitu asemakaavatason tarkkuudel-
la. Lähteinä käytettiin mm. aikaisempia inventointitietoja, historiallisia karttoja vuodesta 1763 alka-
en, vanhoja valokuvia ja ilmakuvia, historiakirjoja, kaava- ja kiinteistötietoja sekä haastatteluja. 
Kenttätyö tehtiin paikalla havainnoiden ja valokuvaten kohteita myös sisäpuolelta, mikäli rakennuk-
siin oli mahdollista päästä. Kuvat luovutetaan myös CD:llä digitaalimuodossa. Lähdeluettelo on 
raportin lopussa. 
 
Työssä analysoitiin alueen historialliset, rakennushistorialliset ja maisemalliset tekijät sekä määri-
teltiin ne ominaisuudet, jotka ovat arvojen kannalta olennaisia. Arvoluokitusta ei ole merkitty. 
 
Aluetta ja rakennuksia tarkasteltiin seuraavin kriteerein: 
 
tyypillisyys                                 kerroksisuus             monipuolisuus 
harvinaisuus                              sopusuhtaisuus        symbolimerkitys 
alkuperäisyys, säilyneisyys       avainkohde               intensiteetti 
edustavuus                               vaihtelevuus              opetus- ja tutkimusarvo 
yhtenäisyys 
 
Erityinen painoarvo on ollut kertovuudella eli intensiteetillä. Arvoon vaikuttava rakennusten säily-
neisyys ei tarkoita rakennuksen kuntoa. Säilyneisyys on esitetty lomakkeilla seuraavin termein: 
 
HYVIN SÄILYNYT 
Rakentamisajankohta ja sen tyylipiirteet ovat hyvin tunnistettavissa, ja rakennusosista ja pintaver-
houksista on merkittävä osa säilynyt alkuperäisinä. Voi sisältää myös myöhempien ajanjaksojen 
tyylillisesti tunnistettavia muutosvaiheita. Muutokset on tehty sopusoinnussa alkuperäisen tyylin ja 
muodon kanssa, eikä suhdemaailma ole kärsinyt. Kunnostettu tai korjattu huoltaen.  
 
KOHTALAISESTI SÄILYNYT 
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Kokenut muutoksia, laajennuksia tai ikkunoiden uusimisia. Suhteet, erityisesti detaljeissa, ovat 
muuttuneet. Merkittäviä rakennusosia on uusittu tyyliin sopimattomasti. On käytetty alkuperäisistä 
huomattavasti poikkeavia materiaaleja ja käsittelytapoja.  
 
MERKITTÄVÄSTI MUUTETTU 
Kaikki detaljit edustavat myöhempää aikaa ja rakennusaika on pääteltävissä vain hahmosta. Suh-
demaailma on täysin muuttunut, ja mahdollinen laajennus on ristiriidassa vanhan osan kanssa.  
 
TÄYSIN MUUTETTU 
Rakentamisajankohtaa ei voi ulkoasusta tai hahmosta enää helposti päätellä.  
 
Yhteenvetona voi käyttää lopussa olevaa arvojen perusteluja ja toimenpidesuosituksia. 

2. Maiseman peruspiirteet 

Maastonmuodot 
Pälkäne kuuluu maisemamaakuntajaossa Keski-Hämeen viljely- ja järviseutuun, jolle 
ovat tyypillisiä reittivesistöt, pitkittäisharjut ja keskiaikaiset kirkot, kartanot ja suuri 
määrä talonpoikaistiloja. Tommolan alue sijoittuu pitkittäisharjun länsipuolelle asutuk-
sen ja rantaviljelysten vyöhykkeelle. 
 
Loivasti luoteeseen viettävät rantapellot rajautuvat luontevasti etelässä melko voi-
makkaasti nousevaan, kallioiseen metsäalueeseen, idässä kohoavaan maastoon ra-
kentuneeseen omakotialueeseen ja harjun syrjää kulkevaan Onkkaalantiehen. 
Mallasveden pinnan korkeus on muuttunut aikojen kuluessa hyvin vähän, mutta ran-
tapenger 85,5-86 m korkeudella merenpinnasta ei erotu kovin hyvin. Peltoniemessä 
penger on selvä, mutta jää puuston peittoon. Vanhin asutus sijoittuu noin 100 m kor-
keuteen merenpinnasta, ja uusimmatkin asuintalot ovat korkeuskäyrän 90 yläpuolella. 
Pellot eivät ulotu 105 metriä korkeammalle. Alueen korkein kohta on etelässä kalliolla 
n. 120 m korkeudessa. 
 

 
 
Näkymä Mäkelän kohdalta koilliseen. Taustalla kohoaa harju. Keskeltä vähän va-
semmalle näkyy jälleenrakennuskauden ensimmäisiä tulokkaita, Peltolan talo. 

Maaperä ja kallioperä 
Vanhin rakennettu alue nykyisen Tiusalan kohdalla sekä siitä länteen ja etelään on 
kalliopaljastumien täplittämää moreenia. Myös Peltoniemen kärjessä on avokalliota ja 
moreenia. Peltoalueen osalta maaperä on hiekkaa, ja muuttuu lähempänä rantaa 
korkeuskäyrän 93 alapuolella karkeaksi hiedaksi. Tommolantie kulkee moreeni- ja 
hiekkavyöhykkeiden rajalla, jossa on myös pellon reuna. 
Kallioperä on Pälkäneen alueella enimmäkseen syväkivilajeja, keskustan alueella 
granodioriittia. 
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Kasvillisuus ja vesiolosuhteet 
Eteläiseltä kallioalueelta vedet valuvat kahteen suuntaan. Yksi pieni puro kulkee not-
kelman pohjalla Mallasveteen jätevedenpuhdistamon vierestä. Toinen valuu Mäkelän 
ja Tiusalan välistä, kerääntyy Mäkelän aitan kulmalla lammeksi ja noruu siitä ojaa pit-
kin Tommolanlahteen.  
 
Tiusalan ja Mäkelän pihapiireissä on perinteistä kulttuurikasvillisuutta hedelmä- ja is-
tutettuine jalopuineen. Lammen ympäristö on rehevää lepikkoa. Peltojen eteläpuolella 
kallioiden välissä kasvaa lehtomaista, havupuuvaltaista sekametsää, jossa on mm.  
vaahteraa, pähkinäpensaita, valko-, sini- ja keltavuokkoa sekä runsaasti saniaisia. 
Mäen pohjoisrinteillä lähellä peltoalueita on tehty hakkuita, jotka ovat väliaikaisesti 
muuttaneet maisemaa. Leppää on alkanut kasvaa myös rantaan johtavan tien pellon 
puoleisella reunalla, joka on perinteisesti ollut avoin.  
 
Rantapuusto koostuu pääosin koivuista ja lepistä. Puusto estää näkymät järvelle jok-
seenkin kokonaan, mutta toisaalta muodostaa ehjän rantavyöhykkeen. 

 

  
 
Tie rantaan idästä. Vasemmalla hakkuuaukeaa, 
oikealla lepikkoa. 

 
Tie venevalkamaan idästä. Rantapuusto on 
nuorta ja tiheää. 

Näkymät, kiintopisteet, solmukohdat, portit ja reunat 
Vielä muutama vuosikymmen sitten järvelle avautunut viljelymaisema on nopeasti 
kasvaneen rantapuuston vuoksi nykyisin sulkeutuva. Onkkaalantieltä on kapeahko 
näkymä pelloille ja riihi-puimaladolle tien varteen rakennettujen ja istutettujen tonttien 
lomasta; järvelle ei näkisi, vaikka rannat raivattaisiin. Tärkein näkymä avautuu pelloil-
le ja entisen kappalaispappilan suuntaan Tommolantien mutkasta, jossa näkymää toi-
saalta haittaavat penkereelle kasvanut vesakko.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näkymä Onkkaalantieltä lounaaseen. Keskellä 
kuvaa riihi-puimalato ja metsänrajan yli kohoa-
via Mäkelän ja Tiusalan pihakuusia. 
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Maiseman kiintopisteitä on vähän. Mäkelän romahtanut riihi-puimalato on keskellä 
peltomaisemaa tärkein kiintopiste. Maisemasta erottuvat jossain määrin myös Mäke-
län ja Tiusalan istutettu puusto. 

 
Alueella ei ole yhtään erityisen merkittävää solmukohtaa. Suuret kuuset Mäkelän 
kohdalla muodostavat porttiaiheen idästä tullessa, ja lännestä tullessa vastaavanlai-
nen portti on Mäkelän aitan ja Tiusalan kuusien ja kivipenkereen välissä. 

 

  
Porttiaihe: Mäkelän pihakuuset luoteesta. Porttiaihe: Näkymä aitalle luoteesta. 
 

Maiseman metsäiset reunat ovat melko selvät, mutta etelässä hakkuiden vuoksi vielä 
rikkonaiset. Itälaidalla taustalla kohoaa männikköinen harju, jonka juurella ovat oma-
kotialueet. 
 
Ominaisuudet esitetään kartalla rakennetun ympäristön arvojen kanssa (liite 1). 

3. Kulttuurimaiseman kehittyminen 
 

Ks. karttaliitteet 2 ja 3. Kulttuurimaiseman vaiheet selostetaan rakennetun ympäristön 
historiaosuudessa. 
 

4. Rakennettu ympäristö ja sen arvot 

Kuvaus 
Tarkasteltava alue sijaitsee Pälkäneen keskustan eteläpuolella Onkkaalantien ja Mal-
lasveden välissä. Alue on valtaosin vanhaa viljelymaisemaa. Aluetta viljelleen Tom-
molan kappalaispappilan (myöhemmin jaettuna Mäkelä ja Tiusala) rakennuskanta si-
jaitsee alueen melko tiiviinä ryhmänä eteläosassa peltoaukean laidalla puuston pei-
tossa. Pohjoisessa ja idässä rajana on pääasiassa 1960-70-luvuilla kasvanut, matala 
omakotiasutus ja etelässä entistä kappalaispappilaa ympäröivä metsäalue. Omakoti-
talot ovat maisemassa alisteisia. Keskellä peltomaisemaa on romahtanut riihi-
puimalato.  
 
Rakennettua ympäristöä kuvataan tarkemmin Tiusalan ja Mäkelän tiloista täytetyillä 
kiinteistölomakkeilla. 

 



PÄLKÄNEEN TOMMOLAN ALUEEN MAISEMASELVITYS 2007 

 7 

 
 
Tommolantien mutka penkereineen ja vesakoineen. Alla näkymä penkereeltä vesa-
kon lomasta länteen. Hiukan etelämpänä Tommolantiellä vesakkoa ei ole, ja myös 
järvi pilkottaa puiden lomasta (ks. kansikuva) 

 

 

Historiaa 
 

Koko tarkasteltava alue on viimeistään keskiajalta 1940-luvun lopulle kuulunut Tom-
molan yksinäistalolle. Alueelta ei tunneta esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Tommo-
lan historia jakautuu muutamaan vaiheeseen: alkuvaiheet talonpoikaistilana, autioi-
tuminen ja sotaväen omistus, kappalaispappilan aika ja sotien jälkeisestä asutusvai-
heesta alkanut tilan jakaminen. 
 

Keskiajalta isojakoon. 
Tommola, aikaisemmalta nimeltään Vesaniemi, on kuulunut Onkkaalan jakokuntaan 
ja Pälkäneen hallintopitäjän Äimälän neljännekseen. Vesaniemi mainitaan asiakirjois-
sa ensimmäisen kerran 1507. Tilalla on mahdollisesti 1450-luvulla asunut lautamies 
Gudmund Wesaijnen, ja talonpoikaisomistajia tunnetaan varmasti vuodesta 1539. Ti-
la oli autiona 1600-luvun alussa 30 vuotta. Veronmaksukyvytön tila oli sotaväen hal-
lussa 1600-luvun puolivälistä siihen asti, kun kappalainen Sigfrid Revallius otti sen vil-
jelykseensä 1672. Kappalaisen virkatalona Tommola mainitaan ensimmäisen kerran 
1684.  
 
Suuren Pohjan sodan lopulla 1713 käytiin ratkaiseva Kostianvirran taistelu. Etelästä 
hyökänneet venäläisjoukot polttivat Tommolan rakennukset, jotka tuolloin sijaitsivat 
rannan tuntumassa lähellä nykyistä jätevedenpuhdistamoa. Tila oli jälleen asumaton, 
kunnes seurakuntalaiset velvoitettiin 1727 rakentamaan pappila uudelleen. Isojaon 
aikaan Tommolan tilakeskus sijaitsi jo nykyisellä paikallaan, ja pellot ja niityt levittäy-
tyivät sen pohjoispuolella jokseenkin nykyisessä laajuudessaan. Rantaan johtava tie 
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noudatteli nykyistä linjaa. Harjun kyljessä kulkevalta vanhalta maantieltä oli nykyistä 
suorempi tieyhteys tilalle (ks. liitekartta 2). 
 

1800-luku ja 1900-luvun alku 
Isojaon järjestelyn aikaan pohjoispuolen niittyjä oli muutettu pelloiksi. Tommolantie oli 
rantaan asti samalla kohtaa kuin nykyisin aivan itäisintä päätä lukuun ottamatta (ks. 
liitekartta 3). 
 
Tarkasteltavan alueen ulkopuolelta, Tommolan entisiltä hakamailta Kostianvirran var-
relta, palstoitettiin ja myytiin useita tiloja 1920-luvulla. Maisema on ollut huomattavasti 
nykyistä avoimempi, ja pappilan rakennukset ja järven rannat ovat näkyneet kauas 
peltojen yli tulotielle. Muita tiloja tai tontteja ei tarkasteltavalla alueella vielä ollut. 
 

 
 
Tommolan kappalaispappilan kulttuurimaisemaa nykyiseltä Tommolantieltä 1920-
luvulla. Vasemmalta talli ja entinen Mäkelän talo, pappila ja aitta. Pellolla niittylatoja ja 
reunassa riihi-puimalato. Katajaa ei enää ole. Kuva on julkaistu paikallislehdessä. Al-
kuperäinen Mäkelän kokoelmista tuhoutunut. 
 

Sotien jälkeinen aika 
Talvisodan jälkeen 1940 Pälkäneellä tehtiin asutussuunnitelmia, joissa suurilta tiloilta 
pakkolunastettiin maata siirtoväen asuttamista varten. Suunnitelmaa toteutettiin 1945 
alkaen. Ensimmäiset uudet tilat tarkasteltavalla alueella olivat Peltola ja Kuusela, jois-
ta Peltola näkyy yhä peltoaukean koillisreunalla. Vuokraviljelijä Mäkelä lunasti Tom-
molan tilan talouspihan ja viljelymaat, ja seurakunnalle jäi pappilan miespiha ja vene-
valkama. Peltojen avoimuus järvelle on jatkunut ainakin 1950-luvulle, jolloin viljelyala 
oli laajimmillaan, ja todennäköisesti vielä 1960-luvullekin. Mäkelän lopetettua viljelyn 
pellot vuokrattiin, ja vuonna 2007 Pälkäneen kunta osti pellot.  
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Kulttuurihistoriallinen arvo 
Historiallinen: asutushistoriallinen, seurakuntahistoriallinen 
Rakennushistoriallinen: arkkitehtoninen, rakennusperinteinen 
Ympäristöarvo: maisemakokonaisuus 

 
 
 

Arvojen perustelut 
Tarkasteltavan alueen maisema ja rakennuskanta kertovat pitkäaikaisesta asutuk-
sesta ja viljelystä. 

 
Historialliset arvot: 
 
Tiusalan ja Mäkelän tilat voi edelleen nähdä muodostetun entisestä Tommolan kap-
palaispappilasta, joka liittyy Pälkäneen asutushistoriaan ja seurakuntahistoriaan. 
 
Rakennushistorialliset arvot: 
 
Rakennushistorialliset arvot ovat Tiusalan tilalla arkkitehtonisia ja rakennusperintei-
siä ja Mäkelän tilalla rakennusperinteisiä. Tiusalan päärakennus ja maakellari sekä 
Mäkelän maitokamari ja kivinavetan säilynyt runko edustavat 1800-luvun lopun ra-
kennustekniikkaa ja arkkitehtuuria. Rakennusperinteisesti arvokkaat Mäkelän aitta ja 
kunnan omistama riihi-puimalato huonokuntoisenakin kuuluvat myös olennaisesti en-
tisen pappilan monipuoliseen rakennuskantaan. 

 
Ympäristöarvot: 
 
Entisen kappalaispappilan vaiheilla näkyy perinteinen maisemarakenne, jossa sekä 
vanha tilakeskus puutarhoineen että sinne johtavat tiet Onkkaalantieltä ja rannasta 
sijoittuvat peltojen ja metsän rajalle. Viljelymaisemalle olennainen riihi-puimalato on 
romahtaneenakin maiseman kiintopiste. On yhä mahdollista palauttaa näkymä 
Tommolantieltä pellon yli Mallasvedelle ja entisen kappalaispappilan rakennuksiin, ja 
siten lisätä maiseman kertovuutta.  

 
 

Lisätietoja ja toimenpidesuosituksia 
 
- Asemakaavassa tulee suojella Tiusalan ja Mäkelän parhaiten säilyneet rakennuk-

set ja Tiusalan pihapiirin ominaisuudet (tarkemmin inventointilomakkeilla).  
- Perinteinen kulttuurimaisema saadaan palautetuksi karsimalla vesakkoa Tommo-

lantien varresta ja lammen ympäriltä siten, että päärakennus ja mahdollisesti aitta 
näkyvät ainakin osittain.  

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

- Mäkelän jaTiusalan rakennusten tulee erottua omaksi kokonaisuudekseen pelto-
jen laidalla, eikä niiden viereen tule osoittaa uusia rakennuspaikkoja.  

- Riihi-puimaladon osittainen säilyttämismahdollisuus tulisi tutkia.  
- Rantapuustoon tulisi avata aukkoja järvelle rikkomatta ehjää rantavyöhykettä lii-

kaa.  
- Mahdollisten historiallisen ajan muinaisjäännösten vuoksi jätevedenpuhdistamon 

lähellä tulisi teettää arkeologinen inventointi. 
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Valokuvat 

Pystykuva vuodelta 1947 
Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat CD:llä Pälkäne_2_07. 
 

Piirustukset  
 Ei ole 
Kartat 

Charta ofver Onkala odn Kuhliala byars Brostmark 1763, Johan af Rungius (1792). 
Maanmittauslaitoksen arkisto, Jyväskylä 
Charta öfver Onkkala bys brostmarks egor 1878-79, reglering storskiftet, Lauraeus 
1886. Maanmittauslaitoksen arkisto, Jyväskylä.  
Sama kuin edellä, kopio vuodelta 1881. Tuomo Tiililän arkisto. 
Suomen taloudellinen kartta. Maanmittaushallitus 1922. 
Pitäjänkartta 1:20 000. 1947. 
Maaperäkartta 2141 04: Pälkäne. 1959 
Maaperäkartta 2141 04:Pälkäne. 1987 
Suomen geologinen kartta, kallioperäkartta. 2141 Kangasala. 1964. 
Peruskartta 1956. 
Topografikartta 1910. 
 

Asiakirjat  
Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston mikrofilmit 
Isojaon järjestelyn asiakirjat vuodelta 1881. Tuomo Tiililän arkisto. 
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