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Mäkelä 
 
Kylä Tommola Kiinteistötunnus 4:93 
Kunta Pälkäne Peruskartta 2141 04 
Osoite  Itäkoordinaatit 2698 450 
Aluetyyppi kirkonkylä Pohjoiskoordinaatit 6818 940 
Kohdetyyppi pappila Rakennusten lkm 5 + 1 kunnan 
Hist. tilatyyppi virkatalo Inventoitu 5 + 1 kunnan 
Nykyinen tilatyyppi tila Omistaja Jukka Mäkelä 
Alue  Omistajan osoite Nuohoojantie 14 as. 

5, 36600 Pälkäne 
 
Kuvaus 
Mäkelän tila sijaitsee Tommolan kylässä, Pälkäneen keskustan eteläpuolella. Tila käsittää 
entisen kappalaispappilan talouspihan ja viereisiä metsäalueita. Koko Mäkelän tila ja siitä 
vuonna 2007 Pälkäneen kunnalle myydyt pellot ovat kuuluneet aikanaan Tommolan kap-
palaispappilalle, jonka entinen päärakennus on viereisellä Tiusalan tilalla. Tiusalan ja Mä-
kelän lähekkäin sijaitsevien rakennusten voi edelleen ymmärtää kuuluneen samaan tilaan. 
 
Mäkelän talousrakennuksista liiteri, navetta, sauna ja maitokamari sijaitsevat melko tiiviinä 
ryhmänä loivassa mäen rinteessä. Talousrakennukset ovat olleet pitkään käyttämättä, ja 
kolmesta rakennuksesta on romahtanut katto. Piha on heinikoitunut. Vuonna 2003 pala-
neen päärakennuksen rauniot ja villiintynyt puutarha sekä aitta ovat pellon reunassa, ja 
peltojen mukana kunnalle siirtynyt riihi-puimalato pellolla. 
 
Tien poskeen liiterin kulmalle istutettu ns. itsenäisyyden kuusi on kasvanut suureksi koti-
kuuseksi. Tien toisella puolella on valeistutuksessa muutama lehtikuusi. Sorapintainen 
vanha tie rantaan, entiseen pappilan venevalkamaan ja jätevedenpuhdistamolle mutkitte-
lee luontevasti pellon ja metsän rajalla päärakennusten raunioiden ja talouspihan välistä.  
 
Kallioisella metsäalueella jätevedenpuhdistamon lähellä on tiettävästi isonvihan aikana 
poltettujen rakennusten perustuksia, mutta inventoinnin yhteydessä niitä ei löydetty. 
 
Historia 
Tommolan yksinäistalo, aikaisemmalta nimeltään Vesaniemi, on kuulunut Onkkaalan jako-
kuntaan ja Pälkäneen hallintopitäjän Äimälän neljännekseen. Vesaniemi mainitaan asiakir-
joissa ensimmäisen kerran 1507. Tilalla on mahdollisesti 1450-luvulla asunut lautamies 
Gudmund Wesaijnen. Tommolan historia jakautuu muutamaan selkeään vaiheeseen: al-
kuvaiheet talonpoikaistilana, autioituminen ja sotaväen omistus, kappalaispappilan aika ja 
sen jälkeinen yksityiskäyttö ja jakaminen. Tommolan vaiheet on selostettu tarkemmin Tiu-
salan inventointilomakkeella. 
 
Veronmaksukyvytön tila oli sotaväen hallussa 1600-luvun puolivälistä siihen asti, kun kap-
palainen Sigfrid Revallius otti sen viljelykseensä 1672. Kappalaisen virkatalona Tommola 
mainitaan 1684. Tila oli asumaton vuodesta 1713 vuoteen 1727, jolloin seurakuntalaiset 
velvoitettiin rakentamaan pappila uudelleen isovihan aikana tuhotun tilalle. Isojaon aikaan 
1763 Tommolan tilakeskus sijaitsi nykyisellä paikallaan, ja pellot levittäytyivät sen pohjois-
puolella melko kapeana vyöhykkeenä Peltoniemestä maantiehen asti. Nykyinen polku ran-
taan oli jo olemassa. Isojaon täydennyksen aikaan peltoja oli raivattu pohjoiseen päin ja 
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maantieltä pappilaan johtavan tien linja siirretty nykyiselle kohdalleen metsän ja pellon ra-
jalle. 
 
Nykyisen omistajan vanhemmat tulivat pappilan vuokraviljelijöiksi 1928. Päärakennus oli 
tuolloin nykyisen omenapuutarhan kohdalla, josta se siirrettiin hiukan kaakkoon päin 1934. 
Hirsistä päärakennusta jatkettiin myöhemmin, ja vuonna 2003 se paloi. 
 
Alueita erotettiin Tommolasta laajassa mitassa ensimmäisen kerran 1920-luvun vaiheilla, 
kun Kostianvirran tuntumassa oleva käsityöläisalue palstoitettiin. Talvisodan jälkeen 1940 
Pälkäneelle laaditun asutussuunnitelman mukaan Tommolasta pakkolunastettiin ja erotet-
tiin useita 1945-1950 asuntotiloja, asunto-viljelystiloja ja viljelystiloja. Vuoden 1949 vaiheil-
la Mäkelät ostivat kantatilan pellot ja talouspihan, ja noin hehtaarin kokoinen alue pappilan 
miespihasta ja venevalkama jäivät seurakunnalle. Kappalaisen virka oli lakkautettu 1944. 
Mäkelät rakensivat talouspihaan uuden sauna-pakarin 1950-luvun lopulla, ja 1970-luvulla 
liiteri-traktoritallin tien varresta puretun tallin tilalle.  
 
Rannasta pakkolunastettiin alue jätevedenpuhdistamoa varten 1976.  Puhdistamon lou-
naispuolelta erotettiin Mäkelän suvulle kolme mökkitonttia 1980. Viime vuosina pellot on 
vuokrattu ulkopuoliselle viljelijälle, ja 2007 Pälkäneen kunta osti ne.  
 
Ympäristö 
Alue on kuntakeskuksen maaseutumaista laita-aluetta, jonne matala omakotiasutus on 
alkanut levitä. Tilakeskuksen länsipuolella ovat Tiusalan rakennukset, jotka Mäkelän kans-
sa muodostivat ennen Tommolan tilan. Pohjoispuolella on vähintään 240 vuotta viljelty 
peltoalue, jonka keskivaiheilla on pieni, rehevä puronotkelma ja lampi. Pellot rajautuvat 
rantavesakoihin, jotka nykyisellään estävät näkymät järvelle. Alueen itäpuolella kohoaa 
harju, jonka länsikyljessä kulkee vanha Hämeenlinnaan johtanut maantie. Tien varressa 
on kappalaispappilasta 1800-luvun lopulla erotettu hautausmaa. 
 
Kaava Rakennuskaava / asemakaava. Käyttö-

tarkoitus M 
pvm  

  pvm  
 
Suojelu 
 

Ei ole.  
Tiusalan ja Mäkelän omistajat esittivät 1988 tilojen rakennuskantaa 
suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla. Lääninhallitus ja ympä-
ristöministeriö katsoivat suojelun olevan mahdollista järjestää kaa-
voituksen yhteydessä. 
 

Kirjalliset lähteet, 
kartat ym. 

Pälkäneen historia. Vammala 1972 
Pälkäneen historia II.  Jyväskylä 1988. 
Maamittauslaitoksen arkisto: Isojaon kartta 1763, isojaon täyden-
nyksen kartta 1878-79 (1886),  
Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston arkisto: toimitus-
kartat 34:3, 34:6, 34:8, 34:35, 34:41 
YM päätös 4126, 4127/561/89 
 

Suulliset lähteet Irja Mäkelä, Jukka Mäkelä 
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Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Rakennushist. rakennusperinteinen 
Historiallinen asutushistoriallinen, seurakuntahistoriallinen 
Ympäristöarvo osa maisemakokonaisuutta 
 
Arvojen perustelu Mäkelän tilan talouspiha on oleellinen osa ainakin keskiajalta tun-

netun Tommolan yksinäistilan, myöhemmin kappalaispappilan, 
rakennuskantaa. Nykyisellä paikallaan 1700-luvun alkupuolelta asti 
sijainnut tilakeskus sijaitsee aitan kanssa luontevasti peltoaukean 
ja metsän rajalla. Tyypillinen yksinäistalon viljelymaisemanäkymä 
peltojen yli tilakeskukseen voidaan pääosin palauttaa puustoa kar-
simalla. Hyvin säilyneet aitta ja maitokamari sekä kivinavetan säi-
lynyt osa kertovat viime vuosisadan vaihteen rakennustekniikasta 
ja -perinteestä. Perinteistä rakennustekniikkaa edustava riihi-
puimalato lisää maiseman kertovuutta ja on romahtaneenakin mai-
seman kiintopiste.  

 
Arvoluokka  
 
Lisätietoja, 
toimenpidesuosit. 
 

Pälkäneen kunnan nykyisin omistama riihi-puimalato on inventoitu 
Mäkelän rakennusten joukossa. 
 
Aitta tulee suojella asemakaavassa, ja myös maitokamarirakennus 
tulisi säilyttää. Kivinavetan uudelleenkäyttömahdollisuudet tulisi 
tutkia. Kasvillisuutta pitää karsia rakennusten ympäriltä lisävaurioi-
den estämiseksi. 
Kunnan omistaman, huonokuntoiset riihi-puimaladon yhden osan 
säilyttämismahdollisuus tulee selvittää. 

 
Liitteet - asemapiirros ja valokuvat 

- rakennuslomakkeet 
Valokuvat  

 
Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä 
 

Inventoija Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Tallentaja Eija Teivas pvm 1.10.2007 
Päivittäjä  pvm  
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Mäkelä, rakennetun alueen asemapiirros. Pellot ja rakennus 6 kuuluvat Pälkäneen kunnal-
le. 
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4-93 MÄKELÄ      KUVALIITE 
 

 
4-93 näkymä Mäkelään ja Tiusalaan ja riihelle idästä 07 
Istutettu kasvillisuus ja kuuset erottuvat maisemassa. 

  
4-93 kotikuuset luoteesta 07 4-93 yleiskuva pohjoisesta 07 

  
4-93 näkymä pihaan koillisesta 07 4-93 yleiskuva aitan suuntaan etelästä 07 
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4-93 lampi lännestä 07 4-93 päärakennuksen rauniot 07 

 

 
 
 

4-93 näkymä riihelle lounaasta 07  
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Mäkelä       rakennus 1 
 
Kiinteistötunnus 4:93 Kerrosluku 1 
Rakennustyyppi talousrakennus Pohjakaava  
Nykyinen käyttö tyhjillään Rungon muoto suorakaide 
Alkuperäinen käyttö karjakeittiö, sauna Ullakko  Kellari  
Suunnittelija  Perustus lohkokivi 
Signeeraus/vuosil.  Runko hirsi, ylh. pystylauta 
Rakentamisvuosi  Vuoraus hirsi 
Rak.vuosikymmen n. 1900 Katemateriaali aaltopelti 
Rak. vuosisata n 1900 Katon muoto satula 
Korjausvuodet  Kuistityyppi  
  Kuistin kattomuoto  
 
Kuvaus 
Satulakattoisen, lyhytnurkkaisen hirsirakennuksen seinät ovat itäpuolella hyvin tummat, 
mahdollisesti aikanaan punamullatut. Pääty on maalaamaton harmaa. Pieniruutuiset ikku-
nat ovat valkoiseksi maalatut ja mahdollisesti alkuperäiset. Toisessa päässä ikkunat ovat 
hiukan suuremmat ja kaksinkertaiset. Sisäänkäynti on päädystä, jossa oven vieressä on 
katettu teline maitotonkille. Itäsivua on tuettu följareilla.  
 
Historia 
Rakennus on kuulunut Tommolan kappalaispappilaan, josta Mäkelän tila erotettiin 1945. 
Tommolaan n. 1928 saapunut Mäkelän perhe asui vuonna 1934 jonkin aikaa saunatuvas-
sa sillä aikaa, kun nyttemmin palanut asuinrakennus siirrettiin. Rakennuksessa on ollut 
karjakeittiö ja maitokamari sekä suuri sauna. Maitokamariin tuli kalliolla olevasta lähteestä 
omalla paineellaan kylmä vesi, jonka ansiosta maidon jäähdytykseen ei tarvittu jäitä. 
 
Kunto 
Kohtalainen 
 
Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Rakennushist.  
Historiallinen  
Ympäristöarvo osa kokonaisuutta 
 
Arvojen perustelu Hirsinen, hyvin säilynyt rakennus on tärkeä osa entisen kappalais-

pappilan talouspihaa.  
 
Lisätietoja, 
toimenpidesuosit. 

Sisälle ei päässyt. 
Rakennus tulisi säilyttää. Kasvillisuus pitää karsia seinustoilta. 

 
Liitteet Kuvaliite lomakkeella 

 
Valokuvat Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä 

 
Inventoija Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Tallentaja Eija Teivas pvm 2.10.2007 
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Päivittäjä    
 
 

4-93 rakennus 1 pohjoisesta 07 4-93 rakennus 1 idästä 07 
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Mäkelä       rakennus 2 
 
Kiinteistötunnus 4:93 Kerrosluku 2 
Rakennustyyppi talousrakennus Pohjakaava  
Nykyinen käyttö tyhjillään Rungon muoto suorakaide 
Alkuperäinen käyttö navetta Ullakko  Kellari  
Suunnittelija  Perustus lohkokivi 
Signeeraus/vuosil.  Runko lohkokivi 
Rakentamisvuosi  Vuoraus kivi, ylh. pystylauta 
Rak.vuosikymmen 1890? Katemateriaali sementtitiili 
Rak. vuosisata 1800? Katon muoto satula 
Korjausvuodet  Kuistityyppi  
  Kuistin kattomuoto  
 
Kuvaus 
Navetta on suorakaiteen muotoinen, alaosa lohkokivestä tehty ja heinäparvi puusta. Itä-
päädyssä on myöhemmin tehty, sementtitiilinen, pyöreä rehutorni ja heinäparvelle johta-
neen sillan jäänteet. Satulakatto on sammaloitunutta sementtitiiltä. 
Kiviseinät ovat suorassa ja suhteellisen hyväkuntoiset, mutta puurakenteinen, punamullat-
tu yläosa ja katto ovat romahtaneet. 
 
Historia 
Navetta on kuulunut Tommolan kappalaispappilaan ja on todennäköisesti uusittu suunnil-
leen samaan aikaan kuin päärakennus. Navetassa on pidetty parinkymmenen lehmän li-
säksi sikoja ja tallin purkamisen jälkeen 1970-luvulla hevosta. 
 
Kunto 
Huono 
 
Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Rakennushist. rakennusperinteinen 
Historiallinen  
Ympäristöarvo osa kokonaisuutta 
 
Arvojen perustelu Rakenteeltaan 1900-luvu vaihteelle tyypillinen kivinavetta edustaa 

pappilan uudelleenrakentamisvaihetta.  
 
Lisätietoja, 
toimenpidesuosit. 

Sisälle ei voinut mennä. 
Kivirakenteinen runko olisi hyvä säilyttää ottamalla se uuteen käyt-
töön, mikäli mahdollista.  

 
Liitteet  
Valokuvat Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä 

 
Inventoija Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Tallentaja Eija Teivas pvm 2.10.2007 
Päivittäjä    
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4-93 rak 2 pohjoisesta 07 4-93 rak 2 lännestä 07 

 

 

4-93 rak 2 etelästä 07  
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Mäkelä       rakennus 3 
 
Kiinteistötunnus 4:93 Kerrosluku 1 
Rakennustyyppi talousrakennus Pohjakaava  
Nykyinen käyttö tyhjillään Rungon muoto  
Alkuperäinen käyttö sauna-pakaritupa Ullakko  Kellari  
Suunnittelija  Perustus betonipilarit 
Signeeraus/vuosil.  Runko ranko 
Rakentamisvuosi n. 1959 Vuoraus peiterimalaudoitus 
Rak.vuosikymmen 1950 Katemateriaali sementtitiili 
Rak. vuosisata 1900 Katon muoto satula 
Korjausvuodet  Kuistityyppi sisään vedetty 
  Kuistin kattomuoto  
 
Kuvaus 
Yksikerroksisen talousrakennuksen hahmo on suorakaiteen muotoinen, kaakkoisnurkka 
on sisään vedetty. Julkisivulaudoitus on yksinkertainen, helmalistoja ja nurkkalautoja ei 
ole. 
 
Historia 
Sauna-pakaritupa rakennettiin 1950-luvun lopulla. Aikaisemmin oli käytetty karjakeittiöra-
kennuksessa ollutta suurta saunaa. 
 
Kunto 
Kohtalainen 
 
Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Rakennushist.  
Historiallinen  
Ympäristöarvo kuuluu pihapiiriin 1950-luvun kerrostumana 
 
Arvojen perustelu  
 
Lisätietoja, 
toimenpidesuosit. 

Sisälle ei päässyt. 
Kasvillisuus tulee poistaa seinustoilta. 

 
Liitteet Kuvaliite lomakkeella 
Valokuvat Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä 

 
Inventoija Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Tallentaja Eija Teivas pvm 2.10.2007 
Päivittäjä    
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4-93 rak 3 idästä 07 4-93 rak 3 lounaasta 07 
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Mäkelä       rakennus 4 
 
Kiinteistötunnus 4:93 Kerrosluku 1 
Rakennustyyppi talousrakennus Pohjakaava  
Nykyinen käyttö tyhjillään Rungon muoto suorakaide 
Alkuperäinen käyttö liiteri / traktoritalli Ullakko  Kellari  
Suunnittelija  Perustus  
Signeeraus/vuosil.  Runko ranko 
Rakentamisvuosi  Vuoraus pystylauta 
Rak.vuosikymmen 1970 Katemateriaali sementtitiili 
Rak. vuosisata 1900 Katon muoto satula 
Korjausvuodet  Kuistityyppi  
  Kuistin kattomuoto  
 
Kuvaus 
Yksinkertainen liiterirakennus rajaa talouspihaa tien suuntaisena. Julkisivut ovat harvah-
koa pystylautaa. Keltamullan värinen puurakennus on romahtamaisillaan. 
 
Historia 
Liiterin tien puoleiselta sivulta on purettu vanha talli, jonka tilalle liiteri on rakennettu 1970-
luvulla.  
 
Kunto 
Huono 
 
Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Rakennushist.  
Historiallinen  
Ympäristöarvo  
 
Arvojen perustelu  
 
Lisätietoja, 
toimenpidesuosit. 

Sisälle ei voinut mennä 

 
Liitteet Kuvaliite lomakkeella 
Valokuvat Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä 

 
Inventoija Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Tallentaja Eija Teivas pvm 2.10.2007 
Päivittäjä    
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4-93 yleiskuva pohjoisesta 07 
etualalla rakennus 4 

4-93 rak 4 etelästä 07 
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Mäkelä       rakennus 5 
 
Kiinteistötunnus 4:93 Kerrosluku 2 
Rakennustyyppi aitta Pohjakaava  
Nykyinen käyttö varasto Rungon muoto suorakaide 
Alkuperäinen käyttö aitta Ullakko  Kellari  
Suunnittelija  Perustus lohkokivet 
Signeeraus/vuosil.  Runko hirsi 
Rakentamisvuosi  Vuoraus hirsi/peiterimalaud. 
Rak.vuosikymmen  Katemateriaali sementtitiili 
Rak. vuosisata 1800-1900? Katon muoto satula 
Korjausvuodet  Kuistityyppi  
  Kuistin kattomuoto  
 
Kuvaus 
Lyhytnurkkainen aitta sijaitsee tilan entisen päärakennuksen pohjoispuolella rantatien var-
ressa muista rakennuksista erillään. Aitan alaosa on melko pientä, veistettyä hirttä ja ylä-
osa tasakerrasta ylöspäin peiterimalaudoitettu, seinien punamultaus on kulunut pois. Luu-
kun sijasta yläosassa on kuusiruutuinen ikkuna. Helmiponttilaudoilla vaakaan laudoitettu, 
mustaksi tervattu ovi aukeaa ulospäin ja sen alareunassa on kissanluukku. Saranaraudat 
ovat pitkät ja saranan holkki koristeltu. Saranatappi on alaosastaan kaareva. Takorautai-
nen avainkilpi on suuri ja kolmion muotoinen. Ovenpielessä on pitkä, taottu telkirauta. Sei-
nustoilla kasvaa puiden taimia ja taikinanmarjaa. Räystäät ovat osin lahot ja perustuskivet 
siirtyneet yhdeltä nurkalta. 
 
Historia 
Rakennustekniikka viittaa 1900-luvun vaihteeseen. 
 
Kunto 
Hyvä / kohtalainen 
 
Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Rakennushist. rakennusperinteinen 
Historiallinen  
Ympäristöarvo osa kokonaisuutta 
 
Arvojen perustelu Perinteisen mallinen aitta täydentää entisen kappalaispappilan 

1900-luvun lopun rakennuskantaa, ja se sijaitsee luontevalla pai-
kalla pihapiirin ulkopuolella. Maisemallisesti tärkeä asema on 
mahdollista palauttaa puustoa karsimalla. 
 

 
Lisätietoja, 
toimenpidesuosit. 

Kasvillisuus tulee poistaa seinustoilta. Siirtyneet lohkokivet tulee 
siirtää paikoilleen. 

 
Liitteet Kuvaliite lomakkeella 
Valokuvat Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä 
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Inventoija Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Tallentaja Eija Teivas pvm 1.10.2007 
Päivittäjä    
  

 
4-93 rak 5 etelästä 07 4-93 rak 5 lännestä 07 

  
4-93 rak 5 ovi 07 4-93 rak 5 pääty luoteesta 07 

 

 

4-93 rak 5 itäsivua kaakosta 07 4-93 rak 5 nurkkakivi 07 
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Mäkelä       rakennus 6 
 
Kiinteistötunnus 4:93 Kerrosluku 1-2 
Rakennustyyppi riihi-puimalato Pohjakaava  
Nykyinen käyttö tyhjillään Rungon muoto T 
Alkuperäinen käyttö riihi Ullakko  Kellari  
Suunnittelija  Perustus nurkkakivet 
Signeeraus/vuosil.  Runko hirsi / ranko 
Rakentamisvuosi  Vuoraus hirsi / pystylauta 
Rak.vuosikymmen  Katemateriaali päre / aaltopelti 
Rak. vuosisata 1700? Katon muoto satula 
Korjausvuodet  Kuistityyppi  
  Kuistin kattomuoto  
 
Kuvaus 
Riihi-puimalato sijaitsee maamerkkinä peltoaukean keskellä, ja on nykyisin ainoa tulosuun-
taan näkyvä rakennus entisestä Tommolan kappalaispappilasta. 
 
Rakennus koostuu kahdesta hirsisestä riihestä ja niiden takana olevasta rankorakenteises-
ta puimaladosta. Pitkänurkkaisissa riihissä on pistolattiat irtopontein ja sivukatokset. Nurk-
kien päät on punamullattu. Riihet on yhdistetty toisiinsa katoksella. Etelän puoleisen riihen 
katokseen avautuu suuri aukko, jonka pielet on tuettu pystypuilla. Riihissä on ollut pärekat-
to ja korkeammassa puimalato-osassa aaltopelti. Pärekatot ja katokset ovat romahtaneet.  
 
Historia 
Riihi-puimalato on kuulunut Tommolan kappalaispappilaan. Vuoden 1830 katselmuksessa 
mainitaan kaksi riihtä ja riihilato. Riihien pistolattiat viittaavat 1700-luvulle, mutta muuten 
rakennustekniikka vaikuttaa uudemmalta. Pohjoispuoleisessa riihessä on ollut suuri kiuas 
ja parvi. Pohjoisen puoleista riihtä on käytetty viljankuivatuksen lisäksi mallas- ja pal-
visaunana ainakin vielä sota-aikana.  
 
Kunto  
Huono 
 
Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Rakennushist. rakennusperinteinen 
Historiallinen  
Ympäristöarvo maisemallisesti keskeinen 
 
Arvojen perustelu kahden riihen ja puimaladon yhdistelmä kuuluu entisen kappalais-

pappilan perinteiseen rakennuskantaan ja on sijainniltaan maise-
mallisesti keskeinen. Huono kunto vähentää rakennuksen arvoa. 

 
Lisätietoja, 
toimenpidesuosit. 

Rakennus ei enää kuulu Mäkelän tilaan, vaan se on vuonna 2007 
myyty peltoalueen mukana Pälkäneen kunnalle. 
Pohjoisen riihen säilyttämis- ja kunnostamismahdollisuus tulisi tut-
kia. 
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Liitteet Kuvaliite lomakkeella 
Valokuvat Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä 

 
Inventoija Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Tallentaja Eija Teivas pvm 1.10.2007 
Päivittäjä    
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