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1. SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualue  sijaitsee  Pälkäneen  kuntakeskuksessa  ja  rajoittuu  Mallasveden 
rantaan.  Pääosan alueesta muodostuu Mäkelän tilan 4:93 Tommolantien pohjois-
puolella olevasta osasta. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 14 hehtaaria ja se on pääosiltaan kunnan omis-
tuksessa.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.

Kuva 2. Kaavamuutosalueen rajaus.



2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Kunta hankki osan Mäkelän tilasta tarkoituksenaan muuttaa alue omakotialueeksi ja 
virkistysalueeksi. Voimassa olevan asemakaavan mukaan alue on maatalousaluetta 
ja puistoa. Tommolantien eteläpuolella oleva Tiusalan tilan 5:0 arvokkaat elementit 
on  tarkoitus  asemakaavan  muutoksella  turvata.  Peltoniemen  etelärannalla  oleva 
Rantakallion tila 4:107 on tarkoitus osoittaa lomarakennuspaikaksi.

Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi 19.3.2007 § 12 em. kiinteistökaupan. Kauppa-
kirjaan on kirjattu myyjän omistukseen jäävien alueiden käsittelyyn liittyviä ehtoja:

– rantaan sijoittuva alue pyritään muuttamaan omakoti- tai loma-asuntotontiksi, 
jolla on noin 120 k-m2 rakennusoikeutta,

– Tommolantien varteen sijoittuvalle alueelle pyritään osoittamaan kaksi oma-
kotitonttia, joiden rakennusoikeus on ympäröivien tonttien mukainen.

3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT

3.1. Maakuntakaava

Pälkäne kuuluu Pirkanmaan maakuntaliiton alueeseen. Pirkanmaan maakuntakaava 
on vahvistettu 29.3.2007.
Maakuntakaavassa  suunnittelualue  on  osoitettu  taajamatoimintojen  alueena  (A). 
Merkinnällä  osoitetaan  asumisen  ja  muiden  taajamatoimintojen  alueita.  Merkintä 
sisältää kaupan, palvelujen ja hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pieneh-
köjä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy 
virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita.

Kuva 3. Ote maakuntakaavasta.

ALUEEN SIJAINTI



3.2. Yleiskaava ja asemakaava

Suunnittelualueella  ei  ole  voimassa  oikeusvaikutteista  yleiskaavaa.  Pälkäneen oi-
keusvaikutukseton yleiskaava vuodelta 1978.

Asemakaava

Suunnittelualueella  on  voimassa  rakennuskaava,  joka  on  vahvistettu  lääninhalli-
tuksessa 7.9.1967. Rakennuskaavaan tehty kaavamuutos on vahvistettu lääninhalli-
tuksessa vuonna 4.11.1977.

Kaavassa  suunnittelualue  on  merkitty  suurimmaksi  osaksi  maa-  ja  metsäta-
lousalueeksi (M), Peltoniemi ja ranta ovat luonnontilaisena säilytettävää puistoaluetta 
(PL). Uimarantavaraus (UV) on osoitettu lahden pohjukkaan. Uimarannalle on pysä-
köintipaikkavaraus (LP) ja Peltoniemen eteläpuolella on venevalkama (LV). Tommo-
lantie kulkee alueen eteläreunassa.

Kuva 5. Ote voimassa olevasta asemakaavasta

3.3. Muut suunnitelmat ja selvitykset

Alueelle tehdyt selvitykset:
– Pohjatutkimus, Tommolan alueen rakennettavuus, Geohelovuo Oy,  2007
– Tommolan alueen luontoselvitys, Pälkäneen kunta, Hannu Alen, 2007
– Tommolan alueen maisemaselvitys, Arkkitehtitoimisto Eija Teivas, 2007
– Pälkäneen rantojen virkistyskäyttö, Pälkäneen kunta, Marja-Liisa Mytkäniemi, 

2008

4. OSALLISET

Maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja 
ne,  joiden asumiseen,  työntekoon tai  muihin  oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.



Alustavasti osallisiksi katsotut:
– kaavamuutosalueen ja näihin rajoittuvien alueiden maanomistajat
– lähialueen asukkaat, yritykset, yritysten työntekijät
– Pälkäneen kunta:

tekninen lautakunta
rakennuslautakunta
ympäristölautakunta

– Pirkanmaan ympäristökeskus
– Pirkanmaan liitto
– Pirkanmaan maakuntamuseo
– Tiehallinto/Hämeen tiepiiri
– Tampereen aluepelastuslaitos
– Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Osallisilla on oikeus ottaa osa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lau-
sua kaavasta mielipiteensä.

5. KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA 
TIEDOTTAMINEN

5.1. Kaavan vireilletulo ja valmisteluvaihe

– Vireille tulosta ja valmisteluaineiston nähtävänä pidosta ilmoitetaan Sydän-
Häme  lehdessä,  kunnan  ilmoitustauluilla  sekä  kunnan  internet-sivuilla 
www.palkane.fi.

– Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto (luonnok-
set,  selvitykset)  pidetään  nähtävänä  Pälkäneen  kunnantalolla,  Luopioisten 
palvelupisteessä ja kunnan www-sivuilla.

– Osalliset  ja  kuntalaiset  voivat  esittää  nähtävänä olevasta aineistosta  mieli-
piteitä,  jotka  tulee  toimittaa  kunnalle  ennen  nähtävänä  olon  päättymistä. 
Puutteellisena pitämästään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osallinen 
voi esittää neuvottelua Pirkanmaan ympäristökeskukselle.

– Tarvittaessa järjestetään tilaisuus, jossa kaavaluonnoksien sisältö arvioidaan. 
Tilaisuus on avoin kaikille.

– Lähetetään nähtävänä oleva aineisto viranomaisille, järjestetään viranomais-
neuvottelu tai pyydetään alustavat lausunnot.

Kaavaluonnoksista  muokataan  kaavaehdotus  ottaen  huomioon  luonnosvaiheessa 
saatu palaute.

5.2. Kaavaehdotus

– Kunnanhallitus  päättää  kaavaehdotuksen  asettamisesta  ns.  julkisesti  näh-
täväksi.

– Nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan Sydän-Häme lehdessä, kunnan ilmoi-
tustauluilla,  kunnan www-sivuilla sekä kirjeitse kunnan ulkopuolella  asuville 
suunnittelualueen maanomistajille.

– Asemakaavaehdotus pidetään nähtävänä 30 päivää Pälkäneen kunnantalolla, 
Luopioisten palvelupisteessä ja kunnan www-sivuilla.

– Osalliset  ja kunnan jäsenet  voivat esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia, 
jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä.

– Pyydetään viranomaislausunnot.
– Tarvittaessa käydään viranomaisneuvottelu.

http://www.palkane.fi/


Käsitellään muistutukset  ja lausunnot  sekä harkitaan niiden merkitys. Tarvittaessa 
tehdään kaavaan vähäisiä muutoksia.

5.3. Kaavan hyväksyminen

– Kunnanhallitus valmistelee kaavan hyväksyttäväksi.
– Päätöskäsittelystä  ja  pöytäkirjan  nähtävänä  pidosta  ilmoitetaan  valtuuston 

kokouskutsussa, joka julkaistaan Sydän-Hämeen lehdessä, kunnan ilmoitus-
tauluilla sekä kunnan www-sivuilla.

– Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan.
– Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kirjeitse sitä ehdotusvaiheessa erikseen 

pyytäneille.

Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 
30  päivää  alkaen  pöytäkirjan  nähtävänä  pitoa  seuraavasta  päivästä.  Hallinto-
oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

5.4. Kaavan voimaantulo

Mikäli  hyväksymispäätöksestä  ei  ole  valitettu,  asemakaava  tulee  voimaan  kuu-
lutuksella Sydän-Häme lehdessä, kunnan ilmoitustauluilla ja kunnan www-sivuilla.

6. VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Kunkin vaiheen aineistot toimitetaan viranomaisille ja pyydetään lausunnot ja/tai käy-
dään viranomaisneuvottelut tarpeen mukaan.
Kaavan  hyväksymisestä  ja  voimaantulosta  tiedotetaan  maankäyttö-  ja  rakennus-
asetuksen mukaisesti.

7. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA LAADITTAVAT 
SELVITYKSET

Suunnittelualue  on  suurimmaksi  osaksi  taajama-alueella  olevaa  peltomaata.  Alu-
eeseen ei  kohdistu  valtakunnallisia  tai  maakunnallisia  erityistavoitteita.  Suunnitte-
lualueesta on tehty luontoselvitys ja maisemaselvitys sekä osasta aluetta maaperä-
tutkimus. Pirkanmaan maakuntamuseon maastokatselmuksen 19.10.2007 perusteel-
la alueella ei ole tarpeen tehdä arkeologista selvitystä.

Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta:
– Kaavan taloudelliset vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
– Liikenteelliset vaikutukset lähialueiden asutukselle
– Sosiaaliset vaikutukset, asuinympäristön toimivuus ja viihtyisyys
– Ympäristöön ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset

8. KAAVOITUKSEN AIKATAULUTAVOITE

Ohjelmointi ja aineiston hankinta
kevät 2008

– Tarvittavat neuvottelut
– Kartta- ym. perusaineiston hankinta



Valmisteluvaihe
kesä ja alkusyksy 2008

– Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
– Kaavaluonnosvaihtoehtojen sekä luonnosvaiheen selostusosan laatiminen
– (Kunnanhallitus 8.9.2008)
– Valmisteluvaiheen aineiston nähtävänä olo 11.9.-10.10.2008
– Mahdollinen viranomaisneuvottelu
– Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdotukseksi

Asemakaavaehdotus
syksy 2008

– Kunnanhallitus 27.10.2008
– Virallinen nähtävillä olo 30.10.-28.11.2008
– Muistutusten ja lausuntojen käsittelyt
– Mahdollinen viranomaisneuvottelu
– Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn

Hyväksymiskäsittely
Marraskuu/joulukuu 2008

– Kunnanhallitus 8.12.2008
– Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 15.12.2008

Voimaan tulo
tammikuun lopulla 2009

9. YHTEYSTIEDOT

Pälkäneen kunta

Aluearkkitehti
Marja-Liisa Mytkäniemi
puh. (03) 5791 263, 040 – 7375 390
sähköposti: etunimi.sukunimi@palkane.fi
osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne

Airix Ympäristö Oy
(kaavaa laativa konsultti)

Rakennusarkkitehti Mil.ins.
Esko Hyytinen Juha Poskela
puh. 010 241 4023 puh. 010 241 4114

sähköposti: etunimi.sukunimi@airix.fi
osoite: Salhojankatu 42,
PL 453, 33101 Tampere

mailto:etunimi.sukunimi@airix.fi
mailto:etunimi.sukunimi@palkane.fi
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