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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1. Tunnistetiedot 

Kaavaselostus koskee 13.07.2016 päivättyä asemakaavan muutoskarttaa. 
Asemankaavan muutos koskee maa- ja metsätalousaluetta, virkistys-  ja katualuetta. 
Asemakaavalla muodostuu 24 asuintonttia, joista yksi on rakennettu, kaksi yhdys-
kuntateknisen huollon aluetta ja kaksi lomarakennustonttia. Lisäksi muodostuu lähi-
virkistysaluetta ja katualuetta. 
 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksessa ja rajoittuu Mallasveden ran-
taan. Pääosa alueesta muodostuu Mäkelän tilan 4:93 Tommolantien pohjoispuolella 
olevasta osasta. 
 
Alueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria. 
 

 
Suunnittelualueen sijainti 



 
 

 

PÄLKÄNE, TOMMOLA, ASEMAKAAVAN MUUTOS    2 

1.3. SISÄLLYSLUETTELO 

1.  PERUS- JA TUNNISTETIEDOT .......................................................................................................................... 1 

1.1.  TUNNISTETIEDOT ............................................................................................................................................... 1 
1.2.  KAAVA-ALUEEN SIJAINTI ................................................................................................................................... 1 
1.3.  SISÄLLYSLUETTELO .................................................................................................................................... 2 
1.4.  LUETTELO LIITEASIAKIRJOISTA .......................................................................................................................... 3 
1.5.  KAAVAN TARKOITUS ......................................................................................................................................... 3 

2.  TIIVISTELMÄ ........................................................................................................................................................ 3 

2.1.  KAAVAPROSESSIN VAIHEET ............................................................................................................................... 3 
2.2.  ASEMAKAAVAN MUUTOS ................................................................................................................................... 3 
2.3.  ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN ..................................................................................................................... 4 

3.  LÄHTÖKOHDAT ................................................................................................................................................... 4 

3.1.  SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ......................................................................................................... 4 
3.1.1.  Alueen yleiskuvaus .................................................................................................................................... 4 
3.1.2.  Luonnonympäristö .................................................................................................................................... 5 
3.1.3.  Rakennettu ympäristö ............................................................................................................................... 6 
3.1.4.  Maanomistus ............................................................................................................................................ 8 
3.1.5.  Rantaviivan mitoitus ja emätilaselvitys .................................................................................................... 9 

3.2.  SUUNNITTELUTILANNE .................................................................................................................................... 10 
3.2.1.  Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset .............................................................. 10 

4.  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET .............................................................................................. 12 

4.1.  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE ........................................................................................................... 12 
4.2.  SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET ................................................................. 12 
4.3.  OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ..................................................................................................................... 12 

4.3.1.  Osalliset .................................................................................................................................................. 12 
4.3.2.  Vireilletulo .............................................................................................................................................. 12 
4.3.3.  Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ............................................................................................ 12 
4.3.4.  Viranomaisyhteistyö ............................................................................................................................... 12 

4.4.  ASEMAKAAVAN TAVOITTEET ........................................................................................................................... 13 
4.4.1.  Lähtökohtaiset tavoitteet ........................................................................................................................ 13 

4.5.  ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET ................................................................ 13 
4.5.1.  Aikaisemmin laaditut luonnosvaihtoehdot .............................................................................................. 13 

5.  ASEMAKAAVAN KUVAUS ................................................................................................................................ 14 

5.1.  KAAVAN RAKENNE .......................................................................................................................................... 14 
5.1.1.  Mitoitus ................................................................................................................................................... 15 
5.1.2.  Palvelut ................................................................................................................................................... 15 

5.2.  YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ................................................................. 15 
5.3.  ALUEVARAUKSET ............................................................................................................................................ 15 

5.3.1.  Korttelialueet .......................................................................................................................................... 15 
5.3.2.  Muut alueet ............................................................................................................................................. 16 

5.4.  KAAVAN VAIKUTUKSET ................................................................................................................................... 17 
5.4.1.  Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen ....................................................... 17 
5.4.2.  Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ........................................................................................ 18 

5.5.  YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ........................................................................................................................... 18 
5.6.  KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET .............................................................................................................. 18 
5.7.  NIMISTÖ ........................................................................................................................................................... 18 

6.  ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ........................................................................................................................... 19 

 



 
 

 

PÄLKÄNE, TOMMOLA, ASEMAKAAVAN MUUTOS    3 

1.4. Luettelo liiteasiakirjoista 

LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
LIITE 2 Asemakaavan seurantalomake 
LIITE 3 Luontoselvitys 
LIITE 4 Maisemaselvitys 
LIITE 5 Rantaviivan mitoitus 
LIITE 6 Luonnos 
LIITE 7 Luonnosvaihtoehtojen palauteraportti I 
LIITE 8 Luonnosvaiheen palauteraportti II 
LIITE 9 Havainnekuva luonnosvaiheesta 
LIITE 10 Puhdistamon hajuselvitys 
LIITE 11 Pienennös kaavakartasta 1:4000 sekä määräykset ja merkinnät 
KAAVAKARTTA 
MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET 
 

1.5. Kaavan tarkoitus 

Kunta hankki osan Mäkelän tilasta tarkoituksenaan muuttaa voimassa oleva kaava-
alue omakotialueeksi ja virkistysalueeksi. Samalla huomioidaan liittyviä alueita teh-
dyn kiinteistökaupan mukaisesti. 
 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 

Hanketta koskeva (Tommolan alueen) asemakaavan muutoksen ensimmäinen vaihe 
tuli vireille 2007. Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 22.6.2009.  Kaavasta 
valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi kaavan 
18.8.2010, koska Tommolan jätevedenpuhdistamosta ei ollut riittävää selvitystä osoi-
tettu.  
 
Asemakaavan muutoshanke käynnistettiin vuonna 2012 uudelleen alkuperäisten ta-
voitteiden ja aikaisemmin laadittujen suunnitelmien sekä täydennetyn selvityksen 
pohjalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 
10.5.-8.6.2012 välisenä aikana.   
 

2.2. Asemakaavan muutos 

Asemakaavalla muodostuu 24 asuintonttia, joista yksi on rakennettu, kaksi yhdys-
kuntateknisen huollon aluetta ja kaksi lomarakennustonttia. Lisäksi muodostuu lähi-
virkistysaluetta ja katualuetta. 
 
Peltoniemen eteläosaan on osoitettu kaksi loma-asuntotonttia (RA), joista toisella si-
jaitsee saunarakennus. Omakotitonteille sekä rantaan kulku tapahtuu rakennettavien 
uusien katujen kautta. Entisen Tommolan pappilan tontille kuljetaan Tommolantien 
kautta, joka on osoitettu kevyenliikenteen väylänä, jolla tontille ajo on sallittu. Ranta-
alue sekä puustoinen alue Tommolan pohjoispuolelta osoitetaan lähivirkistysalueena 
VL. Pohjoisosaan on osoitettu ohjeellinen uimapaikka alueen asukkaiden käyttöön 
merkinnällä vv. Puistomuuntamoita varten osoitettu kaksi ET –aluetta. Suojeltavana 
rakennuksena (sr)  osoitetaan Tiusalan päärakennus ja Mäkelän aitta.  Luontoarvoja 
huomioidaan aluerajauksella s-1. 
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Aluevarauksissa huomioidaan ulkopuolisten alueiden kaavoittaminen tulevaisuudes-
sa.  

 
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 15,6 hehtaaria, josta korttelialuetta on 5,3 
ha, virkistysaluetta on 8,3 ha, erityisaluetta 0,05 ja katualuetta on 2,0 ha. Uusien 
omakotitonttien pinta-ala on keskimäärin 1400 m², tonttitehokkuus e=0,20 ja suurin 
sallittu kerrosluku II. 
 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Alue voidaan toteuttaa kaavan lainvoimaiseksi kuuluttamisen jälkeen. 
 
 

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1. Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on entisen pappilan ympäristöä lukuun ottamatta rakentamatonta 
peltoaluetta. Alueen maanpinta laskee loivasti luoteeseen kohti Mallasvettä. Etelässä 
alue rajautuu jätevedenpuhdistamoon ja Tommolantien eteläpuoleiseen rinteeseen. 
Korkeusvaihtelu alueella on noin 23 metriä. Korkein kohta pappilan alueella on noin 
108 mpy ja matalin Mallasveden rannassa noin 85 mpy. 
 
Asemakaavamuutosalue on kooltaan 15,6 hehtaaria. Suurin osa alueesta on kunnan 
omistuksessa. 
 

 
Kartta 2. Kaavamuutosalueen rajaus. 
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3.1.2. Luonnonympäristö 

Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys ja maisemaselvitys kunnan toimesta 
vuonna 2007. (LIITTEET 3 ja 4) 

Geologia 

Kallioperä on Pälkäneen alueella enimmäkseen syväkivilajeja, keskustan alueella 
granodioriittia. 
Vanhin rakennettu alue nykyisen Tiusalan kohdalla sekä siitä länteen ja etelään on 
kalliopaljastumien täplittämää moreenia. Peltonimen kärjessä on myös avokalliota ja 
moreenia. Peltoalueen osalta maaperä on hiekkaa, muuttuen lähempänä rantaa kor-
keuskäyrän 93 alapuolella karkeaksi hiedaksi. Tommolantie kulkee moreeni- ja hiek-
kavyöhykkeiden rajalla. 

Luonto 

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 harmaaleppää. Alava rantaosa on vettynyt saniaiskorveksi, 
jonka valtapuuna on harmaaleppä. Aivan rantatörmällä kasvaa myös tervaleppiä. 
Lahopuutakin on jonkun verran. Entisessä rantaäyräässä tavataan pienehkö kasvus-
to kotkansiipeä ja harvinaista isokäenrieskaa. Vastaava kasvusto esiintyy myös nie-
men lounaisrannan äyräässä. 
Peltoniemen koillisrannalla on maisemallisesti merkittävä kalliojyrkänne. Tämän 
kaakkoispäässä sijaitsee laakea silokallio, jolla kasvaa mm. tesmayrtti, keltamaksa-
ruoho sekä pikkukäenrieska. Niemen länsirantaa hallitsee näyttävä avokallio, josta 
on rapautunut lohkareita, joilla kasvaa isokokoista kuhmujäkälää. Kallion merkittä-
vimmät lajit ovat kalliokohokki, pehmytpillike sekä viherjäsenruoho. Niemen tyvellä 
lounaassa on pieni lehtolaikku, jossa esiintyy mm. sinivuokko ja kevätlehtoleinikki. 
Muilta osin Peltoniemen kasvillisuus vaihtelee kuivasta jäkälätyypin mäntyvaltaisesta 
kankaasta kuusivoittoiseen tuoreeseen kankaaseen. 
Tiusalan ja Mäkelän pihapiireissä on perinteistä kulttuurikasvillisuutta hedelmä- ja is-
tutettuine jalopuineen. Lammen ympäristö on rehevää lepikkoa. 

Eläimistö 

Alueen linnustoon kuuluu tavanomaisia ja runsaslukuisia rantametsien ja pellonreu-
nojen lajeja. Mainitsemisen arvoisia ovat satakieli ja uhanalaisluokituksessa vaaran-
tuneeksi arvioitu pikkutikka. 

Arvokkaat luontokohteet 

Alueella ei ole luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä tai metsä- ja 
vesilain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

Vedet 

Pintavedet valuvat eteläiseltä kallioalueelta kahteen suuntaan. Yksi pieni puro kulkee 
notkelman pohjalla Mallasveteen jätevedenpuhdistamon vierestä. Toinen valuu Mä-
kelän ja Tiusalan välistä, kerääntyy Mäkelän aitan kulmalla lammeksi ja noruu siitä 
ojaa pitkin Tommolanlahteen. 

Ympäristön suojelu ja ympäristöhäiriöt 

Alueella ei ole varsinaisia ympäristöhäiriöitä. Suunnittelualueen lounaispuolella on jä-
teveden puhdistamo, jonka on aikaisemmassa kaavatyössä arveltu aiheuttavan ajoit-
taista hajuhaittaa. Tehdyssä selvityksessä (VTT, 2011) puhdistamolta peräisin ole-
van hajun todettiin olevan lievää ja leviävän   puhdistamon piha-alueen ulkopuolelle 
välittömään läheisyyteen vain lietteen kuivauksen aikana. Haju ei leviä nykyiselle ei-
kä suunnitellulle asuinalueelle. Puhdistamon normaalin toiminnan aikana hajua ei 
esiintynyt. Tutkimusaineiston perusteella jäteveden puhdistamon haju ei aiheuta viih-
tyisyyshaittaa.  
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LIITE 10 Puhdistamon hajuselvitys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva1. Ilmakuva kaava-alueelta. 
 
 

3.1.3. Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 

Lukuun ottamatta entistä Tommolan kappalaispappilan aluetta (Tiusalan ja Mäkelän 
tilat) sekä Peltoniemessä olevaa lomarakennusta on suunnittelualue kokonaisuudes-
saan rakentamatonta pelto- ja ranta-aluetta. Aluetta ympäröi koillisessa ja kaakossa 
omakotialueet. Vesaniementien länsipäässä on jätevedenpuhdistamo. 

Rakennukset 

Taustaa: Tommola, aikaisemmaltaan nimeltään Vesaniemi, mainitaan asiakirjoissa 
ensimmäisen kerran 1500 –luvun alussa. 1600 –luvulla tila on ollut autiona sekä so-
taväen omistuksessa. Kappalainen Sigfrid Rovalius otti sen viljelykseensä 1672. 
Kappalaisen virkatalona Tommola mainitaan ensimmäisen kerran 1684. Isojaon ai-
kaan Tommolan tilakeskus sijaitsi jo nykyisellä paikallaan. Pellot ja niityt levittäytyivät 
sen pohjoispuolelle nykyiseen tapaan. Rannalle johtava tie kulki nykyistä linjaa.  
 
Alueen nykyinen rakennusranta muodostuu Tiusalan ja Mäkelän tiloista. Tiusalan 
nykyinen päärakennus on alkuaan rakennettu noin 1890 –luvulla. Rakennukseen on 
tehty muutoksia 1950-60 –lukujen aikana. Hirsirunkoinen päärakennus on suorakai-
teen muotoinen ja harjakattoinen. Kerrosluku on 11/2.  Julkisivuverhouksena on kel-
taiseksi maalattu rimalaudoitus ja katteena saumattu peltikatto. Osa pääkerroksen 
ikkunoista on kuusiruutuisia ja osa yhdeksänruutuisia. Rakennuksen itäsivulla on 
kaksi kuistia, joista toinen on avoin. Rakennus on asuinkäytössä ja sen kunto on hy-
vä. Inventoinnin perusteella rakennuksella on rakennushistorialista, historiallista ja 
ympäristöarvoja. Perusteluissa mm. todetaan, että hyvin säilynyt entinen pappilan 
päärakennus edustaa muutoksista huolimatta 1800-luvun historismia. Se liittyy paik-
kakunnan seurakuntahistoriaan ja sotien jälkeiseen asutushistoriaan.  
 
Pihan itälaidalla on yksikerroksinen talousrakennus 1940 –luvun loppupuolelta. Ra-
kennuksessa on liiteri sekä sauna ja pesutilat. Keskiosassa on varasto/tallitilaa ja 
eteläpäädyssä on pieni varasto ja ulkokäymälä. Vuoraus on keltamullattua peiterima-
laudoitusta tai pystylautaa. Rakennuksella on inventoinnin perusteella ympäristöar-
voa. Pihapiirissä, rinteessä päärakennuksen länsipuolella, on lisäksi maakellari 1800 
luvun lopusta. Kellarin rakenne on pääosiltaan kiveä. Maanpäällä osittain on puupin-
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tainen. Katteena on sementtitiili. Sisäkatto on holvimainen. Kellarin kunto on hy-
vä/kohtalainen.  Inventoinnin perusteella kellarilla on rakennushistoriallista arvoa se-
kä ympäristöarvoa. 
 
Pihassa kasvaa hedelmäpuita sekä vanha ruusupensaslajike. Tontin eteläosassa on 
valoisa hyötypuutarha. Pihan länsipuolella on lehtomaista metsää jossa kasvaa mm. 
vaahteraa, pähkinäpensasta ja saniaista. Pohjoisrajalla Tommolantien vieressä on 
ladottu kiviaita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Tiusalan päärakennus. (Kuva Eija Teivas) 
 
 
Mäkelän tilan rakennuskanta jää pääosiltaan kaava-alueen ulkopuolelle. Kaava-
alueeseen kuuluu aivan Tommolantien vieressä oleva kaksikerroksinen aittaraken-
nus arviolta 1900 –luvun alusta. Aitan alaosa on veistettyä hirttä ja yläosa peiterima-
laudoitettu. Katteena on sementtitiili. Tielle päin on vaakaan laudoitettu ovi. Oven 
yläpuolella on kuusiruutuinen ikkuna.  Inventoinnin perusteella on rakennuksella ra-
kennushistoriallista arvoa sekä ympäristöarvoa.  
 
Peltoaukion keskellä sijainnut riihi-puimalato on purettu. Rakennus oli osittain romah-
tanut ja sen kunto oli huono. Inventoinnin perusteella rakennuksella oli rakennushis-
toriallista arvoa sekä ympäristöarvoa. 
 

Liikenne 

Liikennöinti kulkee Tommolantien kautta. Kaava-alueen ulkopuolella Tommolantie 
yhdistyy Onkkaalantiehen. 
 

Ympäristön suojelu ja ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueella ei ole varsinaisia ympäristöhäiriöitä. Suunnittelualueen läheisyy-
dessä, alueen koilliskulmassa, sijaitsee jäteveden puhdistamo. Puhdistamon hajun 
levinneisyydestä on laadittu erillinen selvitys, joka on kaavaselostuksen liitteenä. 
 

Kulttuuri- ja maisemahistoria 

Alueeseen ei kohdistu valtakunnallisia tai maakunnallisia eritysarvoja. Entisen Tom-
molan pappilan rakennuskannalla sekä sen ympäristöllä on paikallista arvoa.  
 

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 etelä-
puolella. Nykyistä talotonttia ei esitetty muinaisjäännökseksi. 
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Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti syksyllä 2012 Tommolan asemakaava-alueen 
pohjoisosassa, tilan 635-436-3-34 alueella maastokatselmuksen ja totesi, että alu-
eella ei ole arkeologisen inventoinnin täydennystarvetta 
 

3.1.4. Maanomistus 

Kaavamuutosalue on suurimmaksi osaksi kunnan omistuksessa. 

 
Kartta 3. Kunnan maanomistus. 
Kunnan omistamat maa-alueet kaava-alueella. 
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3.1.5. Rantaviivan mitoitus ja emätilaselvitys 

Mäkelän (4-93) tilan rantaviiva ja emätila on selvitetty luonnosvaiheen kuulemisen 
jälkeen. 
 

Emätilaselvitys 

Emätilan rajaamisajankohtana on käytetty 1.7.1959. 

 
 
Emätila Mäkelän käytetty rantarakennusoikeus on yhteensä 3,5 rantarakennuspaik-
kaa. 
 

Mitoitus 

Rantaviiva on mitattu soveltaen ympäristöministeriön vuonna 2005 julkaisemassa 
rantojen maankäytön suunnitteluoppaassa esitetyn Etelä-Savon liiton mukaista mitoi-
tusperiaatetta. 
 
Emätilalla Mäkelä on yhteensä karttarantaviivaa 1313 metriä. 
Muunnettua eli mitoitusrantaviivaa emätilalla on yhteensä 772,5 metriä. 
 
Mitoituksena per muunnettu rantaviivakilometri käytetään 6 rantarakennuspaikka per 
muunnettu rantakilometri. 
 
Emätilalla Mäkelä on mitoituslaskennan perusteella laskennallista rantarakennusoi-
keutta yhteensä 0,7725 mkm x 6 rrp/mkm = 4,64 rrp (rrp = rantarakennuspaikka, 
mkm= muunnettu rantakilometri), eli 5,0 rrp. 
 
Emätilan Mäkelä käyttämätön rantarakennusoikeus on 5,0 rrp - 3,5rrp = 1,5 rrp. 
 
 

Mäkelä (4-9) 
30.9.1950 

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

Mäkelä (4-93) 
29.4.1981 
 
Rantakallio (4-107) [S] 
27.8.2005 
 
Metsämaa (4-108) 
31.10.2007 

[P/S] = olemassa oleva 
rantarakennuspaikka, eli 
kiinteistölle on rakennet-
tu 
P = päärakennus (1rrp) 
S = saunarakennus 
(0,5rrp) 
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3.2. Suunnittelutilanne 

3.2.1. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Valtakunnalliset tavoitteet 

Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet. 
 

Maakuntakaava 

Pälkäne kuuluu Pirkanmaan liittoon. Pirkanmaan maakuntakaava on vahvistettu val-
tioneuvostossa 29.3.2007. 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueena (A). 
Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä si-
sältää kaupan, palvelujen ja hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehkö-
jä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy 
virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. 
 
Alueen länsiosaan Tommolantien eteläpuolelle on osoitettu maa- ja metsätalousval-
tainen alue, jolla on erityistä ulkoilunohjaamistarvetta. 
 

 

Kartta 3. Ote maakuntakaavasta 

Pirkanmaalla on valmisteilla maakuntakaava 2040.  
Kaavaehdotuksessa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi lukuun ottamatta 
Peltoniemeä, johon ei ole osoitettu mitään varauksia.  
 
Määräys maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta, jolla on erityistä ulkoilunohjaamis-
tarvetta, on poistettu. 
 
Alueen halki on osoitettu seudullisesti tärkeä siirtoviemärilinja. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa.  

ALUEEN SIJAINTI 

Kaavamerkintöjä: 
 
A Taajamatoiminto-

jen alue 
 
MU Maa- ja metsäta-

lousvaltainen alue, 
jolla on erityistä 
ulkoilunohjaamis-
tarvetta. 

 
SL Luonnonsuojelu-

alue 
 
akm Arvokas kulttuu-

riympäristö 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa rakennuskaava, joka on vahvistettu lääninhallituk-
sessa 7.9.1967. Rakennuskaavaan on tehty kaavamuutos, joka on vahvistettu läänin 
hallituksessa 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 lah-
den pohjukkaan loma-asuntojen ja pysäköintipaikan (LP) jatkoksi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartta 4. Ote kaavayhdistelmästä, suunnittelualueen rajaus punaisella pistekatkovii-
valla. 

Rakennusjärjestys 

Pälkäneen kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.1.1992, mutta rakennus-
järjestyksen uusiminen on käynnissä, jonka viimeisin luonnos on päivätty 22.2.2007. 

Rakennuskielto 

Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. 

Suojelupäätökset 

Alueella ei ole suojelupäätöksiä. 

Alueelle laaditut muut suunnitelmat, selvitykset ja inventoinnit 

Pohjatutkimus, Tommolan alueen rakennettavuus 2007 
Luontoselvitys, Pälkäne, Tommola 2007 
Tommolan alueen maisemaselvitys 2007 
Pälkäneen kuntakeskuksen rantojen virkistyskäyttö 2008 
Tommolan asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2008 
Hajun ja hajuhaitan kartoittaminen Tommolan jätevedenpuhdistamon ympäristössä 
2011, VVT Expert Services Oy 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Pälkäneellä on kysyntää omakotitonteille. Tavoitteena on alueen kaavoittaminen 
omakotirakentamiseen, jolla lievitetään omakotitonttien suurta kysyntää. 
 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Alun perin hanke sisältyi vuoden 2007 kaavoituskohteisiin. Pälkäneen kunnanval-
tuusto hyväksyi kaavan 22.6.2009.  Kaavasta valitettiin Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi kaavan 18.8.2010. Kunnanhallitus käynnisti kaa-
vatyön uudelleen 27.2.2012. 
 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 

Osalliset ilmenevät liitteenä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 

4.3.2. Vireilletulo 

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 10.5.2012.  
 

4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Valmisteluaineisto ja kaavaluonnos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 10.5.-
8.6.2012 välisenä aikana.   
 
Luonnosvaiheessa lausunnon jättivät Kangasalan kunnan Ympäristöterveydenhuol-
to, Pirkanmaan Maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen aluepelas-
tuslaitos, Pirkanmaan liitto ja Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta sekä tekninen 
lautakunta. 
 
Luonnoksesta saatiin lisäksi yksi mielipide. 
 
LIITE 8 Luonnosvaiheen palauteraportti 
 
Kaavaehdotus 
Kunnanhallitus käsittelee uuden ehdotusvaiheen aineiston. Tiedottaminen ja osallis-
tuminen hoidetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Päätöksenteko 
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan. 
 

4.3.4. Viranomaisyhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos toimitettiin viranomaisille kom-
mentoitavaksi. Aloitusvaiheen neuvottelua ei katsottu tarvittavan, koska kaavan ta-
voitteisiin ei ole tullut muutoksia aiemmasta kaavavaiheesta. 
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4.4. Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1. Lähtökohtaiset tavoitteet 

Kaavassa noudatetaan aikaisemmassa prosessia olleita tavoitteita: Kunta on hank-
kinut osan Mäkelän tilasta tarkoituksenaan muuttaa nykyinen kaava omakotialueeksi 
ja virkistysalueeksi.  Ranta-alue jätetään pääosiltaan yleiseen virkistyskäyttöön. 
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 muutetaan omakoti- tai loma-asuntotontiksi, jolla on 
noin 120 k-m2 rakennusoikeutta, 

 Tommolantien varteen sijoittuvalle alueelle osoitetaan kaksi omakotitonttia, 
joiden rakennusoikeus on ympäröivien tonttien mukainen. 

 
Alueen läpi kulkeva viemärilinja huomioidaan suunnittelussa.  

 

4.5. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1. Aikaisemmin laaditut luonnosvaihtoehdot 

Alueelta on laadittu aikaisemmassa kaavaprosessissa kaksi vaihtoehtoa (A ja B).  
 
Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan ensisijaisesti katuverkon sekä tonttien määrän suh-
teen. Vaihtoehdossa A hyödynnetään enemmän Tommolantien nykyistä linjausta 
kuin vaihtoehdossa B.   
 
Kaavarunkovaihtoehdoin on tutkittu kaava-alueen liittymistä alueen ulkopuoliseen 
alueeseen.  

 
VE A: Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 15,84 hehtaaria, josta korttelialuetta 
on 5,76 ha, virkistysaluetta on 7,63 ha, metsätalousaluetta 0,03 ha, venevalkama- 
sekä pysäköintialuetta 0,29 ha ja katualuetta on 2,12 ha. Uusien tonttien pinta-ala on 
keskimäärin 1540 m2. Tonttitehokkuus on 0,20 ja kerrosluku on II.  
 
VE B: Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 15,88 hehtaaria, josta korttelialuetta 
on 5,25 ha, virkistysaluetta on 8,11 ha, metsätalousaluetta 0,15 ha, venevalkama- ja 
pysäköintialuetta 0,29 ha,  katualuetta on 2,07 ha. Uusien tonttien pinta-ala on kes-
kimäärin 1520 m2. Tonttitehokkuus on 0,20 ja kerrosluku on II.  
 
LIITE 6 Luonnosvaihtoehdot 
 
Luonnosvaihtoehto A valittiin  aikaisemman kuulemisen perusteella jatkotyön poh-
jaksi. Valitussa vaihtoehdossa puhdistamolle johtavan tien linjaus osoittautui pa-
remmaksi ja lisäksi tonttien sijoittumista pidettiin alueelle sopivampana. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1. Kaavan rakenne 

 
 

Asemankaavan muutoksella muodostuu korttelit 445-453, virkistys-  ja katualueet. 
 
Asemakaavan muutoksella osoitetaan yhteensä 24 omakotitonttia (AO, AP), joista 
yksi on rakennettu. Peltoniemen eteläosaan on osoitettu kaksi loma-asuntotonttia 
(RA), joista toisella sijaitsee saunarakennus. Omakotitonteille sekä rantaan kulku ta-
pahtuu rakennettavien uusien katujen ja ajoyhteyden kautta. Entisen Tommolan 
pappilan tontille kuljetaan Tommolantien kautta, joka on osoitettu kevyenliikenteen 
väylänä, jolla tontille ajo on sallittu. Jäteveden puhdistamolle on osoitettu huoltoreitti 
Tommolantien ja kevyenliikenteen väylän kautta. Ranta-alue sekä puustoinen alue 
Tommolan pohjoispuolelta osoitetaan lähivirkistysalueena VL. Pohjoisosaan on osoi-
tettu ohjeellinen uimapaikka alueen asukkaiden käyttöön merkinnällä vv. Puisto-
muuntamoita varten osoitettu kaksi ET –aluetta. Suojeltavana rakennuksena (sr)  
osoitetaan Tiusalan päärakennus ja Mäkelän aitta.  Luontoarvoja huomioidaan alue-
rajauksella s-1. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 15,63 hehtaaria, josta kortte-
lialuetta on 5,0 ha. 
 
Aluevarauksissa huomioidaan ulkopuolisten alueiden kaavoittaminen tulevaisuudes-
sa.  
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5.1.1. Mitoitus 

  pinta-ala lukumäärä rakennusoikeus 
AP  1.14 ha 1 480 k-m² 
AO  3.36 ha 24 6727 k-m² 
RA  0.51 ha 2 250 k-m² 
VL  8.54 ha 
ET  0.05 ha 
katualue  2.03 ha 
yhteensä  15.63  hehtaaria 7457 k-m² 
Uusien omakotitonttien pinta-ala on keskimäärin 1401 m². 

 
Korttelialueilla AO ja AP kerrosluku on II ja tehokkuus e= 0.20. Loma-asuntojen kort-
telialueella kerrosluku on ½ k I ja kokonaisrakennusoikeus rakennuspaikalla 125 k-
m². 
 
LIITE 2 Asemakaavan seurantalomake 
 

5.1.2. Palvelut 

Kaavalla ei osoiteta palveluja. Kaava-alue tukeutuu kuntakeskuksen palveluihin. 
 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavamerkinnöin ja – määräyksin ohjataan rakennusten sijoittumista tonteilla, mate-
riaaleja ja väritystä. 
 

5.3. Aluevaraukset 

Kaava-aluetta koskevat seuraavat yleiset määräykset: 
 

 Kaikki alueen kiinteistöt tulee liittää yleiseen viemäriverkkoon. 
 Rakennuksen etäisyys tontin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä. 
 Korttelialueilla autopaikkoja on varattava tontille vähintään 2 ap/asunto ja 1 

ap/loma-asunto.. 
 

5.3.1. Korttelialueet 

Asuinpientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (AP/s) 
Kortteli 451. Tontin pinta-ala on 1.14 hehtaaria ja rakennusoikeutta on asuinraken-
nukselle 400 k-m² sekä piharakennukselle 80 k-m². Kerrosluku on II.  
 
Alue on osa paikallisesti arvokkaan entisen Tommolan kappalaispappilan pihapiiriä. 
Korjaus- ja muutostöissä tulee huolehtia, että Tiusalan päärakennuksen arvo ei vaa-
rannu. Pihapiirin historialliset ja maisemalliset ominaispiirteet, kuten historialliset ra-
kenteet ja kivipengerrykset tulee säilyttää.  
 
Päärakennus on merkitty suojeltavaksi (sr). Rakennusta ei saa purkaa. 
 
Erillispientalojen korttelialue (AO) 
Alueet muodostavat korttelit 445-450 ja 452. Niiden yhteen laskettu pinta-ala on 3,36 
hehtaaria. Alueiden tonttitehokkuus on e=0.20, jolloin tonttien rakennusoikeus on 
keskimäärin noin 280 k-m². Suurin sallittu kerrosluku korttelialueilla on II. 
Määräyksillä ohjataan rakennuksien katto- ja julkisivumateriaaleja sekä niiden väri-
tystä. Tarkoituksena on saada uudisrakennukset sopeutumaan nykyiseen rakennus-
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kantaan ja maisemaan. Värimääräyksinä käytetään perinteisiä värejä, jolloin keltai-
nen ja punainen, kuten punamulta olivat yleisiä värejä. Murrettu/maavärillä tarkoite-
taan esimerkiksi perinnevärikarttojen keltaisia ja punaisia sävyjä. 
 
Loma-asuntojen korttelialue (RA) 
Peltoniemen etelärantaan on osoitettu kaksi loma-asuntopaikkaa, joista toisella on 
olemassa oleva saunarakennus. Rakennusoikeutta on loma-asunnolle osoitettu 
enintään 80 k-m² ja saunarakennukselle 25 k-m², loppu voidaan käyttää muihin piha-
rakennuksiin. Rakennuspaikalla saa sijaita enintään neljä rakennusta. Katettujen te-
rassien pinta-ala saa olla enintään 10 m². 
Rakennuksen etäisyys keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla 
vähintään 25 metriä, saunarakennus voidaan kuitenkin rakentaa vähintään 15 metrin 
etäisyydelle. Olemassa oleva saunarakennus voidaan säilyttää lähempänä rantaa 
(aluerajaus sa-1).  
Kiinteistön kaikkien rakennusten alimman lattiatason on oltava vähintään 1 metri ylä-
vesirajaa korkeammalla.  
 
Tonttien pinta-alat ovat 2547 ja 2546 m². 
 

5.3.2. Muut alueet 

Virkistysalueet 
Lähivirkistysalueena VL on osoitettu Peltoniemi sekä rannan ja asuinalueen väliin 
jäävä alava alue. Kortteleiden väliin ja entisen pappilan koillispuolelle on myös osoi-
tettu viheralueet, jotka yhtyvät rannan viheralueeseen. 
 
Korttelin 451 viereisellä viheralueella sijaitsee entisen kappalaispappilan rakennus-
kantaan kuuluva Mäkelän aitta, joka on suojeltu merkinnällä sr. Rakennusta ei saa 
purkaa. 
 
Peltoniemen itäpuolelle on osoitettu ohjeellinen uimapaikka merkinnällä vv.  Nykyi-
sessä kaavassa osoitettu uimaranta (toteuttamaton) on poistettu alueen pohjoisosas-
ta. 
 
Kaava-alueen pohjoisosassa loma-asuntotonttien välissä olevaa viheraluetta on ka-
vennettu siten, että Uutanantien kääntöpaikka mahtuu tähän väliin. 
 
 
Katu- ja liikennealueet 
Tommolantien katua jatkuu entisen pappilan kohdalla kevyen liikenteen väylänä, jolla 
osittain on rakennuspaikalle ajo sallittu. Tommolantietä on myös kavennettu Kuusis-
tontien risteyksestä länteen, koska sen luonne on muuttunut. Tommolantien korvaa-
vana tienä rantaan ja uusille omakotitonteille on osoitettu Vesaniementie. Tie kulkee 
lännessä nykyisen tien paikalla. Vesaniementie on osoitettu 18 metriä leveänä ko-
koojakatutasoisena katuna Tommolantien loppuosan linjaukseen saakka, jossa se 
kapenee 16 metriin. Tien katualueen leveydellä mahdollistetaan turvallisen kevyenlii-
kenteen väylän rakentamismahdollisuus. 
 
Jäteveden puhdistamolle on osoitettu huoltoreitti Tommolantien (pp/t) ja sen jatkee-
na olevan kevyen liikenteen reitin kautta (pp7h). Uutena katuna on osoitettu Tommo-
lantien suuntainen Aittatie. 
 
Alueen pohjoisosassa Uutanantietä on lyhennetty ja kääntöpaikka on osoitettu loma-
asuntotonttien välissä sijainneelle viheralueelle nykyisen käytön mukaisena. 
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Erityisalueet 
Korttelin 445 itäpuolelle ja korttelin 452 länsipuolelle osoitettu puistomuuntamoille 
aluevaraukset (ET) .  
 
Luonto- ja maisema-alueet 
Luonto- ja maisema-arvoja huomioidaan aluerajauksella s-1. Kaavamääräyksenä on, 
että alueita on hoidettava siten, että maiseman luonne ei olennaisesti muutu ja luon-
toarvot eivät vaarannu. 
 

5.4. Kaavan vaikutukset 

5.4.1. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen 

Yhdyskuntarakenne Alue soveltuu sijaintinsa puolesta hyvin omakotialueeksi, 
kytkeytyen kiinni olemassa olevaan asuinaluerakentee-
seen. Rakentaminen tiivistää ja  eheyttää kunnan taaja-
marakennetta jättäen pääosan ranta-alueesta yleiseen 
virkistyskäyttöön.  
 

Taajamakuva Kaavamääräyksillä ja merkinnöillä ohjataan rakentamista 
siten, että syntyy nykyaikainen ja ympäristöön sopiva 
asuinalue. 
 

Palvelut Kaava-alue tukeutuu kuntakeskuksen palveluihin. 
 

Väestön kehitys Toteutuessaan alueen väestömäärä tulee kasvamaan 
noin 80 henkilöllä. 
 

Liikenne Alue sijaitsee  kuntakeskuksessa ja on hyvin saavutetta-
vissa sekä pyörillä että jalan. Julkisen liikenteen pysäkit 
ovat kävelyetäisyydellä. 
Toteutuessaan alue tulee lisäämään henkilöautoliiken-
nettä Tommolantiellä, mutta se keskittyy työssäkäyn-
tiaikoihin aamulla ja iltapäivällä. Asutuksesta aiheutuva 
liikenteen lisäys Tommolantien itäosaan on noin 100 
henkilöautoa vuorokaudessa.  
 
Muuta liikennettä ovat kuljetukset ja huoltoajot jäteve-
denpuhdistamolle. Liikenne kulkee kaavan toteutuessa 
Tommolantien ja sen jatkeena olevan kevyen liikenteen 
väylän kautta, mikä osaltaan rauhoittaa huoltoliikennettä 
uusien asuinkortteleiden kohdalla. 
 

Kulttuuriympäristö Alueen keskeinen kulttuuriympäristö on osoitettu suojel-
tavaksi tai säilytettäväksi. Alueeseen ei kohdistu valta-
kunnallisia tai maakunnallisia erityistavoitteita. Rakenta-
mista ohjataan määräyksin. 
 

Tekninen huolto ja yhdyskuntata-
lous 

Alueella on olemassa oleva vesi- ja viemäriverkosto, jota 
voidaan käyttää hyväksi. Verkostoa täydennetään uuden 
rakentamisen osalta. Kaikki alueen kiinteistöt on määrät-
ty liitettäväksi yleiseen viemäriverkkoon. 
 

Ympäristönsuojelu ja ympäristö-
häiriöt 

Kaavan toteuttaminen ei, liikennettä lukuun ottamatta, 
aiheuta varsinaisia häiriöitä. Puhdistamolle tapahtuva 
lietteenkuljetusliikenne aiheuttaa raskasta liikennettä. 
Puhdistamon liikenteelle on osoitettu huoltoreitti, minkä 
ansiosta läpiajo ei kohdistu uusien asuinkortteleiden 
alueelle.  
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Hajuselvityksessä todetaan, että haju ei leviä nykyiselle 
eikä suunnitellulle asuinalueelle. Tutkimusaineiston pe-
rusteella jäteveden puhdistamon haju ei aiheuta viihtyi-
syyshaittaa. 
 

Sosiaalinen ympäristö Rakentaminen lisää alueen asukkaita ja tätä kautta luo 
uusia suhteita ja kontakteja alueelle. Ranta-alue jää pää-
osiltaan yleiseen virkistyskäyttöön. Alue tukeutuu kes-
kustaajamaan.  
 

 

5.4.2. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne ja maisemaku-
va 

Peltomaisema muuttuu omakotiasuinalueeksi. Alue on 
pyritty suunnittelemaan siten, että se jättää viitteitä van-
hasta ja pyrkisi pitämään alueen avoimena kortteleiden 
välisiltä viheralueilta. Näkymä Tommolantieltä entiselle 
pappilalle on pyritty säilyttämään viheralueiden linjauk-
sella näkymäakseliksi. 
 
Tommolantien tielinjaus säilyy entisellään. 
 

Vesistöt Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta Mallasveteen, 
koska kaava-alueen rannat osoitetaan kahta rantaraken-
nuspaikkaa lukuun ottamatta rakentamattomana viher-
alueena. Viljelyn loppuminen alueella voi parantaa ve-
denlaatua rannassa, kun ravinnevalumia ei enää synny. 
Rakentaminen liitetään keskitettyyn verkostoon. 
 

Luonnonsuojelu Alueella ei ole luonnonsuojelukohteita. Luontoselvityk-
sessä osoitetut kohteet on huomioitu kaavassa.  
 

Virkistys Kaavaan on osoitettu laaja rantaan saakka ulottuva lähi-
virkistysalue, ohjeellinen uimapaikka ja ohjeellinen ulkoi-
lureitti. Pääosa rantaviivasta säilyy rakentamattomana. 
 
Uudet lomarakennuspaikat Peltoniemessä heikentävät 
alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. 
 

 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä ympäristöhäiriöitä. 
 

5.6. Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavamerkinnät ja –määräykset on osoitettu kaavakartassa.  
 

5.7. Nimistö 

Kaavalla osoitetaan uusina teinä Jukanpolku, Aittatie ja Vesaniementie. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan lainvoimaiseksi kuuluttamisen 
jälkeen. Alueelle tullaan rakentamaan ensivaiheessa katu- ja kunnallistekninen ver-
kosto. 
 
Kunta valvoo asemakaavamääräysten, suunnitteluohjeiden, tontin luovutuksen ja ra-
kennuslupien kautta rakennusten ja ympäristörakentamisen soveltumista alueelle. 
 
Rakentaminen: 
 
Ennen rakennussuunnittelun aloittamista on suunnittelijan oltava yhteydessä kunnan 
rakennustarkastajaan rakennuspaikan rakentamista koskevien näkökohtien selvittä-
miseksi. 
 
Rakennus tulee suunnitella ja sijoittaa siten, että otetaan huomioon  myös viereisten 
rakennuspaikkojen korkeusasemat. Tarvittaessa voidaan käyttää porrastuksia. Tar-
peettomia pengerryksiä tulee välttää.  
 
AO kortteleihin sijoittuvien rakennusten julkisivumateriaalista ja kattomuodosta sekä 
värityksestä on mainittu kaavamääräyksessä. Yksityiskohdissa tulee välttää liikaa 
koristeellisuutta tai sellaisia piirteitä, jotka liittävät rakennuksen toiseen aikakauteen. 
Piharakennusten tulee tyyliltään, muodoltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään olla 
päärakennuksen  kanssa yhtenäinen.  
 
Rakennukset tulee sijoittaa siten, että muodostuu suojaisaa pihatilaa. Pihasta tulee 
muodostaa puutarhamainen kokonaisuus. Istutusten valinnassa tulee suosia alueen 
luontaisia lajeja. Aidattaessa tonttia voidaan käyttää istutettavaa tai rakennettavaa 
aitaa. Aidan tulee materiaaleiltaan ja väritykseltään olla tontin rakennuksiin sopeutu-
va ja taajamakuvallisesti korkeatasoinen. Aidan suurin sallittu korkeus on 1,1 metriä. 
Aidassa ei saa käyttää muurirakennetta. 
 
Lomarakennusten (RA) julkisivumateriaalien tulee olla puuta ja kattomuotona harja-
katto. Värityksenä tulee käyttää tummia murrettuja värejä. Rannan ja rakennusten 
väliselle alueelle tulee istuttaa tai säilyttää olemassa olevaa suojapuustoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


