
 1

PÄLKÄNEEN KUNTA, Sappee 
 

Sappeen kaakkoisrinteen  
ranta-asemakaava sekä ranta-asema-

kaavan muutos ja kumoaminen 
 
Ranta-asemakaava koskee kiinteistöä 635-432-8-63 Karuheikki. Ranta-asemakaavan muutos koskee 
kiinteistöjä 635-432-5-85 Vanha-Kylä, 635-432-5-5 Sappeen lomamökit 5 ja 635-432-5-106.  Ranta-
asemakaavan muutos koskee Sappeen kylän ranta-asemakaavan kortteleita 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71 ja 72, maa- ja metsätalousaluetta sekä tiealueita. 
 
Ranta-asemakaavalla muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, yleistä pysäköinti-
aluetta ja tiealuetta. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 66, 67, 70, 71 ja 72, maa- 
ja metsätalousaluetta, matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta ja tiealuetta. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella kumoutuu korttelit 64, 65, 68 ja 69, maa- ja metsätalousaluetta ja 
tiealuetta.   

 
KAAVASELOSTUS, 23.05.2016 

 

Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. 
 
Kaavoituksen vireilletulo: KH 10.6.2015 §149 
Kunnanhallitus: 26.11.2015 §265, 16.3.2016 §56, 16.8.2016 §186 
Kunnanvaltuusto: 30.8.2016 §44 
Kaavan voimaan tulo: 26.10.2016 
 

 
 

 

 

 
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
 
Jokipolventie 15,37130 Nokia, gsm 040 5576086 
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1. TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaselostuksen liitteet 

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.05.2016 
Liite 2 Luontoselvitys, Pälkäne, Sappee, Sappeenvuoren itäosa, 22.7.2014.  

Ympäristösuunnittelu ja visualisointi Henna Koskinen 
Liite 3 Pälkäneen Sappeenvuori, Ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi 

2014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen&Luoto Oy 
Liite 4 Viranomaisneuvottelun 22.04.2015 muistio 
Liite 5  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palauteraportti 20.8.2015 
Liite 6  Luonnosvaiheen palauteraportti 
Liite 7 Ehdotusvaiheen palauteraportti 
Liite 8 Kaavakartta määräyksineen 1:2000  
Liite 9 Asemakaavan seurantalomake 
 
1.2 Kaavaprosessin vaiheet 

Ranta-asemakaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Kaavoitus käynnistyi 
keväällä 2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 17.6. - 3.7. ja 20.7 - 
31.7.2015 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 2.12.2015-4.1.2016 väliseksi 
ajaksi. Kaavaehdotus oli nähtävänä 23.3.-22.4.2016 välisenä aikana. 
 
1.3 Ranta-asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on laajentaa ranta-asemakaava-aluetta ja muuttaa ranta-asemakaavaa siten, 
että alueelle voidaan toteuttaa kahvila- ja huoltorakennuksia sekä matkailuvaunujen- ja auto-
jen alue.  Loma-asuntojen korttelialueita ja tiealueita on tarve järjestellä uudelleen. 
 
1.4 Suunnittelualueen laajuus  

Suunnittelualueen laajuus on 26,0 ha. 
 
Kaava-alue sijaitsee Sappeenvuoren kaakkoisrinteellä. 
 
1.5 Rakennusoikeus 

Rakennusoikeutta on kaavassa osoitettu 7475 kem². Ranta-asemakaavassa osoitetaan yh-
teensä 41 loma-rakennusten rakennuspaikkaa, matkailua palvelevien rakennusten kortteli-
alue ja matkailupalvelujen alue.   
 
1.6 Ranta-asemakaavan toteuttaminen 

Ranta-asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun ranta-asemakaava on saanut lainvoi-
man.   
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneen kunnassa Sappeen kylässä, Sappeenvuoren kaakkoisrin-
teellä.  
 
Alue on rakentamatonta. Maasto nousee jyrkimmillään 5 metriä noin 20 metrin matkalla. 
 
Maaperä on suurimmassa osassa aluetta moreenia, eteläosassa pienellä alueella on savea 
ja itäosassa liejua. 
 
Alueelle on laadittu luontoselvitys Luontoselvitys, Pälkäne, Sappee, Sappeenvuoren itäosa, 
22.7.2014. Ympäristösuunnittelu ja visualisointi Henna Koskinen). Luontoselvityksen mukaan 
selvitysalueen muissa osissa ei havaittu esiintyvän sellaisia tärkeitä kohteita, elinympäristöjä 
eikä eliölajeja, jotka erityisesti tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa. Selvitysalueella 
sijaitsevien jättiläishaapojen läheisyydessä havaittiin merkkejä liito-oravan esiintymisestä, 
minkä johdosta liito-oravan esiintymistä alueella selvitettiin lähemmin toukokuussa 2015. Sel-
vityksen perusteella jättiläishaapojen alue ei ole lisääntymisalue ja alueen itä- ja kaakkois-
puolella on laaja liito-oravan lisääntymisalueeksi soveltuva metsäalue.  Luontoselvitys ja liito-
oravaselvitys ovat kaavaselostuksen liitteenä. 
 
Alueelle on laadittu arkeologinen selvitys (Pälkäneen Sappeenvuori, Ranta-asemakaava alu-
een arkeologinen inventointi 2014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen&Luoto Oy). Kaava-
muutosalueen pohjoispuolella, Sappeenvuoren itärinteellä on Jylhänkirkoksi kutsuttu paikka, 
kahdesta siirtolohkareesta muodostuva kulttipaikka. Arkeologisessa selvityksessä Jylhän-
kirkko on todettu kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Arkeologinen selvitys on kaavaselostuksen 
liitteenä. 
 
Ranta-asemakaavaan ei sisälly rantavyöhykettä eikä ranta-aluetta. 
 
Alue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa. Alueelta on lohkottu yhteensä 5 
loma-asuntotonttia, joista yksi on otettu mukaan kaavamuutosalueeseen. Alueen itäosa on 
lohkottu omaksi kiinteistökseen vuonna 2014.  

 
Alueen halki kulkee rasitetie, 
tieoikeus (000-2007-
K39819) Sappeenvuoren 
metsätie, johon oikeutettuja 
ovat yksityistien tiekunnan 
osakkaat. 
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Alueen länsipuolella Sappeenvuorentiellä on viemäri- ja vesijohtolinja, jolta on haara kaava-
alueelle Vanhakyläntielle. Suunnitelmana on, että Sappeella sijaitseva puhdistamo liitetään 
uuteen Pälkäneen kuntakeskuksessa sijaitsevaan puhdistamoon johtavaan yhdyslinjaan ke-
sän 2016 aikana. Sappeella sijaitseva puhdistamo jää käytöstä pois sen jälkeen. 
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2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Asemakaava 

Alueella on voimassa Sappeen kylän ranta-asemakaava vuodelta 2003. 
Kaakkoisosa alueesta on kaavoittamatonta. 
 
2.2.2 Yleiskaava 
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 
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2.2.3 Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaava. Maakuntakaavassa alue on 
osoitettu pääosin matkailupalvelujen alueeksi (RM 011, Pälkäne, Sappee). Alue on osoitettu 
matkailun kehittämisen kohdealueeksi (mv). 
 
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on valmisteilla. Kaavaehdotuksessa alue on osoitettu mat-
kailupalvelujen alueeksi ja suunnittelualueen pohjoispuolelle on osoitettu ulkoilureitti.   
 
2.2.4 Pohjakartta 
Alueelle on laadittu pohjakartta asemakaavan muuttamista varten vuonna 2014.  
 
2.2.5 Rakennusjärjestys 
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 21.06.2010. 
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3 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

3.1 Aloite ja suunnittelun tarve 

Ranta-asemakaavahanke on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. 
 
Sappeen matkailukeskuksen kaakkoisrinteen kehittämisen ja karavaanialueen toteuttamisen  
vuoksi alueella olevaa ranta-asemakaava on osittain tarve kumota, osittain sitä on tarve tar-
kistaa ja osittain laajentaa.  
 
 
3.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.2.1 Osalliset 
Keskeisinä osallisina voidaan pitää seuraavia:  

 Suunnittelualueen maanomistajat 
 Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat 
 Pirkanmaan ELY-keskus 
 Pirkanmaan liitto 
 Pirkanmaan maakuntamuseo 
 Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta, rakennuslautakunta ja ympäristölautakunta 
 Pirkanmaan aluepelastuslaitos 
 Tampereen ympäristöterveys 

 
3.2.2 Vireilletulo 
Kaava on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 10.06.2015 §149. 
 
3.2.3 Vuorovaikutusmenettelyt 
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus asete-
taan virallisesti nähtäville. Nähtävänä olosta kuulutetaan Sydän-Hämeen Lehdessä ja kun-
nan ilmoitustaululla. Virallinen aineiston nähtävillä olo on kunnanvirastolla. Lisäksi hank-
keesta on tiedotettu kunnan internet-sivuilla, jossa aineisto on ollut myös nähtävillä. 
 
3.2.4 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Hankkeesta järjestettiin viranomaisneuvottelu 22.04.2015. Neuvottelussa käytiin läpi hank-
keen lähtökohtia ja tavoitteita. Viranomaisneuvottelun muistio on kaavaselostuksen liitteenä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 17.6. - 3.7. ja 20.7 - 31.7.2015 vä-
liseksi ajaksi. Päätöksen nähtäväksi asettamisesta teki kunnanhallitus. Kaava-alueeseen ra-
jautuville maanomistajille lähetettiin tieto kirjeitse.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu palautetta Pirkanmaan liitolta, Pälkäneen 
kunnan tekniseltä lautakunnalta, Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnalta, Pirkanmaan 
maakuntamuseolta ja yhdeltä yksityiseltä henkilöltä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella oltiin yhteydessä Pälkäneen kunnan vesi-
huollon suunnitteluta vastaavaan tahoon, jotta suunnittelussa voitiin huomioida riittävästi ole-
massa olevat vesi- ja viemärijohdot ja pumppaamot ja niiden kapasiteetit.  
 
Kaavaluonnos 
Kaavaluonnos valmistui syyskuussa 2015. Kaavakarttaluonnos ja muu valmisteluaineisto 
asetettiin nähtäville 2.12.2015 – 4.1.2016 väliseksi ajaksi. Aineistosta pyydettiin lausunnot 
viranomaisilta ja lautakunnilta. Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Tampereen kaupungin 
viranomaispalveluilta/ ympäristöterveydeltä ja Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnalta. 
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Kaavaluonnoksesta saadusta palautteesta laadittiin palauteraportti, joka on kaavaselostuk-
sen liitteenä. 
 
Kaavaehdotus 
Kaavaluonnoksen pohjalta laadittiin kaavaehdotus, joka oli nähtävänä 23.3.-22.4.2016 väli-
senä aikana.  Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Tampereen kaupungin ympäristötervey-
deltä, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pälkäneen kunnan tekniseltä lau-
takunnalta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lisäksi saatiin yksi yksityishenkilön jättämä 
muistutus. Kaavaehdotuksen palauteraportti on kaava-selostuksen liitteenä. 
 
Saadun palautteen pohjalta kaavaehdotusta tarkistettiin seuraavasti: 

 Ranta-asemakaavaa tarkistettiin osoittamalla ajoyhteys kiinteistörekisterin ajoyhtey-
den mukaisesti. 

 Tieto olemassa olevista vesi- ja viemärijohdoista, pumppaamoista ja niiden kapasi-
teetista sekä vesihuollon kehittämissuunnitelmasta lisättiin kaavaselostukseen. 

 Kaavaselostuksen kohtaa 5 Kaavan vaikutukset täydennettiin. 
 Kaavaselostuksen kohtia 1.6 Ranta-asemakaavan toteuttaminen ja 6 Asemakaavan 

toteutus täydennettiin. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä ja valtuusto hyväksyy ase-
makaavan. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitusaika 
on 30 päivää.   
 
Pirkanmaan ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisu-ke-
hotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy kunnes kunta tekee uuden päätöksen.  
 
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä 
ollessa pyytäneille.   
 
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella Sydän-
Hämeen lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan lisäksi 
kunnan internet-sivuilla. 
 
 
3.3 Ranta-asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on laajentaa, kumota osa ja muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että alueelle voi-
daan toteuttaa kahvila- ja huoltorakennuksia sekä matkailuvaunujen- ja autojen alue Sap-
peen matkailukeskuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti. 
 
Loma-asuntojen korttelialueita ja tiealueita on tarve järjestellä uudelleen. 
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4 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 

4.1 Kaavan sisältö, kuvaus ja perustelut 

 
 
Ranta-asemakaavaa on muutettu siten, että alueen itäosasta on kumottu kaksi loma-asunto-
jen korttelialuetta ja maa- ja metsätalousaluetta. Alueen länsiosan kaavaa on vastaavasti tii-
vistetty siten, että kumottavat loma-asuntojen rakennuspaikat on osoitettu sinne. Kumottavan 
alueen länsiosaan on tarkoitus laajentaa Sappeen matkailukeskuksen rinnealueita ja toteut-
taa uusi hiihtohissi. 
 
Alueen keskiosaan on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-2) ja py-
säköintialue (LP). Alueelle on tarkoitus toteuttaa kahvila- ja huoltorakennuksia sekä niitä ja 
rinnealueita palveleva pysäköintialue. 
 
Ranta-asemakaavaa on laajennettu etelään, jonne on muodostettu matkailupalvelujen alue 
(RM-9).  Alueelle on tarkoitus toteuttaa matkailuvaunujen- ja autojen alue. 
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4.1.1 Korttelialueet 
 
Loma-asuntojen korttelialueet (RA-5) 66/2, 67/10, 70/2, 71/16 ja 72/3  
Rakennuspaikkoja on yhteensä 41. Rakennuspaikkojen pinta-ala on 1221 – 2000 m².  
 
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen loma-asunnon ja kaksi eril-
listä talousrakennusta. Rakennuspaikalle sallittavan kerrosalan määrä on 140 m2. Tonttite-
hokkuus on e=0,07 – 0,11. 
 
Kerrosluvuksi on osoitettu ½ k I u ½. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, 
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää 
kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suu-
ren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan 
laskettavaksi tilaksi. 
 
Rakennuspaikoille on osoitettu rakennusalan raja 4,0 metrin etäisyydelle katualueen rajasta. 
Rakennuspaikoille on osoitettu ohjeellinen rakennusalan rajaus. 
 
 
Matkailupalvelujen korttelialueet 
Alueen itäosaan on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-2). Alueelle 
saa rakentaa ravintola-, kahvila-, toimisto- ja huoltorakennuksia.   
 
Rakennuspaikan pinta-ala on 5087 m². Rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuusluvulla 
e=0,40. Rakennusoikeutta on 2035 kerrosalaneliömetriä. 
 
Alueen eteläosaan on osoitettu matkailupalvelujen alue (RM-9). Alue on varattu matkailuajo-
neuvoja, matkailuvaunuja ja talovaunuja varten. Nämä voidaan liittää vesi- ja viemärijärjestel-
mään. 
 
Alueelle saa rakentaa majoitusta palvelevia huolto- ja saunarakennuksia sekä sosiaali- ja 
muita yhteistiloja. Huolto- ja varastorakennusten rakennusoikeutta on osoitettu 600 kerros-
alaneliömetriä ja saunarakennusten rakennusoikeutta 300 kerrosalaneliömetriä. Alueelle tu-
lee istuttaa puustoa alueella luonnostaan kasvavia lajeja, tai osa alueesta tulee jättää luon-
nontilaiseksi rakentamisen ja maaston muokkaamisen sopeuttamiseksi maisemaan. 
 
RM-2- ja RM-9-korttelialueille on kerrosluvuksi osoitettu ½ k II u ½. Murtoluku roomalaisen 
numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa 
kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron 
jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon ta-
solla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 
 
RM-9-korttelialueelle on osoitettu rakennusalan raja 10,0 metrin etäisyydelle katualueen ra-
jasta ja loma-asuntojen korttelialueesta 72/3. 
 
4.1.2 Muut alueet 
Kaava-alueen keskelle on osoitettu maa- ja metsätalousalue (M). 
 
Tiestöä on muutettu siten, että Mäyrälnehdontietä on jatkettu suoraan. Lehtopolku on muu-
tettu päättyväksi tieksi. Lemmittyläntie ja Jylhäkorventie on poistettu. Katualueille on osoitettu 
maanalaista johtoa varten varattu alueen osa (viemärilinjat).  
 
Maa-ja metsätalousalueelta on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie loma-asun-
tojen korttelialueiden välistä Mäyränlehdontielle. 
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Rasitetie, tieoikeus (000-2007-K39819) Sappeenvuoren metsätie, on huomioitu Mäyränleh-
dontien linjauksessa ja leveydessä sekä korttelissa 66 RM-korttelialueen eteläreunassa ja 
yleisen pysäköintialueen pohjoisreunassa ajoyhteyden kaavamääräyksellä (ajo). 
 
4.1.3 Yleismääräykset 
 
Yleismääräyksissä on määrätty, että: 

 Kaikki alueen kiinteistöt tulee liittää yleiseen viemäriverkkoon. 
 

 Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesien käsittelyä. 
 

 Yleisten alueiden toteuttamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa kiin-
teistönomistajat. 

 
 Autopaikkoja on rakennettava kaksi kutakin loma-asuntoa kohti. 

 
 Rakennusten tulee sijainnin, muodon ja värityksen puolesta sopeutua ympäristöön. 

Rakennusten on oltava korttelikohtaisesti yhtenäisiä katon mallin sekä värin osalta ja 
julkisivumateriaalina on käytettävä puuta. 

 
 

5 Kaavan vaikutukset  

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1§:n mukaan kaavoitettaessa tulee arvioida suunnitel-
man toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 
 
 
Yhdyskuntarakenne  Ranta-asemakaava mahdollistaa 41 uuden loma-asunnon 

sekä ravintola-, kahvila-, toimisto-, huolto-, varasto ja saunara-
kennusten rakentamisen alueelle.  
 
Kaava mahdollistaa Sappeen matkailukeskuksen kehittämisen 
ja uuden rinnealueen toteuttamisen Sappeenvuoren kaakkois-
rinteelle. 
 
Tehokkuudeltaan alue on hyvin väljä. Aluetehokkuus koko 
kaava-alueella on ea=0,04 ja tonttitehokkuus loma-asuntojen 
korttelialueilla et=0,07. Maa-ja metsätalousalueiden osuus 
kaava-alueesta on 4% ja RA-kortteleiden 86%. 
 

Ekologisuus ja taloudelli-
suus 

Korttelirakenne on tiivis ja tehokas. Lomarakentamisen keskit-
tämisen tiiviisti mahdollistaa laajojen metsäalueiden jättämisen 
rakentamisen ulkopuolelle. 
 
Tonttien väljä mitoitus mahdollistaa alueelle toteutettavan eko-
logisesti kestävää rakentamista. Tonteilla on riittävästi tilaa hu-
levesien imeyttämiseen.   
 

Virkistys Alueella on hyvät virkistysmahdollisuudet ja yhteydet Sappeen 
ulkoilureiteille ja -alueille. 
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Liikenne Sijainniltaan alue vaikuttaa matkailukeskuksen sisäiseen liiken-
teeseen siten, että se vähentää henkilöautojen sekä matkailu-
vaunujen ja –autojen liikennettä  ylempänä Sappeenvuorella. 
Alueelta on suora kävely-yhteys uudelle rinnealueelle ja ravin-
tola-, kahvila- ja huoltorakennuksille. 
 
Ranta-asemakaavassa on huomioitu kiinteistörekisteriin kirjattu 
tierasite. Kaavalla ei ole vaikutusta tieoikeuteen. 
 

Kunnallistekniikka 
 

 

 
Alueen rakennuskanta on mahdollista liittää olemassa olevaan 
vesijohto- ja viemäriverkkoon. 
 

Palvelut Karavaanialueen toteuttaminen parantaa Sappeenvuoren pal-
velutarjontaa.  
 

Luontoarvot Alueen luonto-olosuhteet muuttuvat alueen rakentamisen 
myötä. Alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, joiden suhteen 
kaavan vaikutuksia olisi tarpeen arvioida. 
 

Maisema  Alue sijoittuu metsän keskelle suhteellisen alas Sappeen kaak-
koispuolen rinteeseen eikä sillä ole merkittävää vaikutusta 
Sappeen lakialueen maisemaan. 
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5.1 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
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Yleismääräykset: 
 
Kaikki alueen kiinteistöt tulee liittää yleiseen viemäriverkkoon. 
 
Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesien käsittelyä. 
 
Yleisten alueiden toteuttamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa 
kiinteistönomistajat. 
 
Autopaikkoja on rakennettava kaksi kutakin loma-asuntoa kohti. 
 
Rakennusten tulee sijainnin, muodon ja värityksen puolesta sopeutua ympäristöön. 
Rakennusten on oltava korttelikohtaisesti yhtenäisiä katon mallin sekä värin osalta ja 
julkisivumateriaalina on käytettävä puuta. 
 

 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

RM-alueita toteutettaessa tulee huomioida ulkoilulain leirintäalueita koskevat säädökset. 
 
RM-alueita toteutettaessa on huomioitava pelastusajoneuvoille esteetön pääsy alueille. 
 
Ranta-asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi, kun se on saanut lainvoiman.  
 
 
 
Nokialla 23.05.2016  
 
Helena Väisänen 
Arkkitehti SAFA  

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 

 



Pälkäneen kunta
Aluearkkitehti Marja Kuisma 
marja.kuisma(at)palkane.fi  
Osoite:  Keskustie 1, 36600 Pälkäne         

PÄLKÄNEEN KUNTA

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA-
KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 

OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-
SUUNNITELMA JA SEN 
TARKOITUS

1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
kaavahankkeen yleisesite, jossa kerro-
taan, miksi kaava laaditaan, miten kaa-
voitus etenee ja missä vaiheessa siihen 
voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa voidaan täydentää hank-
keen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) tarkoitus on määritelty 
maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä 
mm. seuraavasti:

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkityk-
seen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletu-
losta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtö-
kohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan 
tarkistaa hankkeen aikana.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  03.06.2015 23.5.2016

KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP-
PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN) 635-432-5-106.

Hankkeen nettisivut: 
www.palkane.fi → ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ → Kaavahankkeet→ Kaavoitus  → 

Sappeen kaakkoisrinteen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Kaavan laatija:
 Arkkitehtitoimisto 
 Helena Väisänen

Puh. 040 5576 086
arkkitehtitoimisto(at)helenavaisanen.fi

YHTEYSTIEDOT
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KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA MAANOMISTUS

SUUNNITTELUN TAVOITE

SUUNNITTELUN ALOITE 

2

Tavoitteena on laajentaa ranta-asema-
kaava-aluetta ja muuttaa ranta-ase-
makaavaa siten, että alueelle voidaan 
toteuttaa kahvila- ja huoltorakennuksia 
sekä matkailuvaunujen- ja autojen alue.  
Loma-asuntojen korttelialueita ja tiealu-
eita on tarve järjestellä uudelleen.

Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt maan-
omistaja.  

Maanomistaja sitoutuu noudattamaan Pälkäneen kun-
nan asettamia ranta-asemakaavan laadintaperiaatteita.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue on metsää. Loma-asuntojen kortteli-
alueelta on hakattu metsä. Alueen eteläosassa on hie-
kanottoalue. 

Ranta-asemakaavaan ei sisälly ranta-alueita.

Maakuntakaava

Ympäristö

Suunnittelualueella on voimassa Pirkan-
maan 1.maakuntakaava. Maakuntakaa-
vassa alue on osoitettu pääosin matkai-
lupalvelujen alueeksi (RM 011, Pälkäne, 
Sappee). 

Alue on osoitettu matkailun kehittämi-
sen kohdealueeksi (mv).

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneen kunnassa 
Sappeen kylässä, Sappeenvuoren kaak-
koisosassa.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 30 ha.

Näkymä Sappeenvuoren päältä.
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Yleiskaava
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

Alueella on voimassa Sappeen kylän ranta-asema-
kaava vuodelta 2003. 

Kaakkoisosa alueesta on kaavoittamatonta.

Asemakaava

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET

Asemakaavoitusta varten alueelle on laadittu luonto-
selvitys (Luontoselvitys, Pälkäne, Sappee, Sappeenvuoren itäosa, 

22.7.2014. Ympäristösuunnittelu ja visualisointi Henna Koskinen) 

ja arkeologinen selvitys (Pälkäneen Sappeenvuori, Ranta-

asemakaava-alueen arkeologinen inventointi 2014, Kulttuuriympä-

ristöpalvelut Heiskanen&Luoto Oy). 

Luontoselvityksen mukaan alueen itäosassa, jättiläis-
haapojen läheisyydessä, havaittiin merkkejä liito-oravan 
esiintymisestä. Niiden lisääntymis- ja levähdyspaikat 
tullaan huomioimaan suunnittelussa.

Kaavamuutosalueen pohjoispuolella, Sappeenvuoren 
itärinteellä on Jylhänkirkoksi kutsuttu paikka, kahdesta 
siirtolohkareesta muodostuva kulttipaikka. Arkeologi-
sessa selvityksessä Jylhänkirkko on todettu kiinteäksi 
muinaisjäännökseksi. 

Asemakaavoitusta varten alueelle on laadittu ajantasai-
nen pohjakartta.

Sappeen ranta-asemakaavaa ja  ranta-asemakaavan 
muutosta laadittaessa keskeisiä asioita vaikutuksia arvi-
oitaessa ovat:

Voimassa oleva ranta-asemakaava. Suunnittelualue rajattu sinisellä.

Karttaan on merkitty liito-oravien esiintymisalue 
vihreällä rasterilla ja Jylhänkirkon sijainti punaisel-
la ympyrällä.

• Vaikutukset luontoon
• Vaikutukset maisemaan
• Vaikutukset alueen loma-asukkaisiin
• Vaikutukset matkailukeskuksen kehittämiseen

Ranta-asemakaavaa laadittaessa arvioidaan sen 
toteuttamisen merkittävät välittömät
ja välilliset vaikutukset:
• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja 
 ilmastoon
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuu- 
 teen ja luonnonvaroihin
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta-  
 ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuri-
 perintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Asemakaavoitus perustuu alueelle tehtäviin riit-
täviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvityksiä tarvi-
taan myös arvioitaessa kaavan vaikutuksia. 
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OSALLISET 
Sappeen kaakkoisrinteen ranta-asemakaavoituksen yh-
teydessä osallisia ovat:
• Suunnittelualueen maanomistajat
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen 

maanomistajat ja asukkaat
• Pirkanmaan  ELY-keskus
• Pirkanmaan liitto
• Pirkanmaan maakuntamuseo
• Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta, rakennus-

lautakunta ja ympäristölautakunta 
• Tampereen aluepelastuslaitos

Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi 
voivat itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella 
olevan vaikutusta oloihinsa.

Kaavoituksessa osallisia ovat suunnittelualueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

OSALLISTUMINEN 
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on 
mahdollista esittämällä mielipiteitä nähtävänä olevista 
aineistoista. 

Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja ase-
makaavaehdotuksesta.

TIEDOTTAMINEN

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viran-
omaisille ja järjestetään viranomaisneuvottelu, jossa on 
mahdollista tarkemmin määrittää suunnittelun reunaeh-
toja.

Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisilta kom-
mentteja ja kaavaehdotuksesta lausuntoja. Kaavaehdo-
tuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa 
toinen viranomaisneuvottelu. Tarvittaessa viranomais-
ten kanssa järjestetään hankkeen edetessä työneuvot-
teluja ja tehdään muuta yhteistyötä. 

Hankkeen nettisivut: 
www.palkane.fi 

→ ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 
→ Kaavahankkeet

VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan ilmoittamalla 
Sydän-Hämeen Lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla 
ja internetsivuilla. 

Kaavahankkeen vaiheista on mahdollista saada tietoa 
suoraan omaan sähköpostiosoitteeseen ilmoittautu-
malla sähköpostituslistalle kaavan laatijalle. 

Jättiläishaapoja.
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Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos

Vaihe 3:  Ehdotusvaihe, kaavaehdotus

Vaihe 1: Lähtötiedot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tehtävät ja kunnalle toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) laatiminen.

Kesä 2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan 
nettisivuilla, teknisessä toimistossa  ja siitä voi antaa palau-
tetta vapaamuotoisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään kom-
mentteja viranomaisilta ja lautakunnilta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää 
hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville asettaminen. OAS lähetetään 
postitse rajanaapureille.

Viranomaisneuvottelu 

Tehtävät ja kunnalle toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.

Syksy- talvi 2015-16

Aineistoihin voi tutustua kunnan nettisivuilla.

Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakun-
nilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipi-
teensä.

Kaavaluonnoksen nähtäville asettami-
nen.

(Kaavaluonnoksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Tehtävät ja kunnalle toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnok-
sen ja siitä saadun palautteen pohjalta.

Kevät 2016

Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lauta-
kunnilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta 
muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävä-
nä olon päättymistä.

Kaavaselostuksen täydentäminen 

Kaavaehdotuksen nähtäville asettami-
nen 30 pv.

Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja 
lausunnoista sekä vastineet niihin.

(Kaavaehdotuksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkis-
taminen ja lopullisten hyväksyttävien 
asiakirjojen laatiminen.

Kaavan hyväksyminen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kevät 2016
Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä päätöksestä.

KAAVAHANKKEEN KULKU
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YMPÄRISTÖSUUNNITTELU JA VISUALISOINTI HENNA KOSKINEN 

LUONTOSELVITYS 
Pälkäne  

Sappee 

Sappeenvuoren itäosa 

22.7.2014 
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Johdanto 
 

Tämä luontoselvitys on laadittu tarkoituksenaan tuoda esiin alueelta mahdollisesti löytyvät 
luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivin mukaiset elinympäristöt tai lajit, 
jotka erityisesti tulisi huomioida alueen maankäytön suunnittelussa. Tarkasteltava alue sijaitsee Pälkäneen 
kunnassa Sappeenvuoren itäpuolisella alueella (kartta 1).  
 
Alueella suoritettiin kaksi maastokäyntiä. Ensimmäinen, alueen linnustoon keskittyvä käynti tehtiin 
useimpien lintujen pesimäaikana 4.6.2014. Alueen kasvillisuutta puolestaan tarkasteltiin useimpien kasvien 
kukinnan aikaan 26.6.2014. Tarkistuksen suorittivat luontoasiantuntija Hannu Alén ja miljöösuunnittelija 
Henna Koskinen.   
 

 
KARTTA 1.  Tarkastelun kohteena oleva alue vihreällä rasterilla. 
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Havainnot ja johtopäätökset maastokäyntien perusteella 

 
Tarkasteltava alue osoittautui pitkälti kuusivaltaiseksi varttuneeksi talousmetsäksi (kuva 1). Etenkin 
selvitysalueen korkeimmilla osilla laskettelukeskuksen läheisyydessä esiintyi paikoin lisäksi mäntyä (kuva 2).  
Jylhänkorven alueella korpi kärsi ojituksesta. Selvitysalueeseen kuului myös eteläosassa sijaitseva taimikko 
(kuva 3). Selvitysalueen ollessa metsätyypiltään pääosin tuore, esiintyi alueella valtalajina toimivan 
mustikan (Vaccinium myrtillus) lisäksi yleisesti muun muassa vanamo (Linnaea borealis), metsämaitikka 
(Melampyrum sylvaticum) ja metsätähti (Trientalis europaea). Etenkin alueen koillisimmassa osassa oli 
paikoin myös lehtomaisia piirteitä, joista kertoivat muun muassa alueella esiintyvät käenkaali (Oxalis 

acetosella), imikkä (Pulmonaria obscura), sinivuokko (Hepatica nobilis) ja hiirenporras (Athyrium filix-
femina).  
 
 

KUVA 1.  Tyypillinen näkymä selvitysalueelta; varttunutta kuusivaltaista metsää. 
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KUVA 2.  Näkymä itään selvitysalueelle laskettelukeskuksen parkkipaikalta.  
 

 
KUVA 3.  Selvitysalueen eteläosan taimikkoa.  
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Selvitysalue osoittautui pinnanmuodoiltaan suuresti vaihtelevaksi (kannen kuva, sekä kuvat 4 ja 5). 
Kuitenkaan selvitysalueelta tai sen vaikutusalueelta havaittujen kalliokumpareiden ja - jyrkänteiden ei 
arvioitu kuuluvan metsälain (1996/1093) 10 § tarkoittamiin luonnonmukaisiin, monimuotoisuudeltaan 
arvokkaiksi luokiteltaviin kallioalueisiin.  
 

 
KUVA 4.  Selvitysalueen ulkopuolelle jäävä, mutta kuitenkin vaikutusalueeseen kuuluva kalliojyrkänne 
selvitysalueen kaakkoispuolella.  

 
KUVA 5.  Kalliojyrkänne selvitysalueen koillisosassa. 
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Selvitysalueen itäosasta, Jylhänkorven länsipuolelta paikannettiin kymmenkunta jättiläismäistä haapaa 
(kartta 2 ja kuvat 6 ja 7). Alueella havaittiin myös liito-oravan (Pteromys volans) jätöksiä. Liito-orava kuuluu 
EU:n luontodirektiivin suojeltujen lajien IV(a)-listalle, jonne luetteloitujen lajien lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Vuoden 2010 
uhanalaisuusarvioinnissa liito-orava luokitellaan vaarantuneeksi lajiksi (VU). 
 

 
KUVA 6. Hannu Alén jättiläismäisen haavan ympärysmittaa arvioimassa. 
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KUVA 7. Alueelta paikannettuja, paikoin hyvin lähekkäin kasvavia jättiläishaapoja. 
 
 
Jättiläishaapojen koordinaatit (ETRS89 maantiet. koord. (~WGS84)) 
Yksittäiset: P 61.3845 I 24.5192, P 61.3841 I 24.5200, P 61.3841 I 24.5199, P 61.3840 I 24.5201,  
P 61.3842 I 24.5207 
2 haapaa vieretysten: P 61.3844 I 24.5196 
5 haavan rykelmä: P 61.3839 I 24.5201 
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Selvitysalueen itäosassa, Jylhänkorven länsipuolella sijaitsivat Sappeenvuoren Jylhänkirkoksi kutsutut kaksi 
siirtolohkaretta (kartta 2 ja kuvat 8 ja 9).  
 

 
KUVA 8. Jylhänkirkoksi kutsutut siirtolohkareet. 
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KUVA 9. Kuva Jylhänkirkon läheisyydessä sijaitsevasta kohdetta esittelevästä taulusta.   
 
Muinaismuistolain (1963/295) 2 § mukaan ”Kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat: - - 9) kiinteät luonnonesineet, 
joihin liittyy vanhoja tapoja, tarinoita tai huomattavia historiallisia muistoja.” Jylhänkirkkoa ei ole merkitty 
Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin. Tästä huolimatta tämän luontoselvityksen laatijat arvioivat 
kohteen olevan edellä mainitun kaltainen kiinteä muinaisjäännös. Siksi kohdetta muuttavaa toimintaa 
suunniteltaessa tulee olla yhteydessä Museovirastoon.   
 
 
Jylhänkirkon koordinaatit (ETRS89 maantiet. koord. (~WGS84)) 
P 61.3848 I 24.5205 ja P 61.3848 I 24.5204  
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KARTTA 2. Jylhänkirkon sijainti merkittynä punaisella ympyrällä. Jättiläishaapojen esiintymisalue merkittynä 
vihreällä rasterilla.  
 
 
Selvitysalueen lounaisosassa sijaitsi vanha, pitkälti umpeen taimikoitunut ja heinittynyt soranottoalue. 
Alueen kasvillisuuteen kuului hyvin tyypillisesti maitohorsma (Epilobium angustifolium), puna-apila 
(Trifolium pratense), niittyleinikki (Ranunculus acris), rönsyleinikki (Ranunculus repens), päivänkakkara 
(Leucanthemum vulgare) ja harakankello (Campanula patula). Soranottoalueen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsi lammikko (kuva 10), jonka arvioitiin syntyneen soranoton seurauksena ja kuivuvan kausittain 
kokonaan. Näin ollen lammikon ei voitu arvioida olevan vesilain (2011/587) 11 § tai metsälain (1996/1093) 
10 § tarkoittama lähde tai lampi. Lammikon läheisyydessä tavattiin kuusen taimien lisäksi muun muassa 
kyläkellukkaa (Geum urbanum), pyöreälehtikihokkia (Drosera rotundifolia), sekä konnanliekoa (Lycopodiella 
inundata) joka vuoden 2010 uhanalaisuusarvioinnissa luokitellaan silmälläpidettäväksi lajiksi (NT).  
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KUVA 10.  Soranoton seurauksena muodostunut kausittain kuivuva lampi. 
 
 
4.6.2014 suoritettiin alueella linnustoon keskittyvä maastokäynti. Lintuja tarkkailtiin jalkaisin havaintojen 
perustuessa niiden laulun kuulemisen lisäksi näköhavaintojen tekemiseen. Alueelta tavattiin hyvin tavallisia 

lintulajeja, kuten pajulintu (Phylloscopus trochilus), peippo (Fringilla coelebs), metsäkirvinen (Anthus 

trivialis), punarinta (Erithacus rubecula), punakylkirastas (Turdus iliacus), mustarastas (Turdus merula), 
hernekerttu (Sylvia curruca), lehtokerttu (Sylvia borin), metsäviklo (Tringa ochropus), käpytikka 

(Dendrocopos major), vihervarpunen (Carduelis spinus), punatulkku (Pyrrhula pyrrhula), talitiainen (Parus 
major), hömötiainen (Parus montanus), tiltaltti (Phylloscopus collybita), rautiainen (Prunella modularis), 

käki (Cuculus canorus) ja sepelkyyhky (Columba palumbus). 
 

Yhteenveto 
 
Selvitysalueella sijaitsevien jättiläishaapojen läheisyydessä havaittiin merkkejä liito-oravan esiintymisestä. 
Laji kuuluu EU:n luontodirektiivin suojeltujen lajien IV(a)-listalle, jonne luetteloitujen lajien lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty.  
 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat Jylhänkirkkoon kuuluvat kaksi siirtolohkaretta on huomioitava 
maankäytön suunnittelussa, ja niitä koskevaa muuttavaa toimintaa suunniteltaessa on kuultava 
Museovirastoa. 
 
Selvitysalueen muissa osissa ei havaittu esiintyvän sellaisia tärkeitä kohteita, elinympäristöjä eikä eliölajeja, 
jotka erityisesti tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa.  
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RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEEN ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2014 
TIIVISTELMÄ  

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy suoritti kesällä 2014 arkeologisen inventoinnin Pälkä-

neen Sappeessa, Sappeenvuoren itäosan ranta-asemakaava-alueella. Sappeen matkailukeskus suunnit-

telee Sappeenvuoren itärinteille uusia mäkialueita laskettelijoille, ja nämä muuttuvan maankäytön alu-

eet olivatkin asemakaavainventoinnin erityisen huomion kohteena. Inventoinnin kenttätyöt tehtiin 28., 

29.7. ja 6.8.2014 ja niistä vastasi arkeologi (FM) Kirsi Luoto. Inventoinnissa keskityttiin etsimään uusia 

muinaisjäännöksiä arkeologisesti potentiaaleilta alueilta. Selvityksessä huomioitiin niin esihistorialliset 

kuin historiallisenkin ajan muinaisjäännökset, ja sen kustannuksista vastasi Sappeen matkailukeskus. In-

ventoinnissa löydettiin yksi ennestään tuntematon kiinteä muinaisjäännös, inventointiraportin kohde 

nro 1. Jylhänkirkon kultti- ja tarinapaikka. Muualla ranta-asemakaava-alueen tarkastetuilla alueilla ei ha-

vaittu merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä. 
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Kuva 1. Inventointialueen suurpiirteinen sijainti merkitty kartalle punaisella neliöllä. Pohjakartta © 

Maanmittauslaitos 07/2014. 
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Kuva 2. Kaava-alueen raja merkitty karttaan sinisellä viivalla, muuttuvan maankäytön alueet (uudet las-

kettelurinteet), jotka tarkastettiin maastossa vihreällä rasterilla ja muut tarkastetut alueet sinisellä ras-

terilla. Inventoinnissa löydetty kohde 1. Jylhänkirkko on merkitty kartalle punaisella pallolla. Pohjakartta 

© Maanmittauslaitos 08/2013. 
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1 Johdanto 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy suoritti kesällä 2014 arkeologisen inven-

toinnin Pälkäneen Sappeessa, Sappeenvuoren itäosan ranta-asemakaava-alueella. Sappeen 

matkailukeskus suunnittelee Sappeenvuoren itärinteille uusia mäkialueita laskettelijoille, ja 

nämä muuttuvan maankäytön alueet olivatkin asemakaavainventoinnin erityisen huomion 

kohteena (kuvat 1 ja 2). Inventoinnin kenttätyöt tehtiin 28., 29.7. ja 6.8.2014 ja niistä vastasi 

arkeologi (FM) Kirsi Luoto. Inventoinnissa keskityttiin etsimään uusia muinaisjäännöksiä ar-

keologisesti potentiaaleilta alueilta. Selvityksessä huomioitiin niin esihistorialliset kuin histori-

allisenkin ajan muinaisjäännökset, ja sen kustannuksista vastasi Sappeen matkailukeskus.  
 

2 Inventointialue 
2.1 Topografia,  arkeologisesti potentiaalit alueet ja tutkimushistoria 

Tutkimuksen kohteena ollut ranta-asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa Sappeen matkailu-

keskuksen itäisimpään laskettelurinteeseen. Idässä aluetta rajaa kapeahko pohjois-

eteläsuuntainen Jylhänkorven suoalue, jota pitkin muinoin on ollut vesiyhteys Sappeenvuoren 

pohjoispuolella sijaitsevalta Iso-Arajärveltä Vuorilammin ja Koskuenkorvenojan kautta Päl-

känevedelle. Inventointialueen alavimmat alueet sen eteläosassa sijaitsevat korkeustasoltaan 

noin 120 m mpy, mikä lähialueen pyyntikulttuurin asuinpaikkojen korkeustasoon (90 – 100 m 

mpy) verratuna on melko korkealla. Inventointialue sijaitsee kokonaisuudessaan korkeustaso-

jen 105 – 195 välisellä alueella. Suurin osa ranta-asemakaava-alueesta on varsin korkealla si-

jaitsevaa Sappeenvuoren jyrkkää rinnealuetta.  

Arkeologisesti potentiaalina alueena esityövaiheessa pidettiin ranta-asemakaava-alueen ete-

läosaa, joka alavimpana maastonkohtana ja muinaisen merenlahden etelärannalla sijainneena 

on voinut tarjota otollisen ympäristön pyyntikulttuurin asuinpaikkoja ajatellen, joskin korkeus-

tasoltaan alue on korkealla. Kenttätyövaiheessa kuitenkin havaittiin maaston olevan topogra-

fialtaan epäsuotuisa (kuva 3). Myös Sappeenvuoren rinteiden avokallioalueita (kuva 4) pidet-

tiin pontentiaaleina lähinnä röykkiöitä ajatellen, vaikka täälläkin todettiin kallioiden sijaitsevan 

pääosin melkoisen korkealla. 

 

Kuva 3. Kaava-alueen eteläosan alimmilla korkeustasoilla olevat kohdat olivat topografialtaan 

tasaisia, lisäksi maasto oli melko suurikivistä. Kuvattu pohjoisesta. (Kuva: Pälkäne Sappee 

2014: 8) 
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Kuva 4. Kaava-alueen eteläosan avokallioalue ja takana siintävä suo. Kallioalue sijaitsee mata-

limpana kaava-alueen avokallioista, noin 130 m mpy. Kuvattu pohjoisluoteesta. (Kuva: Pälkäne 

Sappee 2014: 7) 

Kaava-aluetta ei ilmeisesti ole tarkastettu aiemmissa aluetta koskevissa arkeologisissa inven-

toinneissa (Erä-Esko 1947; Pukkila & Laakso 1995). Erä-Eskon inventoinnissa vuodelta 1947 

mainitaan Sappeen-Luopioisten tiestä 1 km koilliseen sijaitsevan vuoren länsirinteessä sijait-

sevan nk. mäyränpesän luolan. Luola on karttaotteen ja kuvailun perusteella kuitenkin sijain-

nut todennäköisesti Sappeenvuoren itäpuolella sijaitsevan Nuorioisvuoren länsirinteessä ja 

näin ollen kaava-alueen ulkopuolella. Inventointialuetta lähimpänä olevat kiinteät muinais-

jäännökset, Sappee Vuorinen (1000001998, kiviuuni) ja Sappee Sappeenvuori (1000002128, 

louhos ja myllynkivien valmistuspaikka) sijaitsevat noin 1 km inventointialueesta länteen. Koh-

teet on löydetty Riikaa Saarisen muinaisjäännösinventoinnissa 2002 ja tarkastettu Mikroliitti 

Oy:n inventoinnissa samana vuonna. Tutkimusraportteja ei kuitenkaan löydy Museoviraston 

kulttuuriympäristön raportit –tietokannasta tai hankerekisteristä.  

2.2 Tutkimusalue historiallisella ajalla 

Historiallisella ajalla tutkimusalue on ollut jo 1500-luvun maakirjoissa mainitun Sappeen kylän 

takamaata (Suvanto 1972, 175). Alueella ei ole sijainnut historiallisella ajalla kiinteää asutusta. 

Lähin asutus on sijainnut kaava-alueen pohjoispuolella, jossa on sijainnut vuoden 1842 pitä-

jänkartassakin ja Kalmbergin kartaston kartassa esiintyvä Pitkälahden torppa (kuvat 5 ja 6). Pi-

täjänkartan ja 1800-luvun puolivälistä peräisin olevan Kalmbergin kartaston kartan mukaan 

Sappeenvuoren itärinteiden alue on koskematonta metsää. Muistitiedon mukaan alueen halki 

on kuitenkin kulkenut vanhastaan kinttupolku, jota pitkin Sappeen Metsäkulman talon ja ta-

kamaan eli Laipanmaan asukkaat kulkivat kylälle kirkkorantaan tai mäkipääläiset takamaahan 

marjaan. Polun sijainti ei käy ilmi alueen isojakokartasta (Rungius 1762, 1763; kuva 7), pitäjän-

kartasta tai Kalmbergin kartaston karttaotteesta. Sen sijaan 1800-luvun toiselta puoliskolta 

peräisin olevaan isonjaon rajoja kuvaavaan karttaan (Järnströn 1868, 1869, 1870) polku on 

merkitty (kuvat 8 ja 9). Inventoinnissa isojaon rajakartassa näkyvän polun mukaan asemoitu 

polkulinjaus tarkastettiin maastossa, ja varmuudella vanhaa polkua oli havaittavissa vain in-

ventoinnin kohteen nro 1. Jylhänkirkko lähistöllä. Muualla kaava-alueella maastossa havaittu 

polku ja asemoitu polkulinjaus kohtaavat kahdessa kohtaa (kuva 10). Säilyneen polunosan ol-

lessa katkomainen on mahdollista, mutta epävarmaa, että myös näissä kohdissa esiintyvä pol-
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ku on muistitiedon mukainen historiallinen kirkkopolku. Peruskarttaan merkityt muut polku-

maiset linjaukset ovat puolestaan nykyään metsäautoteitä tai hoidettuja ulkoreittejä. 

 

Kuva 5. Pitäjänkarttaote vuodelta 1842. Inventointialueen sijainti merkitty kartalle sinisellä ne-

löllä. 

 

Kuva 6. Ote Kalmbergin kartaston inventointialuettakin kuvaavasta kartasta vuodelta 1855. 
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Kuva 7. Sappeen isojakokarttaan (Rungius 1762, 1763) ei Sappeenvuoren itäpuolella kulkenut-

ta polkua ole merkitty. Kuvassa kartan 2. osa. 

 

Kuva 8. G.A. Järnströmin (1868, 1869, 1870) karttaan isojaon rajoista polkulinjaus on merkitty. 

Kuvassa kartan 2. osa. 
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Kuva 9. G.A. Järnströmin (1868, 1869, 1870) karttaan isojaon rajoista polkulinjaus on merkitty. 

Kuvassa kartan 1. osa. 

 

Kuva 10. Järnströmin (1868, 1869, 1870) karttojen asemointi. Kirkkopolku on merkitty karttaan pu-

naisilla nuolilla. Kohdat, joista maastotarkastuksessa löytyi pätkä nykyistä polkuverkostoa, on mer-

kitty vihreällä viivalla. Keskimmäisen vihreän viivan kohdalla sijaitsee inventoinnin kohde 1. jylhän-

kirkko. 
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3 Menetelmät 

3.1 Esityövaihe 
Inventointia varten hankittiin Kansallisarkistosta tutkimusaluetta kuvaavia historiallisia kartto-

ja. Inventointialueen lähistön historiallisen asutuksen sijainnin ja inventointialueella kulke-

neen kirkkopolun sijaintia selvitettiin käyttäen apuna alueen isojakokarttoja (Rungius 1762, 

1763; Järnström 1868, 1869, 1870)  ja 1800-luvun puolivälin pitäjänkarttaa. Historiallisten 

karttojen asemointi (kuva 10) tehtiin käyttäen apuna Photo Shop- ja MapInfo –ohjelmistoja. 

Esityövaiheessa tarkasteltiin myös muinaisjäännösrekisterin tietoja koskien alueen ja sen lä-

histön kiinteitä muinaisjäännöksiä ja tutustuttiin alueen vesistö- ja tutkimushistoriaan. Alueen 

historiaan tutustuttiin paikallishistoriateoksen (Pälkäneen historia I) avulla. 

 

 

3.2 Kenttätöiden toteuttaminen, dokumentaatio ja inventoinnin jälkityöt 

Inventoinnin kenttätyöt tehtiin kolmen päivän aikana heinä-elokuussa 2014. Inventoinnissa 

etsittiin uusia kohteita arkeologisesti potentiaaleilta alueilta. Inventoinnissa huomioitiin niin 

esihistorialliset kuin historiallisenkin ajan muinaisjäännökset. Inventointimetodeina olivat ken-

tällä käytössä pääasiassa silmämääräinen havainnointi. Myös tuulenkaatoja ja muita pinta-

maastaan rikkoutuneita maastonkohtia tarkasteltiin (kuva 11). Inventoinnin kenttätöistä vas-

tasi arkeologi (FM) Kirsi Luoto. 

 

 
Kuva 11. Tuulenkaato kaava-alueella. (Kuva: Pälkäne Sappee 2014: 6) 

 

Kohteita ja inventoinnin kulkua dokumentoitiin sanallisen kuvauksen lisäksi ottamalla digitaa-

livalokuvia ja paikantamalla tehdyt havainnot satelliittipaikanninta (tarkkuus +/- 5 - 10 m) 

käyttäen. Kohteiden koordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatteina. Jälkityö-

vaiheessa digitaalivalokuvat luetteloitiin Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:n 

arkistoon ja kartat piirrettiin puhtaaksi käyttäen Map Info- GIS paikkatieto-ohjelmistoa.  
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4 Tulokset 

Pälkäneen Sappeenvuoren ranta-asemakaava-alueen arkeologisessa inventoinnissa löydettiin 

yksi ennestään tuntematon kiinteä muinaisjäännös, inventointiraportin kohde nro 1. Jylhän-

vuoren kultti- ja tarinapaikka. Kohteen rajaukseen sisältyy pätkä historiallista, Laipanmaasta 

Sappeen kylälle johtanutta kirkkopolkua. Muualla ranta-asemakaava-alueen tarkastetuilla alu-

eilla ei havaittu merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä. 

8.8.2014   

 

 

     
Kirsi Luoto 

FM, arkeologi 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 
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Digitaaliset kartat: 

Pitäjänkartta 1842. Pälkäne 2141 07. Maanmittaushallitus > Maanmittaushallituksen historiallinen kart-

ta-arkisto (kokoelma) > Pitäjänkartasto > Pälkäne (2141 07 Ia.* -/- -)  

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6178301 (30.7.2014) 

Kalmberg, G.A. 1855. Kalmbergin kartasto R III : List 7. Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto (JYX): 
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KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET 

1. JYLHÄNKIRKKO 

Nimi: Jylhänkirkko 

 

Kunta/kylä/tila  Pälkäne/Sappee/ 635-432-5-45 

 

Laji: kiinteä muinaisjäännös 

 

Ajoitus: historiallinen 

 

tyyppi/tyypin tarkenne Kultti- ja tarinapaikat/ tarinapaikat 

 

Rauhoitusluokka: 2 

 

Lukumäärä: 1  

 

P:  P: 6808163   

I:  I: 367538  

Z/m.mpy  130 m mpy  

Koord.selite Kiven A koordinaatit. 

 

Etäisyystieto Pälkäneen kirkosta 14,3 km itäkoilliseen. 

 

Peruskartta: 2141 07 

 

Aiemmat tutkimukset: Ei aiempia tutkimuksia. 

 

Aiemmat löydöt: Ei aiempia löytöjä. 

 

Löydöt: Ei löytöjä. 

 

 
Kohteen kuvaus: Kohde sijaitsee 14,3 km itäkoilliseen Pälkäneen kirkosta, Päl-

käneveden koillispuolella sijaitsevan Sappeenvuoren itärinteen alaosassa olevan 

metsäautotien itäpuolella, alarinteessä noin 40 m päässä metsäautotiestä. Koh-

teelle johtaa opastettu polku virkistyskäytössä olevalta metsäautotieltä. Kohteen 

ympäristössä kasvaa sekametsää, Sappeenvuoren rinne kohoaa kohteen länsi-

puolella jyrkähkönä (kuva 12).  
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Kuva 12. Kivi A merkitty kuvaan punaisella ja kivi B sinisellä nuolella. Kuvattu koil-

lisesta. (Kuva: Pälkäne Sappee 2014: 1) 

 

Paikalla sijaitsee kaksi siirtolohkaretta (A ja B), joihin liittyy muistitietoa. Siirto-

lohkare A on muodoltaan hieman satulakattoista rakennusta muistuttava ja pää-

dyistään kolmioimainen (kuva 13). Kiven korkeus on 2,8 m ja leveys 3,5 m. Sen 

kolmionmuotoisessa itäpäädyssä on kaksi, toisistaan pystysuunnassa noin 34 cm 

etäisyydellä olevaa pientä, luonnonmuovaamaa ”reikää” (kuva 14). Reiät sijaitse-

vat toisiinsa nähden pystysuorassa linjauksessa. Alemman reiän sijaintipaikan 

korkeus maanpinnasta on 96 cm ja ylemmän 134 cm. Alempi reistä on halkaisijal-

taan 4,5 cm ja syvyydeltään 4 cm. Reikä on suppilon muotoinen ja sen reunat ro-

soiset. Ylempi reistä on halkaisijaltaan 3,5 cm ja syvyydeltään 2 cm. kuten alempi 

reikä, myös tämä kapenee pohjaansa kohde ja on reunoiltaan rosoinen. Kuopat 

tai reiät eivät ole symmetrisiä vaan muodoltaan vaakasuuntaisia soikioita. Reiät 

vaikuttavat syntyneen alun perin luonnollisesti, kun pehmeämpi kivilaji on ajan 

saatossa irronnut kovemman kivilajin yhteydestä.  
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Kuva 13. Kivi A kuvattuna idästä. Kuoppien tai ”reikien” sijaintipaikat kiven kol-

mionmuotoisessa seinämässä on merkitty kuvaan nuolilla.  (Kuva: Pälkäne Sap-

pee 2014: 2) 

 

 
Kuva 14. Kivessä A olevat kaksi kuoppaa. (Kuva: Pälkäne Sappee 2014: 3) 

 

Kivi B on kärkeään kohti kapenevan kartion muotoinen (kuva 15). korkeutta sillä 

on noin 3 m ja leveyttä alaosastaan 4 m. Kivi sijaitsee noin 10 m päässä etelään 

kivestä A. 
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Kuva 15. Kivi B kuvattuna koillisesta. (Kuva: Pälkäne Sappee 2014: 4) 

 

Kiviin liittyy paikallista muistitietoa, jonka mukaan niiden välistä on kulkenut pol-

ku, jota myöten Sappeen Metsäkulman talon ja takamaan eli Laipanmaan asuk-

kaat kulkivat kylälle kirkkorantaan tai Sappeen mäkipääläiset takamaahan mar-

jaan. Polku on ollut kokonaisuudessaan näkyvissä maastossa vielä 1980-luvulla, 

mutta hävinnyt sittemmin lähistölle tehdyn metsäautotien tullessa alueen pää-

asialliseksi kulkureitiksi. Polku ei esiinny alueen isojakokartassa (Rungius 1762, 

1763). Sen sijaan se on merkitty alueen isojaon rajoja kuvaavaan karttaan (Järn-

ström 1868, 1869, 1870).  Kivien välistä kulkevan polun voidaan olettaa olevan 

samainen kirkkotienä tunnettu polku niiltä osin kuin se sijaitsee kivien läheisyy-

dessä (kuva 16).  

 

Muistitiedon mukaan kiven A katsotaan muistuttavan kivikirkkoa ja kiven B kello-

tapulia. 1800-luvun lopulla syntyneen Miina Salosen (1886 – 1965) mukaan hä-

nen äitinsä Maria Kustaantytär Piikki (1836 – 1932) olisi kertonut, että kun pol-

kua kuljettiin kirkkomatkalla kivien ohi, piti kaksi sormea laittaa kirkkoa muistut-

tavassa kivessä oleviin reikiin ja lukea samalla Isä meidän –rukous. Kivet ovat si-

jainneet takamaalla asuvien pälkäneläisten kirkkomatkan varrella matkalla Onk-

kaalassa sijaitsevalle pyhän Mikaelin kirkolle. Mahdollisesti rukoilemalla on halut-

tu varmistaa turvallinen kirkkomatka ja rukoiltu voimia matkan vaivalloisuuden 

vuoksi. Kiviin liittyy myös tarina, jonka mukaan Jylhänkirkolla olisi pidetty juma-

lanpalveluksia Isonvihan (1713 – 1721) aikaan.(Kemppainen2005, 218-221) Muis-

titiedon paikkansa pitävyyttä on tältä osin mahdotonta verifioida.  
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Kuva 16. Kivien A ja B välissä kulkeva polku kuvattuna ylärinteestä lounaasta. 

(Kuva: Pälkäne Sappee 2014: 5) 

 
Havainto-olosuhteet: Hyvät.  

 

Luokitusehdotus ja kohteen rajauksen perustelu: Kiinteä muinaisjäännös, rau-

hoitusluokka 2. Kohteeseen on sen ymmärrettävyyden tukemiseksi rajattu sisäl-

tyväksi myös osa historiallista polkua, jota pitkin takamaasta on kuljettu Sappeen 

kylään ja sieltä edelleen Pälkäneen Pyhän Mikaelin kirkolle.  

 

Kartat: Kartat 1 ja 2 

 

Kuvat: Pälkäne Sappee 2014: 1 – 5 
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Liite 1. Pälkäne Sappeenvuori, ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi 2014. 
Digitaalikuvaluettelo. 

Kuvannut Kirsi Luoto 2014. Kuvat on arkistoitu Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:n 
arkistoon.  

 

Kuva Aihe     Kuvattu suunnasta Pvm 

1 Kivet A ja B kohteessa Jylhänkirkko.  koillinen  28.7. 

 
2 Kivi A.     itä  28.7. 

3 Kivessä A olevat kaksi kuoppaa.   -              28.7. 

4 Kivi B.      koillinen                      28.7. 

5 Kivien A ja B välissä kulkeva polku.   lounas                      28.7. 

6 Tuulenkaato kaava-alueella.   -  6.8. 

7 Kaava-alueen eteläosan avokallioalue ja takana siintävä suo. pohjoisluode 6.8. 

8 Kaava-alueen eteläosaa.   pohjoinen  6.8. 
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Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, Jokipolventie 15, 37130 Nokia, Puh. 040 5576 086, E-mail: helena.vaisanen@kolumbus.fi 
 

     MUISTIO 
 

 
PÄLKÄNEEN KUNTA 
Sappeen kaakkoisrinteen ranta-asemakaavan muutos 
 
 
VIRANOMAISNEUVOTTELU 

 
Aika 22.04.2015 klo 13.00-14.03 
Paikka Pirkanmaan ELY-keskus, kokoushuone Hummeli, V-kerros 
 
 
Läsnä: 
Reijo Honkanen Pirkanmaan ELY-keskus,  ylitarkastaja 
Elina Viitanen Pirkanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja 
Annu Piesanen Pirkanmaan liitto 
Hannu Niukkanen  Pälkäneen kunta, ympäristönsuojelusihteeri 
Matti Vesava Pälkäneen kunta, tekninen johtaja 
Harri Vierikka Pälkäneen kunta, vesihuoltolaitoksen päällikkö 
Marja Kuisma Pälkäneen kunta, aluearkkitehti 
Jouko Poukkanen Maanomistaja 
Helena Väisänen  Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, kaavan laatija 
 
Poissa: 
Minna Huttunen Pirkanmaan ELY-keskus 
Tuija-Liisa Soininen Pirkanmaan maakuntamuseo 
Janita Koivisto Pälkäneen kunta, kunnanjohtaja 
Anitta Käenniemi Pälkäneen kunta, rakennustarkastaja 
 
 
Käsitellyt asiat: 

 
1. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 
Sovittiin, että Elina Viitanen toimii puheenjohtajana ja Helena Väisänen laatii muistion. 
 

2. OSANOTTAJAT 
 
Todettiin osanottajat. Esittelyyn ei ollut tarvetta. 
 

3. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 
 
Jouko Poukkanen esitteli hankkeen taustoja ja tavoitteita. Sappeeseen on suunnitteilla kaksi 
uutta rinnealuetta alueen kaakkoisosaan. Varsinaiset rinnealueet ja hiihtohissit on tarkoitus 
toteuttaa toimenpideluvalla eikä niitä ole nähty tarpeelliseksi ottaa mukaan ranta-
asemakaava-alueeseen. 
 
Rinteiden rakentaminen suunniteltuun paikkaan edellyttää kuitenkin, että voimassa olevaa 
ranta-asemakaavaa muutetaan. Muutostarve koskee lomarakennustonttien siirtämistä rinne-
alueen alaosan kohdalta lännemmäksi ja rinteen ala-asemalle suunniteltujen huolto- ja kahvi-
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larakennusten alueen ja rakennusoikeuden sekä pysäköinti- ja liikennejärjesteltyjen osoitta-
mista kaavassa.  
 
Poukkanen kertoi, että voimassa olevan asemakaavan eteläpuolelle on tarkoitus osoittaa alue 
karavaanialueelle. Tämä osa on uutta asemakaava-aluetta. Karavaanialuetta oli aiemmin eh-
dotettu sijoitettavaksi Sappeenvuoren pohjoisrinteelle, mutta vaihtoehdosta on luovuttu ja 
tarkoitusta varten on löydetty uusi sijoituspaikka. Uusi ehdotettu karavaanialueen sijainti on 
saavutettavuudeltaan parempi ja etuna on myös lyhyt matka suunnitellun hiihtohissin ala-
asemalle. 
 
Keskusteltiin selvitysten riittävyydestä. Alueelle on laadittu luontoselvitys ja arkeologinen sel-
vitys. Molemmat on laadittu koko suunnitellun rinnealueen laajuudelle. Arkeologisen selvityk-
sen mukaan rinnealueen itäpuolella sijaitsee Jylhänkirkko-niminen muinaisjäännös. 
 
Elina Viitanen esitti, että alueelle laadittua luontoselvitystä täydennettäisiin liito-
oravaselvityksen osalta. Selvityksestä puuttuu liito-oravien kulkuyhteyksien arviointi. Arvioin-
nissa tulisi huomioida suunniteltujen rinnealueiden merkitys liito-oravien kulkuyhteyksiin. 
Jouko Poukkanen totesi, että selvitystä tullaan täydentämään esitetyllä tavalla. 
 
Väisänen kertoi, että kaava-alueen laajuutta ja tarvetta ottaa rinnealueet mukaan kaavaan on 
pohdittu. Rinne- ja hissialueita ei ole nähty tarpeelliseksi ottaa mukaan kaavaan, ainoastaan 
ala-aseman yhteydessä olevat alueet, joille on tarvetta sijoittaa rakentamista ja pysäköintiä 
sekä järjestellä tiealueita. Kaavaluonnosta ei ole tässä vaiheessa vielä laadittu, koska on halut-
tu viranomaisneuvottelusta hakea varmistusta sille, ettei rinnealueita ole tarvetta ottaa mu-
kaan kaavaan ja että hankkeen rajaus ja muut lähtökohdat ovat kaikilta osin OK. 
 
Annu Piesanen totesi, että hanke on lähtökohdiltaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 tavoit-
teiden mukainen. Alue on osoitettu maakuntakaavaluonnoksessa matkailualueeksi. Alueelle 
esitetyt kehittämisajatukset ovat maakuntakaavaluonnoksen mukaisia. 
 
Keskusteltiin tarkemmin kaavan ratkaisuista ja tarpeista. Viitanen kysyi, onko M-alueelle 
suunnitellun rinnealueen itäpuolella tarvetta.  Poukkanen kertoi, että M-alueelle ei ole tarvet-
ta. Pohdittiin, että järkevä ratkaisu voisi olla kumota kaavan itäosa uuteen rinnealueeseen 
saakka. Väisänen piti lähtökohtaisesti ongelmattomana ratkaisuna sitä, että loma-asuntotontit 
siirretään lännemmäksi, jossa on vapaata aluetta.  Kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä tu-
lee tarkasteltavaksi myös alueen liikenneverkosto, jota on tarvetta ainakin osin tarkistaa. 
 
Poukkanen kertoi Jylhänkirkon merkityksestä ja mahdollisuudesta huomioida se Sappeen ke-
hittämisen yhteydessä. Alueella on retkeilypolku ja kohteella on merkitystä etenkin paikallisil-
le asukkaille. Väisänen kertoi, että Pirkanmaan maakuntamuseolla on olemassa ”Adoptoi 
monumentti”-hanke, jossa yksityisten tahojen on mahdollista ottaa hoitaakseen muinaisjään-
nös. Menettely voisi sopia myös Jylhänkirkkoon. Poukkanen kertoi myös uusista hiihtolatutar-
peista ja –suunnitelmista. 
 
 

4. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Väisänen kertoi, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tarkistetaan osallisluetteloon eril-
lisiksi lautakunniksi Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta ja ympäristölautakunta. 
 
OAS:n yhteystiedoissa todettiin kirjoitusvirhe Marja Kuisman nimessä.  
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5. JATKOTOIMENPITEET 
 
Todettiin, että hanke on lähtökohdiltaan valmis kaavaluonnoksen valmistelua varten. Väisä-
nen kertoi, että luonnoksen valmistelu voidaan aloittaa heti. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa esitetystä aikataulusta ollaan hieman jäljessä viranomaisneuvottelun ajankohdan 
siirtymisen vuoksi. 
 
Marja Kuisma otti esille Sappeen alueen ranta-asemakaavoissa olevan rakennuskieltoa kos-
kevan kaavamääräyksen. Määräyksen mukaan rakennuskielto on voimassa kolme vuotta kaa-
van voimaantulosta. Määräys on uusittu useita kertoja Pälkäneen kunnanvaltuustossa. Ensi 
kesänä on jälleen mahdollisuus uusia rakennuskieltoa koskeva kaavamääräys. Keskusteltiin sii-
tä, olisiko rakennuskielto alueelta mahdollista poistaa tekemättä päätöstä kaavamääräyksen 
uusimisesta. Tähän saakka rakennuskiellon poistaminen on edellyttänyt kaavamuutosta, jossa 
kyseinen kaavamääräys poistetaan. Väisänen kertoi, että kaavamuutoksien laatiminen edellyt-
tää myös kaavan lähtöaineiston ja selvitysten päivittämistä.  
 
Poukkanen esitti, että enää ei ole perusteita pitää alueella rakennuskieltoa yllä.  Rakennus-
kielto voidaan poistaa ilman, että kunnalle tulee asiasta riskiä. Perusteluina Poukkanen esitti, 
että vesihuollon toiminta-alue määrittää sen, mitkä kiinteistöt on mahdollista liittää viemäri-
verkkoon. Alueen ranta-asemakaavoissa on määräys, joka edellyttää jätevesien johtamista 
yleiseen viemäriverkkoon. Siten kunnalla on oikeus olla myöntämättä rakennuslupaa kiinteis-
tölle, joka ei kuulu vesihuollon toiminta-alueeseen. Elina Viitanen totesi, että rakennuskiellon 
poistaminen ja sen seuraukset ovat kunnan harkittavissa. 
 
 
Neuvottelu päätettiin klo 14.03. 
 
 
 
Muistion laati 
23.4.2015  
Helena Väisänen 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (03.06.2015 )  

 
 

Saapuneet lausunnot: 
Palautteen antaja Pvm 
Pirkanmaan liitto 23.06.2015 
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Palautteen antaja Pvm 
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Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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Pirkanmaan liitto,  23.06.2015: 
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta,  01.07.2015: 
 
Ei huomautettavaa Sappeen kaakkoisrinteen ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta. 
 

Pälkäneen kunnanhallituksen vastine: 
 - 
 
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta, 24.06.2015 §25: 
Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Sappeen kaakkoisrinteen ranta-
asemakaavassa ja asemakaavan muutos / osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa otetaan huomi-
oon nykyiset alueella olevat Pälkäneen kunnan omistamat vesi- ja viemärijohdon ja pumppaamot 
ja niiden kapasiteetit tuottaa puhdasta vettä alueelle sekä käsitellä ja johtaa jätevettä alueelta jäte-
vedenpuhdistamolle. 
 
Lisäksi lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunta varautuu suunnitelmissaan siihen, 
että tarvittaessa Sappeen alueelle voidaan joutua rakentamaan uudet vesi- ja viemärilinjayhteydet 
kunnallistekniikan toimivuuden varmistamiseksi. 
 
Muilta osin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa Sappeen kaakkoisrinteen ranta-
asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen / osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 
 

Pälkäneen kunnanhallituksen vastine: 
Kaavan valmisteluvaiheessa tullaan huomioimaan olemassa olevat vesi- ja viemäri-
johdot ja pumppaamot ja niiden kapasiteetit olemalla yhteydessä Pälkäneen kunnan 
vesihuollon suunnitteluta vastaavaan tahoon.  
 

 
Pirkanmaan maakuntamuseo,  21.07.2015: 
Rakennetun ympäristön osalta maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa. Arkeologisessa inven-
toinnissa kaavamuutosalueen pohjoispuolella havaittiin kulttuuriperintökohde: kahdesta siirtolohka-
reesta muodostuva tarina-/ kulttipaikka, Jylhänkirkko. Jatkossa, kohteen ympäristöä kaavoitettaes-
sa muinaisjäännös tulee ottaa huomioon merkitsemällä se kaavaan tunnuksella s. 
 

Pälkäneen kunnanhallituksen vastine: 
Jylhänkirkko sijoittuu kaavamuutosalueen ulkopuolelle, eikä nyt vireillä olevassa kaa-
vahankkeessa ole tarpeita sen huomioimiseksi.  
 
 

Timo Laine,  30.07.2015: 
Timo Laine lausuu mielipiteenään seuraavaa:· 

 Alueelta puuttuu edelleen yleiskaava. "Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen peri-
aatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun 
sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi." (MRL 35§) · 

 Ranta-asemakaava on tarkoitettu nimensä mukaisesti ranta- alueiden kaavoittamiseen. 
(MRL 74§:ssä todetaan mm. seuraavaa: "Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa 
koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle.") Tässä kohteessa ollaan 
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kuitenkin kaukana ranta-alueesta eikä ko. kaava-alue myöskään vaikuta vesistöön. ("Ran-
ta-alue on rantavyöhykettä leveämpi rannan osa, jolla rannassa oleva tai rantaan tukeutuva 
loma-asutus vaatii järjestämistä. Olemassa olevan asutuksen lisäksi ranta-alueen suunnit-
telutarve voi syntyä odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. Ranta-alue ulottuu rantavii-
vasta sisämaahan päin niin pitkälle kuin asutus vaikuttaa vesistöön. Ranta-alueen leveys 
on usein arvioitu noin 200 metriksi, mutta maisemasta ja muista olosuhteista riippuen se voi 
olla leveämpikin.") Ranta-asemakaava on suunnitteluvälineenä tässä tapauksessa virheel-
linen varsinkin kun Yleiskaava alueelta puuttuu. 
 

Pälkäneen kunnanhallituksen vastine: 
Kyseessä on kaavamuutos olemassa olevaan ranta-asemakaavaan, minkä vuoksi 
sopivan kaavamuodon harkinta ei tämän kaavahankkeen yhteydessä ole tarpeellista. 
 
Maakuntakaava on ohjeena kaavaa laadittaessa. Maakuntakaavan suunnittelumää-
räys ei edellytä yleiskaavan laatimista ennen yksityiskohtaista kaavaa. 
 
Korkein hallinto-oikeus on lausunut päätöksessään 25.2.2015 Diaarinumero 
3204/1/13 seuraavaa: ”Sappeen matkailukeskuksen alueen kaavoittaminen on jo ai-
emmin tapahtunut ranta-asemakaavoilla. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoi-
tettu matkailupalvelujen alueeksi ja alue kuuluu laajempaan matkailupalvelujen kehit-
tämisen kohdealueeseen. Näissä olosuhteissa ja kun vielä otetaan huomioon, että 
alueen suunnittelun pohjaksi tehdyt kokonaisvaltaiset suunnitelmat sekä kaavaselos-
tuksessa esitetty yksityiskohtainen selvitys yleiskaavan sisältövaatimusten huomioon 
ottamisesta ranta-asemakaavoituksen yhteydessä, ranta-asemakaavaa voidaan pitää 
tarkoituksenmukaisena kaavana alueen jatkosuunnittelussa.” 
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PÄLKÄNEEN KUNTA 

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-
ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAA-
VAN MUUTOS 

PALAUTERAPORTTI 26.02.2016 

KAAVALUONNOS (03.11.2015 )  

 
Saapuneet lausunnot: 
Palautteen antaja Pvm 
Tampereen kaupungin viranomaispalvelut/ ympäristöterveys 04.12.2015 
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta 13.01.2016 

 
Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pälkäneen kunnan 
tekninen lautakunta ilmoittivat, ettei niillä ole huomautettavaa tai lausuttavaa kaava-aineistosta. 
 

Saapuneet mielipiteet: 
Palautteen antaja Pvm 
Ei saapuneita mielipiteitä  

 
 
 
 
Tampereen kaupungin viranomaispalvelut/ ympäristöterveys,  04.12.2015: 
 
Ympäristöterveys toteaa lausuntonaan Sappeen kaakkoisrinteen ranta-asemakaavasta ja ranta-
asemakaavan muutoksesta seuraavaa:  
Kaava-alueen toiminnoilla tulee olla käytettävissä riittävä määrä puhdasta talousvettä.  
 

Pälkäneen kunnanhallituksen vastine: 
Puhtaan veden saatavuus ja riittävyys huomioidaan lupaharkinnan yhteydessä. MRL 
135 §:n mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella 
on, että vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympä-
ristölle. 
 
 

 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta, 13.01.2016 §4: 
 
Kun katualueet ovat kapeita, eivätkä talviolosuhteissa mahdollista kadunvarsipysäköintiä hoito-toi-
menpiteidenkään vuoksi, jää autopaikkojen lukumäärä tontilla liian pieneksi. Kaavamääräyksellä 
tulee varmistaa tonttien riittävä paikoitustila. 
 
Matkailupalvelujen korttelialueella leirintäalueen toteuttamista ohjaa ulkoilulain 3. luku. Luonnok-
sessa esitetty määräys huomioiden alueen toteuttamisen ajatellaan aiheuttavan maisemavaikutuk-
sia. Maasto on vaihtelevaa ja osalla aluetta jyrkkääkin rinne maastoa. Em seikat ja mm. tontin si-
säisen liikenteen järjestäminen edellyttävät alueen nyt esitettyä suunnittelua tarkennettavaksi. 
 
Lisättäessä rakennuspaikkojen määrää puhdistamon alueella tulee varmistaa, että jätevedet on 
mahdollista käsitellä asianmukaisesti. 
 

 
Pälkäneen kunnanhallituksen vastine: 
 
Tarkistetaan yleismääräyksen autopaikkavaatimusta seuraavasti: 
”Autopaikkoja on rakennettava kaksi kutakin loma-asuntoa kohti.” 
 
Täydennetään kaavaselostuksen lukua 6 Asemakaavan toteutus toteamalla, että lei-
rintäalueen toteuttamisesta säädetään ulkoilulaissa.  
 
Leirintäalueen toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua ja ulkoilulain säädös-
ten täyttymistä. Korttelialueen sisäisen liikenteen järjestämistä ja rakentamisen tar-
kempaa sijoittamista ei ole tarpeellista ohjata asemakaavassa. Korttelialueen toteutu-
misella ei ole sellaisia merkittäviä vaikutuksia, joiden vuoksi rakentamista tai kortteli-
alueen sisäistä maankäyttöä olisi tarpeen kaavassa tarkemmin ohjata. 
 
Sappeen kaakkoisrinteen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos ei lisää 
lomarakennuspaikkojen määrää. Kaavan yleismääräyksissä määrätään, että kaikki 
alueen kiinteistöt tulee liittää yleiseen viemäriverkkoon. 
 
 
Yhteenveto tehtävistä tarkistuksista: 
 
Tarkistetaan yleismääräyksen autopaikkavaatimusta seuraavasti: 
”Autopaikkoja on rakennettava kaksi kutakin loma-asuntoa kohti.” 
 
Täydennetään kaavaselostuksen lukua 6 Asemakaavan toteutus toteamalla, että lei-
rintäalueen toteuttamisesta säädetään ulkoilulaissa. 
 
Ranta-asemakaavaselostuksen ja kaavakartan otsikkotekstejä täydennetään niin, 
että otsikossa mainitaan myös kaavan kumoaminen. 
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PÄLKÄNEEN KUNTA 

 

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-
ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAA-
VAN MUUTOS 

PALAUTERAPORTTI 10.05.2016 

KAAVAEHDOTUS (26.02.2016 )  

 
 

Saapuneet lausunnot: 
Palautteen antaja Pvm 
Tampereen kaupunki, ympäristöterveys 01.04.2016 
Pirkanmaan liitto 01.04.2016 
Pirkanmaan maakuntamuseo 05.04.2016 
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta 11.04.2016 
Pirkanmaan ELY-keskus 21.04.2016 

 
Saapuneet muistutukset: 
Palautteen antaja Pvm 
Pertti Terva ja Matti Terva 18.04.2016 

 
 
Tampereen kaupungin ympäristöterveys, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pälkä-
neen kunnan tekninen lautakunta lausuivat, ettei niillä ole huomautettavaa Sappeen kaakkoisrin-
teen ranta-asemakaavaan ja ranta-asemakaavan muutokseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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LAUSUNTO VASTINE 
Pirkanmaan ELY-keskus: Pälkäneen kunnanhallitus: 
 
Selvitysaineisto alueella olemassa olevista 
vesi- ja viemärijohdoista, pumppaamoista ja 
niiden kapasiteetista tulee liittää kaavaselos-
tukseen. Myös selvitys kunnan vesihuollon ke-
hittämissuunnitelmasta on otettava huomioon 
kaavasuunnittelussa ja kaavan toteutuksen 
ajoituksessa. 
 
EL V-keskus pitää tarpeellisena, että asema-
kaavaan lisätään ehto kiinteistöjen liittämisestä 
vesi- ja viemäriverkkoon. 
 
Vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen vaiku-
tusten arviointia ympäristöön tulee täydentää 
kaava-selostukseen.  
 
Ranta-asemakaavan toteuttamisen ajoitus 
(kohdat 1.6 ja 6.) tulee arvioida edellä esitet-
tyyn liittyen. 
 

 
Tieto olemassa olevista vesi- ja viemärijoh-
doista, pumppaamoista ja niiden kapasiteetista 
sekä vesihuollon kehittämissuunnitelmasta li-
sätään kaavaselostukseen. 
 
 
 
 
Kaavassa on jo annettu yleismääräys: 
”Kaikki alueen kiinteistöt tulee liittää yleiseen 
viemäriverkkoon.” 
 
Kaavaselostuksen kohtaa 5 Kaavan vaikutuk-
set täydennetään. 
 
 
Kaavaselostuksen kohtia 1.6 Ranta-asema-
kaavan toteuttaminen ja 6 Asemakaavan to-
teutus täydennetään. 

MUISTUTUS VASTINE 
Pertti Terva ja Matti Terva Pälkäneen kunnanhallitus: 
 
Tervat vaativat, että tilalle Peräkorpi R:no 11 
vievä Metsäkeskus Tapion tekemä tie säilyy 
nykyisessä paikassaan ja se merkitään kaa-
vaan. 
 

 
Kiinteistöllä 635-432-5-5 Sappeen Lomamökit 
5 on rasitteena tieoikeus 000-2007-K39819 
Sappeenvuoren metsätie. Oikeutettuina ovat 
yksityistien tiekunnan osakkaat. 
 
Ranta-asemakaavaehdotuksessa tieoikeus on 
huomioitu osoittamalla kaavaan asemakaava-
tie (Mäyränlehdontie) ja yleinen pysäköintialue, 
joiden kautta tieoikeus voidaan säilyttää. Sel-
vyyden vuoksi ranta-asemakaavaa tarkistetaan 
osoittamalla ajoyhteys kiinteistörekisterin ajo-
yhteyden mukaisesti. 
 

 

Yhteenveto tehtävistä tarkistuksista 
 
Tieto olemassa olevista vesi- ja viemärijohdoista, pumppaamoista ja niiden kapasiteetista sekä ve-
sihuollon kehittämissuunnitelmasta lisätään kaavaselostukseen. 
 
Kaavaselostuksen kohtaa 5 Kaavan vaikutukset täydennetään. 
 
Kaavaselostuksen kohtia 1.6 Ranta-asemakaavan toteuttaminen ja 6 Asemakaavan toteutus täy-
dennetään. 
 
Ranta-asemakaavaa tarkistetaan osoittamalla ajoyhteys kiinteistörekisterin ajoyhteyden mukai-
sesti. 









Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 635 Pälkäne Täyttämispvm 29.09.2016

Kaavan nimi Sappeen kaakkoisrinteen ranta-asemakaava sekä ranta-asemakaavan muutos ja
kumoaminen

Hyväksymispvm 30.08.2016 Ehdotuspvm 16.03.2016
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 10.06.2015
Hyväksymispykälä 44 Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus 635V300816A44
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 17,8683 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 9,3273
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 8,5410

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset 41
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset 41

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 17,8683 100,0 7475 0,04 1,2500 3475
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 15,3342 85,8 7475 0,05 9,2467 3475
L yhteensä 1,7896 10,0   0,5721  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 0,7445 4,2   -8,5688  
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 17,8683 100,0 7475 0,04 1,2500 3475
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 15,3342 85,8 7475 0,05 9,2467 3475
RA 6,1918 40,4 4540 0,07 0,1043 540
RM 9,1424 59,6 2935 0,03 9,1424 2935
L yhteensä 1,7896 10,0   0,5721  
Kadut 1,3725 76,7   0,1550  
Kev.liik.kadut 0,0256 1,4   0,0256  
LP 0,3915 21,9   0,3915  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 0,7445 4,2   -8,5688  
M 0,7445 100,0   -8,5688  
W yhteensä       
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