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1.1 Kaava-alueen sijainti 
 
Ranta-asemakaava laaditaan Pälkäneen kunnan Vesalan tilan RN:o 635-415-1-28 ranta-
alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneveden etelärannalla n. 5 km Pälkäneen kirkonkylästä 
Luopioisten suuntaan.  
 
Suunnittelualueeseen kuuluu 1,16 km Pälkäneveden mantereen rantaa sekä Rättärin saari. 
Saaren pinta-ala on 4,01 ha ja saaressa on rantaviivaa 1,37 km. Suunnittelualueen likimääräi-
nen rajaus on esitetty kuvassa 2 (sivu 8). 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen yleissijainti. 
 

1.2 Kaavan tarkoitus 
 
Kaavan laatimisen tarkoituksena on selvittää Vesalan tilan rantarakentamismahdollisuudet ja 
jäsentää kaavalla tilan ranta-alueiden maankäyttö. Tavoitteena on muodostaa kaavalla tilan ran-
ta-alueelle vanhojen rakennuspaikkojen lisäksi uusia rakennuspaikkoja ja osoittaa yksi uusista 
rakennuspaikoista asuinrakennuspaikkana tilan mannerrannan länsiosaan. 
 
Ranta-asemakaavatyön yhteydessä selvitetään ja huomioidaan lisäksi alueen mahdolliset ra-
kennetun ympäristön arvot sekä luonto- ja maisema-arvot ja kaavalla turvataan tarvittaessa eri-
tyisarvojen säilyminen.  



 4 (43) 

1.3 Selostuksen sisällysluettelo 
 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ...................................................................................................................................... 2 
1.1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI ................................................................................................................................................ 3 
1.2 KAAVAN TARKOITUS...................................................................................................................................................... 3 
1.3 SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO ................................................................................................................................. 4 
1.4 LIITTEET ...................................................................................................................................................................... 4 

2 TIIVISTELMÄ................................................................................................................................................................... 5 
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET............................................................................................................................................ 5 
2.2 RANTA-ASEMAKAAVA .................................................................................................................................................... 7 
2.3 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN.......................................................................................................................... 7 

3 LÄHTÖKOHDAT ............................................................................................................................................................. 8 
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ........................................................................................................................ 8 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus............................................................................................................................................. 8 
3.1.2 Luonnonympäristö ja -maisema ......................................................................................................................... 9 
3.1.3 Rakennettu ympäristö ...................................................................................................................................... 16 
3.1.4 Maanomistus.................................................................................................................................................... 19 

3.2 KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET......................................................................... 19 
4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET................................................................................................ 22 

4.1 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE................................................................................................................ 22 
4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET..................................................................................... 22 
4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ................................................................................................................................... 22 

4.3.1 Osalliset ........................................................................................................................................................... 22 
4.3.2 Vireille tulo........................................................................................................................................................ 23 
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely ....................................................................................................... 23 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö ......................................................................................................................................... 24 
4.3.5 Yhteenveto osallispalautteesta ja palautteen huomioiminen kaavaratkaisussa ............................................... 24 

4.4 RANTA-ASEMAKAAVAN TAVOITTEET .............................................................................................................................. 28 
5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS ............................................................................................................................. 28 

5.1 KAAVAN RAKENNE ...................................................................................................................................................... 28 
5.1.1 Mitoitus............................................................................................................................................................. 28 

5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ..................................................................................... 31 
5.3 ALUEVARAUKSET........................................................................................................................................................ 32 

5.3.1 Korttelialueet .................................................................................................................................................... 32 
5.3.2 Muut alueet ja kaavamerkinnät......................................................................................................................... 35 

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET ................................................................................................................................................ 37 
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ............................................................................................................ 37 
5.4.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan .............................................................................................. 38 
5.4.3 Sosiaaliset vaikutukset ..................................................................................................................................... 39 
5.4.4 Yhdyskuntarakenne.......................................................................................................................................... 39 
5.4.5 Taloudelliset vaikutukset .................................................................................................................................. 40 
5.4.6 Maanomistajien tasapuolinen kohtelu .............................................................................................................. 40 

5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ........................................................................................................................................ 41 
5.6 KAAVAMERKINNÄT ...................................................................................................................................................... 42 

6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS......................................................................................................................... 43 
 

1.4 Liitteet 
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
2. Nykyinen rakennuskanta 
3. Emätilatarkastelu 
4. Luontoselvitys (Hannu Alén 2006) 
5. Maisema-analyysi (Hannu Alén 2009) 
6. Rakennetun ympäristön inventointi (Pirkanmaan maakuntamuseo 2008) 
7. Jätevesisuunnitelma korttelin 1 rakennuspaikoille (Piia Tuokko 2008) 
8. Ote Pirkanmaan seutukaavaliiton kallioalueinventoinnista 
9. Havainnekuva  
10. Luonnosvaiheen kaavakartan 6.8.2008 pienennös (nähtävillä 14.8.-12.9.2008) 
11. Ehdotusvaiheen kaavakartan 14.3.2011 pienennös (nähtävillä 16.6.-8.7.2011 ja 25.7.-29.7.2011) 
12. Viranomaisneuvottelujen 4.1.2007, 6.5.2010, 12.6.2012 muistiot  
13. Luonnosvaiheen kuulemisen 14.8.-12.9.2008 osallispalaute (lausunnot ja mielipide) 
14. Vastineet luonnosvaiheen kuulemisen (14.8.-12.9.2008) osallispalautteeseen  
15. Ehdotusvaiheen kuulemisen (16.6.-8.7.2011 ja 25.7.-29.7.2011) lausunnot 
16. Kaavan laatijan kommentit ehdotusvaiheen kuulemisen (16.6.-8.7.2011 ja 25.7.-29.7.2011) lausuntoihin 
17. Ehdotusvaiheen kuulemisen (16.6.-8.7.2011 ja 25.7.-29.7.2011) muistutus 
18. Kaavan laatijan kommentit ehdotusvaiheen kuulemisen (16.6.-8.7.2011 ja 25.7.-29.7.2011) muistutukseen 
19. Kunnanhallituksen vastineet 25.6.2015  
20. Ehdotusvaiheen kuulemisen (22.7.-21.8.2015) lausunnot 
21. Ehdotusvaiheen kuulemisen (22.7.-21.8.2015) muistutus 
22. Kunnanhallituksen vastineet 26.11.2015  
23. Asemakaavan seurantalomake 



 5 (43) 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Vireille tulo- ja valmisteluvaihe 
 

Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta vuonna 2006. 
 

4.1.2007 järjestettiin Pirkanmaan ympäristökeskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomais-
neuvottelu (MRL 66§ ja 77 §, MRA 26§).  
Läsnä olivat Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Pälkäneen kunnan,  maanomistajien sekä kaa-
van laatijan edustajat. Neuvottelumuistio on liitteenä 12. 

 
Kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen nähtävillä 
olosta kuulutettiin Sydän-Häme lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla 14.8.2008 
 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos (Liite 10) ja kaavan muu valmistelu-
aineisto pidettiin 30 vrk:n ajan yleisesti nähtävillä 14.8.–12.9.2008. Kaavan laatija pyysi kaava-
luonnoksesta viranomaislausunnot ja kaava-alueeseen rajautuvien naapuritilojen ja lähimpien 
vastarannalla sijaitsevien tilojen maanomistajia tiedotettiin kirjeitse kaavaluonnoksen nähtävillä 
olosta.  
Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pälkäneen kunnan rakennuslau-
takunta sekä Tampereen aluepelastuslaitos antoivat lausunnon kaavaluonnoksesta. Lisäksi 
kaavaluonnoksesta esitettiin kolme osallismielipidettä.  
 
Maanomistajat laadituttavat kaavaa varten Pirkanmaan maakuntamuseon ja kunnan rakennus-
lautakunnan luonnosvaiheen lausuntojen perusteella rakennetun ympäristön inventoinnin, jäte-
vesisuunnitelman korttelin 1 rakennuspaikoille sekä maisema-analyysin. 
 
6.5.2010 järjestettiin viranomaisten työneuvottelu Pirkanmaan ELY- keskuksessa. Neuvottelus-
sa käsiteltiin kaavaluonnoksesta saadut lausunnot, muu osallispalaute ja kaavaluonnoksen näh-
tävillä olon jälkeen laaditut lisäselvitykset sekä näiden perusteella laadittu alustava kaavaehdo-
tus. Neuvottelussa tarkasteltiin myös kunnan päätöstä luopua rantayleiskaavan laatimisesta ja 
sen vaikutuksia yksityiskohtaiseen ranta-asemakaavasuunnitteluun. Neuvottelumuistio on liit-
teenä 12.  
 
Kaavaehdotus (Liite 11) valmisteltiin muuttamalla / täydentämällä kaavaluonnosta (Liite 10) 
saadun palautteen, laadittujen lisäselvitysten sekä viranomaisten työneuvottelun perusteella 
seuraavasti : 
 
- Kaavaluonnoksessa rantaan ulottuvat länsiosan korttelin 1 tontit rajattiin maisemallisesti ar-
vokkaan avokallioalueen ulkopuolelle ja kallioalue osoitettiin maa- ja metsätalousalueeksi. Li-
säksi korttelin 1 tonttien rakennusalojen rajauksia täsmennettiin siten, että tontin 1 rakennusala 
rajattiin n. 40 m etäisyydelle rannasta ja tontin 2 rakennusala 44-60 m etäisyydelle rannasta. 
Rakennusalojen ja rannan välinen alue osoitettiin luonnontilaisena säilytettäväksi alueen osaksi 
lukuun ottamatta vanhan rantasaunan rakennusalaa. Rannan avokallioalue osoitettiin lisäksi 
maisemallisesti paikallisesti arvokkaaksi alueeksi (ma). ma- alueen puusto määrättiin säilytettä-
väksi eikä ma- alueella saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistoimenpiteitä.  
 
- Vesalan tilakeskuksen päärakennus ja kaavaluonnoksessa korttelin 1 tontilla 2 oleva saunara-
kennus osoitettiin kaavassa rakennushistoriallisesti paikallisesti merkittävinä rakennuksina, jot-
ka tulee säilyttää (sr-1). Lisäksi päärakennuksen pihapiiri esitettiin osoitettavaksi säilytettävän 
alueen osan merkinnällä (s-1). s-1- alueen osalta määrättiin, että piha-alueen omaispiirteet tulee 
säilyttää ja että alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia.  
 
- Vesalan sr-1- kaavamerkinnällä säilytettäväksi osoitetun päärakennuksen käyttötarkoitus muu-
tettiin talousrakennukseksi (rakennusala t/1/130) ja kaavalla mahdollistettiin uuden pääraken-
nuksen (ja yhden uuden talousrakennuksen) rakentaminen vanhan päärakennuksen itäpuolelle 
osoitetulle rakennusalalle (as/t/1). AO-1 korttelin 4 uusien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala 
saa olla enintään 250 m2 ja asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 220 m2.  
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- rantaa lähimpänä olevien Vesalan tilakeskukseen kuuluvien huonokuntoisten rakennusten 
(puuliiteri, viljankuivuri/entinen sauna) rakennusalat (t-1/1) poistettiin kaavasta rantavaikuttei-
suuden vähentämiseksi  
 
- Rättärin saaren rakennuspaikan (kaavaluonnoksen RA-2 korttelin 5) rajaus täsmennettiin 
vähintään 25 m etäisyydelle myös saaren toisesta rannasta.  
 
- Kaava-alueen eteläosan kumpareelle lisättiin maisemallisesti paikallisesti arvokkaan alueen 
(ma) rajaus. Ko. kumpare on luokiteltu kaavan maisema-analyysissä muuksi merkittäväksi avo-
kallioksi, joka ei kuitenkaan erotu maisemassa järven eikä mantereen suunnasta tarkasteltuna. 
 
- Korttelin 2 tontin 2 alueella oleva kapea niemeke osoitettiin luonnonmukaisena säilytettäväksi 
alueen osaksi ja korttelin tonttien muotoilua täsmennettiin siten, että tontin 2 rakentamisalue 
hieman laajenee tontin takaosasta. 
 
 
Kaavaehdotusvaihe 
 
Kaavaehdotus pidettiin yleisesti nähtävillä 16.6.-8.7.2011 ja 25.-29.7.2011. Pälkäneen kunta 
pyysi kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot ja järjesti tiedottamisen. Nähtävillä ollut kaava-
ehdotus on selostuksen liitteenä 11.  
 
Pirkanmaan ELY- keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pälkäneen kunnan rakennuslauta-
kunta antoivat lausunnon kaavaehdotuksesta. Pirkanmaan liitto ilmoitti, ettei se anna lausuntoa 
kaavaehdotuksesta.  Länsipuolisen naapuritilan omistajat tekivät muistutuksen kaavaehdotuk-
sesta.  
 
Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksesta on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 4.3.5.  
 
Kaavaehdotuksesta saadun osallispalautteen (lausunnot, muistutus) perusteella järjestettiin 
12.6.2012 ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY- keskuksessa. Neuvotteluun 
osallistuivat Pirkanmaan ELY- keskuksen, Pirkanmaan maakuntamuseon, Pälkäneen kunnan, 
maanomistajan ja kaavan laatijan edustajat. Neuvottelussa käsiteltiin kaavaehdotuksesta saa-
dut lausunnot ja muistutus. Neuvottelumuistio on liitteenä 12.  
 
Nähtävillä ollutta kaavaehdotusta (Liite 11) muutettiin saatujen lausuntojen ja muistutuksen se-
kä viranomaisneuvottelun perusteella seuraavasti:  
- Korttelin 1 etäisyyttä rantaviivaan kasvatettiin.  
- Talouskeskuksen pohjoispuolinen kahden uuden lomarakennuspaikan kortteli (RA- kortteli 2)  
siirrettiin talouskeskuksen itäpuolisen vanhan lomarakennuspaikan (RA- kortteli 3) yhteyteen. 
Näin muodostettiin kolmen lomarakennuspaikan RA- kortteli 2. 
- Talouskeskuksen pohjois- / koillispuolinen alue osoitettiin maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja 
alueella sijaitseva niemeke osoitettiin luonnonmukaisena säilytettäväksi alueen osaksi.  
- Rättärin saaren rakennuspaikan käyttöön tarkoitettu venevalkama (LV) ja ohjeellinen pysä-
köintipaikka (p) siirrettiin talouskeskuksen itäpuolisen vanhan lomarakennuspaikan pohjoispuo-
lelta rakennuspaikan eteläpuolelle em. rakennuspaikkojen siirtämisen takia. 
- Vesalan talouskeskuksen kaksi aittarakennusta osoitettiin kaavassa säilytettävinä rakennuksi-
na sr-1- merkinnällä ja säilytettävän alueen osan (kulttuurihistoriallisesti arvokkaan talouskes-
kuksen pihapiirin) s-1- rajausta laajennettiin talouskeskuksen länsipuolella sijaitsevan aitan alu-
eelle.  
- Vesalan talouskeskuksen kaakkoispuolinen peltokuvio osoitettiin maisemallisesti paikallisesti 
arvokkaaksi peltoalueeksi (mp).  
- Em. kahden korttelialueen yhdistymisen (RA kortteli 2+RA kortteli 3 > RA kortteli 2)  vuoksi 
tehtiin tarvittavat korttelinumeroinnin muutokset (AO-1- kortteli 4 > AO-1 kortteli 3 ja Rättärin 
saaren RA-2- kortteli 5 > RA-2 kortteli 4)  
- Alueen länsiosan vanhan saunan rakennusalan (sa-2) rakennusoikeus muutettiin vastaamaan 
nykyisen rakennuksen kokoa 13 m2 (20 k-m2 > 13 k-m2). Lisäksi sa-2- rakennusalan kaavamää-
räystä täydennettiin siten, että sauna voidaan rakentaa nykyisenlaisena uudelleen, jos sauna 
tuhoutuu esim. tulipalon seurauksena. sa-2- rakennusalalle lisätty kaavamääräys on muotoa; 
saunan tulee olla kooltaan sekä julkisivun ja katon mittasuhteiden, materiaalien ja värityksen 
osalta ranta-asemakaavan hyväksymisajankohdan mukainen. 
 
Lisäksi kaavaehdotukseen lisättiin Vesalan talouskeskuksen vanhan venevalkaman alue lv- vii-
vamerkintänä sekä kaavan havainnollisuuden parantamiseksi ja päällekkäisten merkintöjen vält-
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tämiseksi poistettiin luonnontilaisena säilytettävän alueen osan rasterimerkintä länsiosan mai-
semallisesti paikallisesti arvokkaalta alueelta (ma). Samalla ma- kaavamerkinnän määräys muu-
tettiin muotoon ; Alueen puusto ja luonnontilaisuus tulee säilyttää. Alueella ei saa suorittaa kai-
vamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistoimenpiteitä. 
Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksesta sekä niiden huomioiminen kaavaratkaisussa on esi-
tetty kaavaselostuksen kohdassa 4.3.5 
 
Nähtävillä ollutta kaavaehdotusta (Liite 11) muutettiin olennaisesti saatujen viranomaislausunto-
jen, muistutuksen ja viranomaisneuvottelussa sovitun perusteella.  Muutokset kohdistuvat lähin-
nä kaava-alueeseen ja koskevat lähinnä  kaava-alueen omistajien etua. Kaikkia muutosten 
mahdollisia vaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida, minkä vuoksi kaavaehdotus on perusteltua 
asettaa uudelleen yleisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotus pidettiin uudelleen yleisesti nähtävillä 22.7.-21.8.2015. Pälkäneen kunta pyysi 
kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot ja järjesti tiedottamisen.  
 
Nähtävilläoloaikana saatiin palautteena kolme lausuntoa ja yksi muistutus. Pirkanmaan maakun-
tamuseolla, Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnalla ja teknisellä lautakunnalla ei ollut huo-
mautettavaa kaavaehdotuksesta.  Lisäksi Pirkanmaan ELY- keskus ja Pirkanmaan liitto ilmoitti-
vat, etteivät anna lausuntoa uudesta kaavaehdotuksesta. Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelusih-
teeri ilmoitti, ettei ympäristölautakunnalla ole lausuttavaa Vesalan ranta-asemakaavasta. 
 
Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksesta on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 4.3.5.  
 
Nähtävillä ollutta kaavaehdotusta muutettiin saadun muistutuksen perusteella seuraavasti:  
 
- sa-2/1/13- rakennusalan kaavamääräyksen toinen lause muutettiin muotoon;  Saunan tulee ol-
la kooltaan, materiaaleiltaan, väritykseltään sekä katon ja julkisivun (mukaan lukien ikkunat ja 
ovi) mittasuhteiltaan ranta-asemakaavan hyväksymisajankohdan mukainen. 
 
Nähtävillä ollutta kaavaehdotusta ei muutettu olennaisesti saatujen viranomaislausuntojen ja 
muistutuksen perusteella. Saunan rakennusalan määräykseen tehty muutos huomioi naapuriti-
lan maanomistajien muistutuksen, ja muutos koskee muistuttajien lisäksi ainoastaan kaava-
alueen omistajien etua.  
 

2.2 Ranta-asemakaava 
 
Ranta-asemakaava koskee Pälkäneen kunnan Vesalan tilan RN:o 635-415-1-28 ranta-alueita. 
Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneveden eteläosassa ja alueeseen kuuluu 1,16 km Pälkäneve-
den mantereen rantaa sekä 4,01 ha suuruinen Rättärin saari. Kaava-alueen kokonaisrantavii-
van määrä on  2,53 km. 

 
Ranta-asemakaavalla muodostuu kolme rakentamisen korttelialuetta (RA-1/AO- kortteli 1, RA 
kortteli 2 ja AO-1 kortteli 3) Pälkäneveden mannerrannalle ja yksi loma-asuntojen korttelialue 
(RA-2 kortteli 4) Rättärin saareen. Mannerrannalle on osoitettu Rättärin saaren RA-2- korttelin 4 
käyttöön tarkoitettu venevalkama-alue (LV). Ranta-asemakaavan muut alueet on osoitettu maa- 
ja metsätalousalueiksi (M).  

 
Pälkäneveden mannerrannan rakentamiskortteleihin muodostuu kaksi erillispientalon rakennus-
paikkaa ja neljä loma-asunnon rakennuspaikkaa. Rättärin saareen muodostuu yksi loma-
asunnon rakennuspaikka. Vesalan entisen maatilan talouskeskuksen navettarakennus sekä  
tärkeimmät (hyväkuntoiset) talousrakennukset (aitta ja riihi) on osoitettu kaavassa maa- ja met-
sätalousalueilla sijaitsevina rakennusaloina nykyisen rakentamistilanteen mukaisesti. 
 

2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen     
 
Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajien tarpeiden ja aikataulun mukai-
sesti.     
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Kaavoitettava alue sijaitsee Pälkäneen kirkonkylän itäpuolella, Pälkäneveden etelärannalla. 
Kaavoitus koskee Vesalan tilan RN:o 635-415-1-28 ranta-alueita. Vesalan tilan entisestä maati-
lan talouskeskuksesta on matkaa Pälkäneen kirkonkylälle 4-5 km.  
 
Suunnittelualueeseen kuuluu 1,16 kilometriä Pälkäneveden mantereen rantaa sekä Rättärin 
saari. Saaren pinta-ala on 4,01 hehtaaria ja sillä on rantaviivaa 1,37 kilometriä.  
Mannerrannan keskiosassa sijaitsee Vesalan entinen maatilan talouskeskus ja mannerrannan 
länsiosassa talouskeskuksen rantasauna. Talouskeskuksen itäpuolella sijaitsee yksi vanha lo-
marakennuspaikka. Rättärin saaressa on kaksi pientä n. 20 m2:n suuruista loma-asuntoa. Vesa-
lan talouskeskus on ollut viimeiset 14 vuotta tyhjillään. Talouskeskus ja alueen loma-asunnot 
ovat perikunnan osakkaiden omassa vapaa-ajankäytössä lähinnä kesäaikaan. 
 
Vesalan tilan ranta-alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Tilan pellot on vuokrattu ja ne 
ovat viljelykäytössä. 
 
Suunnittelualueen yleissijainti on esitetty kuvassa 1 (sivu 3) ja suunnittelualueen likimääräinen 
rajaus kuvassa 2 (sivu 8). 

 
Kuva 2. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus vihreällä viivalla. 
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3.1.2 Luonnonympäristö ja -maisema 
 
Luontoselvitys 
 
Ranta-asemakaava alueen mannerrannoille on laadittu luontoselvitys (Hannu Alén 2005-2006). 
Selvityksessä kaava-alueen rannan todetaan olevan tilan länsiosasta talouskeskuksen pohjois-
puolella olevaan niemekkeeseen saakka kallioinen ja osin kivinen. Vesi- ja rantakasvillisuus on 
vähäistä. Rantametsät ovat tilan länsiosasta aina talouskeskuksen koillispuolelle saakka puustol-
taan mäntyvaltaisia. Itään päin ranta muuttuu alavaksi ja mutaiseksi ja kasvillisuus rehevöityy. 
Mannerrannan itäosien ranta-alueilla kasvillisuus on lehtomaista. Kaava-alueen linnustoon kuuluu 
tavanomaisia varpus- ja vesilintuja. 
 
Luontoselvityksen mukaan mannerrannan itäosan rehevä lehtoalue on luontoarvoiltaan alueen 
arvokkain osa, joka tulisi jättää rakentamattomaksi. Mahdollinen uusi rakentaminen tulisi sijoittaa 
tilan länsiosaan. Länsiosan ranta sopii hyvin virkistyskäyttöön ilman kunnostustoimenpiteitä. Län-
siosan rakentamisessa tulee huomioida maisema-arvojen säilyminen ohjaamalla rakentaminen 
riittävän etäälle rantaviivasta. Luontoselvitys on liitteenä 4. 
 
Maisema-analyysi 
 
Ranta-asemakaava alueen mannerrannoille on laadittu maisema-analyysi  (Hannu Alén 2009). 
Vesalan tilan mannerranta on maisema-analyysissä jaettu kolmeen osaan (länsiosa, keskiosa ja 
itäosa). Maisema-analyysi on liitteenä 5. 
 
Länsiosan alueen todetaan olevan kokonaan mäntyvaltaista metsämaata. Alueen todetaan ole-
van Pirkanmaan liiton Arvokkaat kallioalueet- julkaisun mukaan paikallisesti arvokas. Länsiosan 
alue ei erityisemmin erotu Pälkänevedeltä katsottaessa, eikä myöskään mantereen suunnasta. 
Alueen arvo perustuu pienimuotoisesti vaihtelevaan sisäiseen maisemakuvaan. Alueen huomion-
arvoisimpia yksittäisiä maisemaelementtejä ovat matalahkot jyrkänteet sekä jäkäläiset kalliopal-
jastumat. Pälkäneveden suunnasta merkittävin yksittäinen kohde on laakea avokallio, jolla sijait-
see talouskeskuksen vanha rantasauna. 
 
Keskiosan alueen luonnontilan katkaisee talouskeskuksen veneranta. Venerannasta itään ranta 
kohoaa metsäisenä rinteenä. Pälkänevedeltä tarkasteltuna alue ei erotu juuri muusta maisema-
kokonaisuudesta. Mantereelta päin katsottuna alueen keskiosaa hallitsee avoin peltomaisema 
sekä vanha talouskeskus. Keskiosan itäreunan vanha lomarakennuspaikka ei juurikaan erotu jär-
veltä päin katsottuna. 
 
Itäosan rantakaistale on metsäistä. Kaava-alueen eteläosassa sijaitseva sinällään mielenkiintoi-
nen avokallio ei erotu järvelle eikä manterelle päin. Itäosan alueen takana (eteläpuolella) avautuu 
peltomaisema. Järveltä päin tarkasteltuna itäosan osa-alue jää Poransaaren katveeseen. Ainoas-
taan itäosa suunnittelualueesta on nähtävissä syvemmälle mantereelle aina Selänsivun yksityis-
tielle asti. 
 
Maisema-analyysin yhteenvetona todetaan, että suunniteltu (kaavaluonnos) rakentaminen on si-
joitettavissa ranta-alueelle siten, ettei nykyistä maisemakuvaa merkittävästi muuteta. Uuden ra-
kennuskannan sijoittelua avoimelle peltoaukealle tulee välttää. 
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Länsiosan ranta-alue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Vesalan tilan länsiosan ranta-aluetta. Tilan kiinteistörajan likimääräinen sijainti on esitetty vihreällä 
katkoviivalla. Pälkäneveden suunnasta tarkasteltuna alue ei nouse erityisesti esille kaukomaisemassa.  Ku-
van vasemmassa reunassa näkyy Vesalan talouskeskuksen saunarakennus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Vesalan tilan talouskeskuksen sauna länsipuolelta talouskeskuksen suuntaan kuvattuna.  
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. 

Kuva 3. 
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Kuva 5. Vesalan talouskeskuksen sauna lännen suuntaan kuvattuna. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy 
laakea avokallioalue, joka on Pälkäneveden suunnasta tarkasteltuna suunnittelualueen maiseman merkittä-
vin pienkohde. Saunan takana näkyvä jyrkkäpiirteisempi kallioranta sijaitsee naapuritilan vanhan rakennus-
paikan alueella.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 6 

Kuva 5. 
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Kuvat 6 ja 7. Vesalan tila rajautuu länsiosastaan tilan Varppeenranta I RN:o 3:25 rakentuneeseen lomara-
kennuspaikkaan. Avokallioinen ranta nousee Varppeenrannan tilan alueella Vesalan tilan puoleista rantaa  
jyrkemmin rantaviivasta alkaen. Kuvassa 6 Varppeenrannan tilan sauna ja kuvassa 7 Varppeenrannan tilan 
sauna ja loma-asunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 8. Vesalan tilan länsipuolisen rakentuneen lomarakennuspaikan aluetta. Kuvan keskellä oleva sauna 
ja oikeassa reunassa oleva loma-asunto sopeutuvat varsin hyvin maisemaan, vaikka ne sijaitsevat melko lä-
hellä rantaa. 

Kuva 8. 

Kuva 7 
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Keski- ja itäosan ranta-alue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Vesalan talouskeskuksen ranta ja venevalkama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa 10. talouskeskuksen koillispuolinen niemeke. Taustalta näkyy niemekkeen takana (itäpuolella) ole-
va nimetön saari. 
 
 

Kuva 9. 

Kuva 10. 
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Kuva 11. Vesalan talouskeskus mantereen puolelta kuvattuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12. Vesalan talouskeskuksen itäpuolella sijaitsevan vanhan lomarakennuspaikan sauna sijaitsee pie-
nessä niemekkeessä (aiemmin saari). Loma-asunto ei näy juurikaan järvelle.   
    

Kuva 11. 

Kuva 12. 
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Kuva 13. Vesalan tilan itäosan ranta-aluetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 14. Kuvan keskellä Vesalan talouskeskuksen itäpuolella sijaitsevan vanhan lomarakennuspaikan sau-
na. Taustalla näkyy Poransaaren länsirannalla sijaitseva loma-asunto.  
   
Pirkanmaan seutukaavaliiton kallioalueinventointi 
 
Kaavan luontoselvityksessä ja maisema-analyysissä viitataan seutukaavaliiton julkaisuun luon-
non- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaista kallioalueista. Ko. julkaisu liittyy ympäristöminis-
teriön vuonna 1987 käynnistämään hankkeeseen, jossa kehitettiin menetelmiä luonnon- ja mai-
semansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden inventointiin. Hanke käynnistettiin, koska kalliosta 
saatavan kiviaineksen otto oli alkanut nopeasti lisääntyä. Laajempia kallioluonnon suojeluarvojen 
inventointeja ei ollut aiemmin tehty eikä kallioalueiden maisemallisia ja luonnontieteellisiä arvoja 

Kuva 13. 

Kuva 14. 
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tunnettu, mikä vaikeutti maa-aineslain perusteella tapahtunutta kalliomurskan ottamislupien käsit-
telyä.  
 
Kaava-alueen länsiosa kuuluu Pirkanmaan seutukaavaliiton arvokkaiden kallioalueiden inven-
toinnin kohteen Myyränmäki aluerajaukseen. Myyränmäki on arvotettu inventoinnissa kallioalueen 
arvoluokkaan 5, eli kohtalaisen arvokkaaksi kallioalueeksi. Inventoinnissa on käytetty seuraavaa 
arvoasteikkoa; Arvoluokka 1 = ainutlaatuinen kallioalue, Arvoluokka 2 = erittäin arvokas kallio-
alue, Arvoluokka 3  = hyvin arvokas kallioalue, Arvoluokka 4 = arvokas kallioalue, Arvoluokka 5 = 
kohtalaisen arvokas kallioalue, Arvoluokka 6 = jonkin verran arvokas kallioalue ja Arvoluokka 7= 
kallioalueen maisema- ja luonnonarvot vähäiset.   
 
Myyränmäen alueen tärkeimmistä osatekijöistä geologiset ja biologiset arvot on arvotettu (Arvo-
luokka-asteikolla 1-4) luokkaan 4 = vähemmän merkittävä ja maisemallinen  arvo luokkaan 3 = 
merkittävä. Muista arvioiduista osatekijöistä historia ja monikäyttö on arvotettu luokkaan 4 = vä-
hemmän merkittävä, luonnontilaisuus on arvotettu luokkaan 3 = merkittävä ja lähiympäristö on ar-
votettu luokkaan 2 = hyvin merkittävä. Osatekijöiden arvioinnissa on käytetty seuraavaa arvo-
luokka-asteikkoa;  Arvoluokka 1 = erittäin merkittävä, Arvoluokka 2 = hyvin merkittävä,  Arvoluok-
ka 3 = merkittävä ja Arvoluokka 4 = vähemmän merkittävä . Em. kallioalueen arvoluokka 5 on 
määräytynyt näiden osatekijöiden arvotuksen yhdistelmänä.  
 
Pirkanmaan liiton julkaisun Myyränmäen kallioalueen yleiskuvauksessa ja tärkeimpien arvojen 
kuvauksessa kyseessä todetaan olevan kohtalaisen laajan kallioselännealueen, joka rajautuu 
harkinnanvaraisesti kaakkoispuolen kallioiseen talousmetsämaastoon. Kallioaluen muodostuu 
jyrkänteisistä melko hyvin paljastuneista kallioharjanteista ja niiden välisestä kalliomännikköisestä 
ja kuusikkoisesta maastosta. Jyrkänteet ovat porrasmaisia ja hieman louhikkoisia 10-20 m kor-
kuisia rinteitä. Kalliokohteen todetaan erottuvan Pälkänevedeltä loivapiirteisenä metsäisenä ko-
houmana. Myyränmäeltä avautuu osin puuston rajoittamia järvimaisemia Pälkänevedelle. Erityi-
sesti Myyränmäki on luonnontilaisuudeltaan edustava, vaikka hyvin iäkäs puusto puuttuukin. Kal-
liorinteiden  ja –seinämien kalliokasvillisuus on karua ja lajistoltaan tavallista. Kohteen läpi kulkee 
voimalinja ja alueelta on louhittu aikoinaan graniittia rakennuskiveksi.  
 
Kallioalueinventoinnin Myyränmäen kohteen tärkeimpien arvojen kuvauksessa esille tuodut arvot 
sijaitsevat Myyränmäen alueella. Myyränmäki sijaitsee Vesalan tilan lounaispuolella (naapuritilo-
jen alueella) noin 800 m päässä Vesalan talouskeskuksesta. Kuvauksessa esille tuodut arvot ei-
vät kohdistu Vesalan ranta-asemakaavan alueelle. Vesalan ranta-asemakaavan alueella ei ole 
10-20 m korkeita jyrkänteisiä rinteitä. Vesalan ranta-alueen länsiosa on hyvin loivapiirteinen eikä 
se erotu maisemassa Pälkänevedeltä tarkasteltuna.  
 
Myyränmäen kallioaluerajaus on tehty maa-ainesten ottamisen ohjauksen lähtökohdista eikä ra-
jauksen voida katsoa ohjaavan tavanomaista rantarakentamista. Kallioalueella ei ole myöskään 
maakunnallista tai valtakunnallista merkitystä arvokkaana geologisena muodostuma, koska ky-
seistä kallioaluetta ei ole huomioitu Pirkanmaan maakuntakaavassa arvokkaana kallioalueena.  
 
Ote kallioalueinventoinnista on liitteenä 8. 
  

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Rakennuskanta  
 
Vesalan entisen maatilan talouskeskuksen rakennuskanta 
 
Vesalan tilan mantereen ranta-alueella sijaitsevan entisen maatilan talouskeskuksen rakennus-
kantaan kuuluvat päärakennus, navetta, kaksi aittaa, kolme varastokäytössä olevaa rakennusta 
sekä tilan länsiosassa sijaitseva rantasauna.  
 
Vesalan entisen maatilan talouskeskuksen päärakennus (liite 2. kuva 4) on rakennettu vuonna 
1919. Päärakennuksen pohjapinta-ala on noin 130 m2. 14 vuotta tyhjillään ollut päärakennus on 
heikkokuntoinen ja rakennusteknisiltä ratkaisuiltaan sellainen, että rakennusta ei ole tarkoituk-
senmukaista kunnostaa nykyajan vaatimusten mukaiseen asuinkäyttöön.  
 
Noin 130 m2:n suuruinen tyydyttäväkuntoinen navettarakennus (liite 2. kuva 5) on rakennettu 
vuonna 1958. Entinen navettarakennus on nykyisin varastokäytössä. Entisen maatilan talous-
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keskuksen rakennuskantaan kuuluvat lisäksi päärakennuksen pihapiirissä sijaitseva pieni aitta 
(liite 5. kuva 8), päärakennuksesta kaakkoon sijaitseva lato/varastorakennus (liite 2. kuva 6), 
päärakennuksen ja navetan lounaispuolella sijaitseva kunnostettu aitta/varastorakennus (liite 2, 
kuva 15), päärakennuksen ja rannan välissä sijaitsevat heikkokuntoinen puuvaja ja nykyisin va-
rastokäytössä oleva heikkokuntoinen entinen saunarakennus (liite 2. kuva 7) sekä tilan länsi-
osassa sijaitseva 13 m2:n suuruinen hyväkuntoinen sauna (liite 2. kuva 9). 
 
Loma-asunnot 
 
Talouskeskuksen itäpuolen rannalla sijaitsee 1970- luvun alkupuolella rakentunut noin 55 m2:n  
suuruinen loma-asunto (liite 2. kuva 10) ja ko. lomarakennuspaikkaan kuuluva noin 15 m2:n 
suuruinen sauna. (liite 2. kuva 11). Rättärin saaressa on kaksi pientä n. 20 m2 suuruista loma-
asuntoa (liite 2. kuvat 12 ja 13) sekä noin 15 m2 suuruinen varastokäytössä oleva rakennus. (lii-
te 2. kuva 14). Liitteen 2 kuvassa 12. oleva rakennus on rakennettu vuonna 1950 ja kuvassa 13. 
oleva rakennus vuonna 1948. 
 
Suunnittelualueen nykyinen rakennuskanta on esitetty liitteessä 2.  
 

Väestön rakenne 
 
Suunnittelualueella ei ole nykyisin vakituista asumista. Vesalan talouskeskus on ollut kylmillään 
14 vuotta. Talouskeskus ja loma-asunnot ovat perikunnan osakkaiden vapaa-ajankäytössä lä-
hinnä kesäaikaan.  
 
Vesalan tilan läheisillä ranta-alueilla on yksittäisiä vakituisesti asuttuja taloja ja vakituinen asu-
minen lisääntyy Pälkäneen kirkonkylän suuntaan mentäessä.  
 
Vesalan tilan länsipuolen mannerrannalle on rakentunut kaksi lomarakennuspaikkaa ja itäpuo-
lella olevaan Poransaareen on rakentunut kolme lomarakennuspaikkaa. Rättärin saaren länsi-
/luoteispuolella oleviin Kyttälän- ja Ristisaareen on rakentunut useita loma-asuntoja. Päl-
käneveden mannerrannoille on muodostunut paikoin taajaa loma-asutusta Vesalan tilasta Päl-
käneen kirkonkylän suuntaan sekä itään Kukkolan kylän suuntaan. Myös Pälkäneveden saaret 
ovat monin paikoin rakentuneet hyvin tehokkaasti.  
 

Palvelut 
 
Peruspalvelut löytyvät noin 5 km päästä Pälkäneen kirkonkylältä. Valkeakosken kaupunkiin on 
matkaa noin 28 km, Tampereelle noin 40 km ja Hämeenlinnaan noin 45 km. 

 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 

 
Vesalan tilan metsäalueet ovat talousmetsäkäytössä. Tilan pellot on vuokrattuina viljelyskäytös-
sä. 
 

Liikenne 
 
Kaava-alueen sijainti on liikenteellisesti edullinen. Suunnittelualueelle kuljetaan seututieltä 322 
(Pälkänevedentie) erkanevan Selänsivun yksityistien ja edelleen Vesalan yksityistien kautta. 
Vesalan talouskeskuksesta on matkaa Pälkänevedentielle noin 1,2 km ja valtatielle 12 noin 3,5 
km. Rättärin saareen kuljetaan veneellä tai jääteitse Vesalan tilan kautta.   

 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset 

 
Pirkanmaan maakuntamuseon 2.1.2007 ilmoituksen mukaan suunnittelualueelta ei ole tiedossa 
kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
 
Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin 
(RKY) eikä maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin.  
 
Rakennetun ympäristön arvot on selvitetty ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä. Pirkan-
maan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikkö on laatinut Vesalan tilan alueesta rakennetun 
ympäristön inventoinnin vuonna 2008. 
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Rakennetun ympäristön inventoinnin yhteenvedossa todetaan, että Vesalan rakennuskanta on 
peräisin pääosin 1900- luvun alusta. Talouskeskuksen rakennukset muodostavat eheän koko-
naisuuden, joka kertoo suomalaisen yksinäistilan ja pientilan elämästä ja kehityksestä 1800- lu-
vun lopulta näihin päiviin. Päärakennus on säilynyt kauniisti alkuperäistä vastaavassa asussaan 
ikkunoiden vaihtamista lukuun ottamatta. Tilakeskuksen hirsirunkoiset rakennukset 1900- luvun 
alun rakennukset edustavat katoamassa olevaa maaseudun rakennusperintöä ja niillä on pai-
kallista merkitystä sekä itsenäisinä rakennuksina että osana tilakeskuksen rakennuskannan 
muodostamaa kokonaisuutta. Päärakennus, aitat, riihi ja saunat tulisikin mahdollisuuksien mu-
kaan pyrkiä säilyttämään. Mahdollinen uudisrakentaminen alueella tulee harkitusti sovittaa ole-
massa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. Tilakeskukselle johtavan Vesalantien linjaus 
on säilynyt hyvin, eikä sitä tukisi jatkossakaan muuttaa. 
 
Rättärin saaren ja tilakeskuksen itäpuolen 1940-70- luvulla rakennetut huvilat saunoineen muo-
dostavat oman pienipiirteisen kesämökkikokonaisuutensa. Rakennukset ovat hyvin säilyneet al-
kuperäisasussaan. Rakennukset kertovat syntyaikansa vaatimattomasta rakentamisen tavasta, 
ajan loma-asuntorakentamisesta sekä ihmisten kesänviettotavoista. Aivan rannan tuntumassa 
sijaitsevilla rakennuksilla on lisäksi maisemallista merkitystä. Tyypillisyytensä vuoksi huviloiden 
kulttuurihistoriallinen merkitys on kuitenkin melko vähäinen. Rättärin saaren maisema tulisi säi-
lyttää huvila-asutukselle tyypillisenä, metsäisenä ja mahdollisimman luonnonmukaisena. Mah-
dollinen uudisrakentaminen tulee sovittaa olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. 
 
Rakennetun ympäristön inventointi on liitteenä 6. 

 
Virkistys 

 
Vesalan talouskeskus sekä alueen loma-asunnot ovat maanomistajien yksityisessä vapaa-ajan- 
ja virkistyskäytössä. Muiden rantojen virkistyskäyttö on lähinnä jokamiehenoikeudella mahdolli-
sesti tapahtuvaa liikkumista ranta-alueilla.  
 
Pälkänevesi tarjoaa hyvät mahdollisuudet laaja-alaiseen vesistöjen virkistyskäyttöön. Päl-
känevesi laskee Kostianvirran kautta Mallasveteen ja on osa Kokemäenjoen vesistöä.  
 
Kaava-alueen rantojen mahdollinen virkistyskäyttö on jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikku-
mista. Jokamiehenoikeuteen perustuvat liikkumis- tai rantautumismahdollisuudet ovat Vesalan 
tilan mantereen ranta-alueella varsin rajalliset johtuen rakentuneista maatilan talouskeskuksen 
alueesta, tilan länsiosassa sijaitsevasta talouskeskuksen saunasta ja talouskeskuksen itäpuoli-
sesta loma-asunnosta. Myös Vesalan tilan länsipuolella sijaitsevien naapuritilojen rakentuneet 
lomarakennuspaikat rajoittavat liikkumista Vesalan tilan länsiosan ranta-alueella jokamiehenoi-
keuteen perustuen. Rättärin saaren rakentamattomilla rannanosilla saattaa olla merkitystä jo-
kamiehenoikeudella tapahtuvan liikkumisen kannalta, etenkin kun lähialueen saaret on jo ra-
kennettu hyvin täyteen. 

 
Tekninen huolto 

 
Suunnittelualuetta ei ole liitetty kunnallisen vesihuollon piiriin. Alueen vesihuolto ja jätevesien 
käsittely tulee pystyä järjestämään rakennuspaikkakohtaisesti. 
 
Kaavan laatimisen yhteydessä on laadittu jätevesisuunnitelma alueen länsiosan korttelin 1 ton-
teille kunnan rakennuslautakunnan kaavaluonnoksesta antaman lausunnon perusteella. Jäte-
vesisuunnitelma on liitteenä 7. 

 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

 
Alueella tai alueen läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita eikä merkittäviä ympäristöhäiriöiden 
lähteitä.  
 
 
 
 
 
 



 19 (43) 

3.1.4 Maanomistus 
 
Vesalan tilan RN:o 1:28 omistavat Paavo Halilan oikeudenomistajat; Maija Vehmaan-Kreula, 
Leena Halila, Liisa Ruusuvaara ja Arja Halinen.  
 
Maanomistajien yhteyshenkilöinä kaava-asiassa toimivat Arja ja Matti Halinen, Verkkokatu 14, 
45160 KOUVOLA,  puh. Arja Halinen 0400-824362, email : arja.halinen@luukku.com,  
puh. Matti Halinen 040-5057514, email : matti.halinen@upm.com 
 
Vesalan tilan edustalla on yksityistä vesialuetta. Vesialueelle tapahtuvaa laitureiden tms. raken-
tamista ohjaa vesilaki riippumatta ranta-alueen edustan vesialueen omistuksesta. Yksityisellä 
vesialueella ei ole myöskään vaikusta vesialueella liikkumiseen.  
 

3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteutta-
mista.   
 

Maakuntakaava 
 
Alueella on voimassa valtioneuvoston 29.3.2007 vahvistama Pirkanmaan 1. maakuntakaava. 
(Kuva 15.) 
 
- suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa osoitettuun maakunnallisesti arvokkaaseen mai-
sema-alueeseen (MAm 014 = Pälkäneen kulttuurimaisema), johon kuuluu suurin osa Päl-
käneveden ranta- ja vesialueesta. Mam- merkinnän kaavamääräys on muotoa ; Merkinnällä 
osoitetaan maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Merkintä on alueen päämaankäyttöä 
täydentävä, usein eri aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä alue. Mam- alueiden suun-
nittelumääräys : Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla alueiden 
suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee vaalia maisema-alueen tai maisemanähtävyy-
den kokonaisuuden, erityispiirteiden ja luonnon- ja kulttuuriperinnön säilymistä. Alueiden käytön 
on sovelluttava arvokkaiden maisema-alueiden historialliseen kerrokselliseen kehitykseen. 
 
- Rättärin saaren pohjoispuolella on maakuntakaavassa osoitettu laivaväylän viivamerkintä. 
 
Maakuntakaavaa on päivitetty vaihemaakuntakaavoilla 1. ja 2. seuraavasti : 
 
- Ympäristöministeriö on vahvistanut 8.1.2013 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan (turvetuo-
tanto). Päätöksessään ministeriö määräsi vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin 
se on saanut lainvoiman. Ympäristöministeriön vahvistamispäätöksestä on valitettu korkeim-
paan hallinto-oikeuteen.  
 
- Ympäristöministeriön 25.11.2013 vahvistama Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava (liikenne ja 
logistiikka) on saanut lainvoiman 28.12.2013 
 
Suunnittelualueeseen ei kohdistu Pirkanmaan 1. tai 2. vaihemaakuntakaavojen varauksia. 
 
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 laatiminen on käynnistetty vuonna 2011. Kaavaluonnos on 
valmistunut ja se pidettiin nähtävillä 5.3.–10.4.2015. 
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Kuva 15. Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esi-
tetty vihreillä ympyröillä. 

 
Yleiskaava 

 
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.  
 
Suunnittelualue kuuluu Pälkäneen kunnan 2000- luvun alussa valmisteleman koko silloisen Päl-
käneen kunnan ranta-alueet käsittävän rantayleiskaavan alueeseen. Rantayleiskaavoitus eteni 
kaavaluonnosvaiheeseen ( luonnos yleisesti nähtävillä 18.8.- 30.9.2003), mutta sen jälkeen 
yleiskaavoitus ei ole edennyt ja Pälkäneen kunnanvaltuusto on päättänyt 9.11.2009 kunnan ta-
louden tasapainottamisohjelmassa luopua rantayleiskaavojen laatimisesta.  
 
Kunta ei ole käsitellyt rantayleiskaavaluonnoksesta saatua osallispalautetta. Kaavaluonnokses-
sa on mm. Vesalan tilan alueella selviä virheitä, jotka olisi pitänyt maanomistajapalautteen pe-
rusteella korjata. 
   
Pälkäneen kunnan rantayleiskaavaluonnoksessa Vesalan tilan mannerrannalle oli osoitettu ran-
taan ulottuva maatilan talouskeskuksen aluevaraus (AM) ja talouskeskuksen itäpuolelle yksi 
vanha lomarakennuspaikka sekä neljä uutta lomarakennuspaikkaa. Mannerrannan länsiosa on 
merkitty maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Muilta osin man-
nerranta on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Rättärin saareen on osoitettu 
kaksi vanhaa lomarakennuspaikkaa ja muu osa saaresta on maa- ja metsätalousvaltaista aluet-
ta M.  
 
Rantayleiskaavaluonnoksesta on jäänyt huomioimatta rakentuneena alueena Vesalan tilan län-
siosassa sijaitseva talouskeskuksen vanha sauna. Talouskeskuksen itäpuolelle osoitettuja nel-
jää uutta lomarakennuspaikkaa ei olisi ollut maasto-olosuhteet, talouskeskuksen vaikutus ja 
ranta-asemakaavan selvitykset huomioiden käytännössä mahdollista toteuttaa yleiskaavaluon-
noksessa esitetyllä tavalla. Kaavaluonnoksessa Vesalan tilan länsiosaan osoitettu MY- alueva-
raus (maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja) on virheellinen. Rantayleis-
kaavaluonnoksessa on osoitettu MY- aluevarauksella kaikki yleiskaavan luontoselvityksessä 
esille tuodut kohteet riippumatta yleiskaavan luontoselvityksen kohteiden rajausperusteista. 
Ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä on tullut esille, että ko. Vesalan tilan länsiosan alu-
eella ei ole sellaisia luonnonympäristön arvoja, jotka edellyttäisivät kaavallisen MY- aluevarauk-
sen käyttämistä. Ko. alueen yleiskaavan luontoselvityksessä esille tuotu arvo perustuu suoraan 
vanhaan 1980- luvun loppupuolella tehtyyn seutukaavaliiton kallioalueinventointiin, joka on laa-
dittu maa-ainesten oton (kalliomurske) lähtökohdista. Myöskään kallioalueinventoinnissa aluetta 
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ei ole pidetty luontoarvojen osalta merkittävänä, joten yleiskaavaluonnoksen MY- aluevarausta 
voidaan pitää myös yleiskaavan selvitysaineiston perusteella virheellisenä.  

 
Kuva 16. Ote Pälkäneen rantayleiskaavaluonnoksesta. Rantayleiskaavan valmistelu on lopetettu. 

 
Ranta-asemakaava 
 
 Suunnittelualueelle ei ole aiemmin laadittu ranta-asemakaavaa. 
 
Poikkeamislupapäätös 
 

Vesalan tilan länsiosaan on haettu asuinrakennuksen poikkeamislupaa, jota Pälkäneen kunta 
puolsi. Pirkanmaan ympäristökeskus hylkäsi hakemuksen 8.12.2005 antamallaan päätöksellä.  
 
Ympäristökeskuksen päätöksen mukaan uusien rakennuspaikkojen muodostuminen kyseisel-
le ranta-alueelle tulee tutkia kunnan rantayleiskaavalla tai maanomistajan toimesta laadittaval-
la ranta-asemakaavalla.  

 
Rakennusjärjestys 
 

Pälkäneen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 9.8.2010. 
 
Rakennuskiellot 

 
Suunnittelualue kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisen suunnittelutarpeen pii-
riin. 

 
Pohjakartta 

 
Ranta-asemakaavaa varten on laadittu 1:2000 mittakaavainen pohjakartta. Valkeakosken 
kaupungin geodeetti on hyväksynyt kaavan pohjakartan 28.8.2007. 

 
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 

 
Suunnittelualue kuuluu Pälkäneen kunnan 2000- luvun alussa valmisteleman koko silloisen 
Pälkäneen kunnan ranta-alueet käsittävän rantayleiskaavan alueeseen. Rantayleiskaavoitus 
eteni kaavaluonnosvaiheeseen ( luonnos yleisesti nähtävillä 18.8.- 30.9.2003), mutta sen jäl-
keen yleiskaavoitus ei ole edennyt ja Pälkäneen kunnanvaltuusto on päättänyt 9.11.2009 
kunnan talouden tasapainottamisohjelmassa luopua rantayleiskaavojen laatimisesta. 
 



 22 (43) 

Pälkänevedelle on laadittu useita ranta-asemakaavoja. Mm. Vesalan tilan länsipuoliselle ran-
ta-alueelle on laadittu laaja ranta-asemakaava, joka käsittää Varppeenrannan ja Kostianvirran 
välisiä ranta-alueita. Myös pääosa Ristisaaresta, Ratasaaresta, Lammassaaresta ja Mählän 
saaresta sekä osa Kyttälänsaaresta on ranta-asemakaavoitettu.  

 
Alueen olevat selvitykset ja inventoinnit 

 
 Pälkäneen rantayleiskaavan selvitysaineistot 

- Arkeologinen täydennysinventointi 
 - Luontoselvitys 
 

 Pirkanmaan maakuntakaavan selvitysaineistot 
 

 Pirkanmaan liiton kallioalueinventointi  
 

Alueelle ranta-asemakaavatyön yhteydessä laaditut selvitykset ja kaavan pohjakartta 
 

 Luonto- ja maisemaselvitys (Hannu Alén, 2006).  
 

 Emätilatarkastelu (Ympäristönsuunnittelu Oy, 2007) 
 

  Jätevesisuunnitelma kaavaehdotuksen korttelin 1 rakennuspaikoille (Piia Tuokko 2008) 
 

 Rakennetun ympäristön inventointi (Pirkanmaan maakuntamuseo 2008) 
 

 Maisema-analyysi (Hannu Alén 2009) 
 

 1:2000 mittakaavainen ranta-asemakaavan pohjakartta (hyväksytty 28.8.2007) 
 

4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Kaavahankkeen taustalla on ympäristökeskuksen hylkäämä poikkeamislupapäätös uuden 
asuinrakennuksen rakentamiseksi Vesalan tilan ranta-alueelle sekä vaikeudet kunnan ran-
tayleiskaavan laatimisessa. Ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksen mukaan uusien raken-
nuspaikkojen muodostuminen Vesalan tilan ranta-alueelle tulee tutkia kunnan alueelle laaditta-
vana olevalla rantayleiskaavalla tai ranta-asemakaavalla.  
 
Pälkäneen kunnan päätös 9.11.2009 luopua rantayleiskaavojen laatimisesta tarkoittaa sitä, että 
yksityisen ranta-asemakaavan laatiminen on ainoa tapa selvittää Vesalan tilan ranta-alueiden 
rakentamismahdollisuudet ja muu maankäyttö. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta vuonna 2006.  
 
4.1.2007 järjestettiin Pirkanmaan ympäristökeskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomais-
neuvottelu (MRL 66§ ja 77 §, MRA 26§). 
 
Ranta-asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu Sydän-Häme lehdessä ja kunnan ilmoitustau-
lulla 14.8.2008. 

 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
 
Osallisia ovat: 
 

 Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaa-
va saattaa huomattavasti vaikuttaa 
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 Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

 
 Pälkäneen kunta 

 
 Viranomaiset 

- Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan maakuntamuseo  
- Pirkanmaan pelastuslaitos 

4.3.2 Vireille tulo 
 
Ranta-asemakaavan valmistelu aloitettiin maanomistajan aloitteesta vuonna 2006. 
 
Ranta-asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu Sydän-Hämeen lehdessä ja kunnan ilmoitus-
taululla 14.8.2008 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

Ajankohta Suunnitteluvaihe 
14.8.2008 Kuulutus ranta-asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Sydän-Hämeen 
lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.  

14.8.2008– 
12.9.2008 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan valmisteluaineisto ja ranta-
asemakaavaluonnos olivat yleisesti nähtävillä.  
- kaavan laatija tiedotti kaava-alueeseen rajautuvien naapuritilojen ja 
lähimpien vastarannalla sijaitsevien tilojen maanomistajia kirjeitse ja 
pyysi  kaavaluonnosaineistosta viranomaislausunnot. 
 
Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pälkäneen 
kunnan rakennuslautakunta sekä Tampereen aluepelastuslaitos antoivat 
lausunnon kaavaluonnoksesta. Lisäksi kaavaluonnoksesta esitettiin kol-
me osallismielipidettä. 
- Mielipiteiden huomioiminen kaavaratkaisussa on esitetty kaavaselos-
tuksen kohdassa 4.3.5. 

6.6.2011 Pälkäneen kunnanhallitus (§168) käsitteli maanomistajien / kaavan laati-
jan  luonnosvaiheen osallispalautteeseen laatimat vastineet sekä esityk-
set kaavaluonnokseen tehtävistä muutoksista ja päätti kaavaehdotuksen 
nähtäville asettamisesta. 

16.6.-8.7.2011 
ja  
25.-29.7.2011 

Kaavaehdotus yleisesti nähtävillä   
- Pälkäneen kunta pyysi kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot ja jär-
jesti tiedottamisen.  

 
Pirkanmaan ELY- keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pälkäneen 
kunnan rakennuslautakunta antoivat lausunnon kaavaehdotuksesta. Pir-
kanmaan liitto ilmoitti, ettei anna lausuntoa ehdotuksesta. Länsipuolisen 
naapuritilan omistajat tekivät muistutuksen kaavaehdotuksesta. 
- Yhteenveto muistutuksesta sekä sen huomioiminen kaavaratkaisussa 
on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 4.3.5. 

22.7.-
21.8.2015 

Kaavaehdotus pidettiin uudelleen yleisesti nähtävillä   
- Pälkäneen kunta pyysi kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot ja jär-
jesti tiedottamisen.  

 
Pirkanmaan maakuntamuseo, Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta ja 
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta antoivat lausunnon kaavaehdo-
tuksesta. Lisäksi Pirkanmaan ELY- keskus ja Pirkanmaan liitto ilmoittivat, 
etteivät anna lausuntoa uudesta kaavaehdotuksesta. Pälkäneen kunnan 
ympäristönsuojelusihteeri ilmoitti, ettei ympäristölautakunnalla ole lausut-
tavaa Vesalan ranta-asemakaavasta. Länsipuolisen naapuritilan omista-
jat tekivät muistutuksen kaavaehdotuksesta. 
 
Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksesta on esitetty kaavaselostuksen 
kohdassa 4.3.5.  
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4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
   

Ajankohta Suunnitteluvaihe 
4.1.2007 4.1.2007 järjestettiin Pirkanmaan ympäristökeskuksessa kaavoituksen 

alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§ ja 77 §, MRA 26§). Läsnä 
olivat Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Pälkäneen kunnan, maanomis-
tajien sekä kaavan laatijan edustajat. Neuvotteluun oli kutsuttu myös Pir-
kanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Museoviraston raken-
nushistorian osasto. Neuvottelumuistio on liitteenä 12. 

14.8.2008– 
12.9.2008 

Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pälkäneen 
kunnan rakennuslautakunta sekä Tampereen aluepelastuslaitos antoivat 
lausunnon kaavaluonnoksesta. 
- Lausuntojen huomioiminen kaavaratkaisussa on esitetty kaavaselos-
tuksen kohdassa 4.3.5. 

6.5.2010 
 

Viranomaisten työneuvottelu Pirkanmaan ELY- keskuksessa. Neuvotte-
lussa käsiteltiin kaavaluonnoksesta saadut lausunnot, muu osallispa-
laute ja kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen laaditut lisäselvitykset 
sekä näiden perusteella laadittu alustava kaavaehdotus. Neuvottelussa 
tarkasteltiin myös kunnan päätöstä luopua rantayleiskaavan laatimisesta 
ja sen vaikutuksia yksityiskohtaiseen ranta-asemakaavasuunnitteluun. 
Neuvottelumuistio on liitteenä 12. 

16.6.-8.7.2011 
ja  
25.-29.7.2011 
 

Pirkanmaan ELY- keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pälkäneen 
kunnan rakennuslautakunta antoivat lausunnon kaavaehdotuksesta. 
- Yhteenveto lausunnoista sekä niiden huomioiminen kaavaratkaisussa 
on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 4.3.5. 

12.6.2012 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY- keskuksessa. 
Neuvottelumuistio on liitteenä 12. 
- Neuvotteluun osallistuivat Pirkanmaan ELY- keskuksen, Pirkanmaan 
maakuntamuseon, Pälkäneen kunnan, maanomistajan ja kaavan laatijan 
edustajat.  
- Neuvottelussa käsiteltiin kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muis-
tutus. Neuvottelussa kaavaehdotukseen tehtäväksi sovitut muutokset on 
esitetty kaavaselostuksen kohdassa 4.3.5.   

 

4.3.5 Yhteenveto osallispalautteesta ja palautteen huomioiminen kaavaratkaisussa 
 
VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN (14.8.–12.9.2008) 
 
Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pälkäneen kunnan rakennuslau-
takunta sekä Tampereen aluepelastuslaitos antoivat lausunnon 6.8.2008 päivätystä kaavaluon-
noksesta. Lisäksi kaavaluonnoksesta esitettiin kolme osallismielipidettä. Kaavaluonnos 
(6.8.2008) on selostuksen liitteenä 10.  
 
Maanomistajat laadituttavat kaavaa varten Pirkanmaan maakuntamuseon ja kunnan rakennus-
lautakunnan luonnosvaiheen lausuntojen perusteella rakennetun ympäristön inventoinnin, jäte-
vesisuunnitelman korttelin 1 rakennuspaikoille sekä maisema-analyysin. 
 
6.5.2010 järjestettiin viranomaisten työneuvottelu Pirkanmaan ELY- keskuksessa. Neuvottelus-
sa käsiteltiin kaavaluonnoksesta saadut lausunnot, muu osallispalaute ja kaavaluonnoksen näh-
tävillä olon jälkeen laaditut lisäselvitykset sekä näiden perusteella laadittu alustava kaavaehdo-
tus. Neuvottelussa tarkasteltiin myös kunnan päätöstä luopua rantayleiskaavan laatimisesta ja 
sen vaikutuksia yksityiskohtaiseen ranta-asemakaavasuunnitteluun. 
 
Valmisteluvaiheen kuulemisen osallispalaute, osallispalautteen perusteella laaditut selvitykset 
sekä viranomaisten työneuvottelussa esittämä palaute huomioitiin kaavaehdotuksen (Liite 11) 
valmistelussa seuraavasti :  
 
- Kaavaluonnoksessa (Liite 10) rantaan ulottuvat länsiosan korttelin 1 tontit rajattiin maisemalli-
sesti arvokkaan avokallioalueen ulkopuolelle ja kallioalue osoitettiin maa- ja metsätalousalueek-
si. Lisäksi korttelin 1 tonttien rakennusalojen rajauksia täsmennettiin siten, että tontin 1 raken-
nusala rajattiin n. 40 m etäisyydelle rannasta ja tontin 2 rakennusala 44-60 m etäisyydelle ran-
nasta. Rakennusalojen ja rannan välinen alue osoitettiin luonnontilaisena säilytettäväksi alueen 
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osaksi lukuun ottamatta vanhan rantasaunan rakennusalaa. Rannan avokallioalue osoitettiin li-
säksi maisemallisesti paikallisesti arvokkaaksi alueeksi (ma). ma- alueen puusto määrätään säi-
lytettäväksi eikä ma- alueella saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistoi-
menpiteitä. (Muutokset tehtiin Pälkäneen rakennuslautakunnan ja Pirkanmaan ympäristökes-
kuksen lausuntojen sekä naapuritilan maanomistajien esittämän mielipiteen perusteella)   
 
- Vesalan tilakeskuksen päärakennus ja kaavaluonnoksessa korttelin 1 tontilla 2 oleva saunara-
kennus osoitettiin kaavassa rakennushistoriallisesti paikallisesti merkittävinä rakennuksina, jot-
ka tulee säilyttää (sr-1). Lisäksi päärakennuksen pihapiiri osoitettiin säilytettävän alueen osan 
merkinnällä (s-1). s-1- alueen osalta määrätään, että piha-alueen omaispiirteet tulee säilyttää ja 
että alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia. (Muutokset perustuvat Pirkanmaan maakuntamuseon 
ja Pälkäneen rakennuslautakunnan lausuntojen johdosta tehtyyn rakennetun ympäristön inven-
tointiin ja viranomaisten työneuvottelussa esitettyihin viranomaisnäkemyksiin) 
 
- Vesalan sr-1- kaavamerkinnällä säilytettäväksi osoitetun päärakennuksen käyttötarkoitus muu-
tettiin talousrakennukseksi (rakennusala t/1/130) ja kaavalla mahdollistetaan uuden pääraken-
nuksen (ja yhden uuden talousrakennuksen) rakentaminen vanhan päärakennuksen itäpuolelle 
osoitetulle rakennusalalle (as/t/1). AO-1 korttelin 4 uusien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala 
saa olla enintään 250 m2 ja asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 220 m2. (Muutokset 
on tehty Pälkäneen rakennuslautakunnan lausunnon ja viranomaisten työneuvottelussa esitetty-
jen viranomaisnäkemyksien perusteella) 
 
- Rantaa lähimpänä olevien Vesalan tilakeskukseen kuuluvien huonokuntoisten rakennusten 
(puuliiteri, viljankuivuri/entinen sauna) rakennusalamerkinnät (t-1/1) poistettiin kaavasta ranta-
vaikutteisuuden vähentämiseksi (Muutos tehtiin rakennuslautakunnan lausunnon perusteella) 
 
- Rättärin saaren rakennuspaikan (kaavaluonnoksen RA-2 korttelin 5) rajaus täsmennettiin vä-
hintään 25 m etäisyydelle myös saaren toisesta rannasta. (Muutos tehtiin rakennuslautakunnan 
lausunnon perusteella) 
 
- Kaava-alueen eteläosan kumpareelle lisättiin maisemallisesti paikallisesti arvokkaan alueena 
(ma) rajaus. Ko. kumpare on luokiteltu kaavan maisema-analyysissä muuksi merkittäväksi avo-
kallioksi, joka ei kuitenkaan erotu maisemassa järven eikä mantereen suunnasta tarkasteltuna 
(Muutos tehtiin maisema-analyysin perusteella) 
- Kaavaluonnoksen korttelin 2 tontin 2 alueella oleva kapea niemeke osoitettiin luonnonmukai-
sena säilytettäväksi alueen osaksi ja korttelin tonttien muotoilua täsmennettiin siten, että tontin 2 
rakentamisalue hieman laajeni tontin takaosasta. (Muutokset tehtiin viranomaisten työneuvotte-
lussa esitettyjen viranomaisnäkemysten perusteella) 
 
 
KAAVAEHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN (16.6.-8.7.2011 ja 25.-29.7.2011) 
 
Pirkanmaan ELY- keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pälkäneen kunnan rakennuslauta-
kunta antoivat lausunnon 14.3.2011 päivätystä kaavaehdotuksesta. Länsipuolisen naapuritilan 
Varppeenranta I (RN:o 3:25) omistajat tekivät muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotus 
(14.3.2011) on selostuksen liitteenä 11.  
 
Pirkanmaan ELY- keskuksen lausunto 
 
ELY- keskuksen lausunnon keskeinen sisältö:   
- Kaavan mitoitusta voidaan pitää kohtuullisena 
- Lausunto tukeutuu kunnan rantayleiskaavaluonnoksen kaavaratkaisuun / selvityksiin kaava-
ehdotuksessa Vesalan tilan länsiosaan osoitettujen tonttien osalta > kaavaehdotus ei huomioi 
riittävästi länsiosan maisema-arvoja  
- Korttelit sijoitettu siten, että vapaa yhtenäinen rakentamisesta vapaa rannanosa pirstoutuu 
- Korttelin 1 etäisyys rantaviivasta on liian lyhyt turvaamaan rantamaisemaa yleiskaavaluonnok-
sessa tarkoitetulla tavalla 
- M- alueelle osoitetulle talousrakennusten ja navetan rakennusaloille tulee merkitä rakennusoi-
keus 
 
ELY- keskus katsoo, että kaavaehdotuksessa ei oteta riittävästi huomioon alueen maisema-
arvoja eikä kaavaehdotus turvaa riittävän yhtenäisen rakentamattoman alueen säilymistä ranta- 
alueella. Korttelit tulee sijoittaa siten, että riittävä vapaa yhtenäinen rantaviiva ei pirstoudu ja 
maiseman kannalta arvokkaat alueet säilyisivät rakentamiselta vapaana. 
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Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo esittää lausunnossaan :  
 
- Vesalan säilytettävän pihapiirin merkintä (s-1) tulee ulottaa myös molempien aittojen ja riihen 
ympäristöön 
- Tulee tutkia, voiko päärakennuksen ja riihen välisen pienen peltoaukean säilymistä avoimena 
edistää kaavallisin keinoin 
- Kaavaehdotuksen korttelin 4 alueella sijaitsevalle aitalle tulee merkitä oma rakennusalansa. 
Molemmat aitat ja riihi olisi hyvä merkitä sr- merkinnällä säilytettäviksi rakennuksiksi. Niiden 
osalta kaavamääräys voi olla väljempi kuin sr-1- merkinnällä suojeltujen rakennusten. Rättärin 
saaren vanhimman rakennuskannan säilyminen on toivottavaa. 
 
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta 
 
Rakennuslautakunta esittää lausunnossaan :  
 
- Rakennusoikeudet on hajautettu useille korttelialueille, esitetään harkittavaksi vaihtoehtoa, 
jossa uusi rakennusoikeus pyrittäisiin keskittämään tiiviimmin vapaan yhtenäisen rannan säily-
miseksi mahdollisimman pitkänä 
- Lisäksi todettiin, että suunnittelualueen kohdalla on yksityisiä vesialueita. Kaavoituksen yhtey-
dessä on tarpeen myös tarkistaa tulevien kaavatonttien omistajien oikeus rakentaa esim. laitu-
reita yksityisten vesialueiden puolelle. 
 
Naapuritilan Varppeenranta RN:o 3:25 omistajien muistutus 
 
- Kaavaehdotus on kaava-alueen länsiosaan Varppeenrannan tilan viereen osoitetun korttelin 
osalta maankäyttö- ja rakennuslain säännösten vastainen seuraavilta osin. Rakentaminen ei 
sopeudu rantamaisemaan eikä korttelin sijoittelussa ole otettu huomioon maaston- ja luonnon 
ominaispiirteitä MRL 73 § 1-2 kohdissa esitetyillä tavoin ja esitetty uusi rakentamisalue pirstoo 
yhtenäisen rakentamattoman rannan osiin, mikä on vastoin MRL 73 § kohdan 3 periaatetta.  
 
- Vesalan vanha sauna on osoitettu kaavassa 20 m2:n suuruisena kun todellinen pinta-ala on 
tästä noin puolet eli 10 m2. Mikäli saunan pinta-ala merkitään kaavaan, se tulee merkitä toden-
mukaisena. Vanhan saunan säilyttäminen kaavamerkinnällä on perusteltua, mutta uuden sau-
nan rakentamista vanhan paikalle on vaikea hyväksyä. 
 
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 12.6.2012 
 
Kaavaehdotuksesta (Liite 11) saadun osallispalautteen (lausunnot, muistutus) perusteella jär-
jestettiin 12.6.2012 ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY- keskuksessa. Neu-
votteluun osallistuivat Pirkanmaan ELY- keskuksen, Pirkanmaan maakuntamuseon, Pälkäneen 
kunnan, maanomistajan ja kaavan laatijan edustajat. Neuvottelussa käsiteltiin kaavaehdotuk-
sesta saadut lausunnot ja muistutus. Neuvottelussa sovittiin kaavaehdotuksen (Liite 11) muut-
tamisesta seuraavasti: 
- Kaavaehdotuksen mukainen RA- kortteli 2 siirretään Vesalan talouskeskuksen pohjois- / koil-
lispuoliselta rannalta korttelin 3 vanhan lomarakennuspaikan viereen, jolloin mannerrannan 
kaikki uudet rakentamisalueet sijoittuvat yhtenäisesti jo rakentuneiden rannanosien yhteyteen ja 
alueelle jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta rantaa. Lisäksi Vesalan talouskeskuksen poh-
jois- / koillispuolinen niemeke säilyy rakentamisesta vapaana. 
- Vesalan talouskeskuksen kaksi aittarakennusta osoitetaan kaavassa säilytettävinä rakennuk-
sina sr-1- merkinnällä ja säilytettävän alueen osan (kulttuurihistoriallisesti arvokkaan talouskes-
kuksen pihapiirin) s-1- rajausta laajennetaan talouskeskuksen länsipuolella sijaitsevan aitan alu-
eelle 
- Tilan länsiosan rantasauna osoitetaan kaavassa nykyisen kokoisena.  
 
Muutokset 14.3.2011 päivättyyn kaavaehdotukseen  
 
Ehdotusvaiheen kuulemisen lausunnot, naapuritilan omistajien tekemä muistus sekä viran-
omaisneuvottelussa sovittu huomioitiin muuttamalla kaavaehdotusta (Liite 11) seuraavasti :  
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- Korttelin 1 etäisyyttä rantaviivaan kasvatettiin. Kaava ohjaa korttelin 1 rakentamisen (raken-
nusalan) 40-60 m etäisyydelle rantaviivasta. (Muutos tehtiin ELY- keskuksen lausunnon ja naa-
puritilan omistajien muistutuksen perusteella) 
 
- Kaavaehdotuksen mukainen RA- kortteli 2 siirrettiin Vesalan talouskeskuksen pohjois- / koillis-
puoliselta rannalta korttelin 3 vanhan lomarakennuspaikan viereen, jolloin kaikki kaavalla osoite-
tut uudet rakentamisalueet sijoittuvat yhtenäisesti jo rakentuneiden rannanosien yhteyteen ja 
alueelle jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta rantaa. Lisäksi ELY- keskuksen näkemyksen 
mukaan maisemallisesti herkkä Vesalan talouskeskuksen pohjois- / koillispuolinen niemeke säi-
lyy rakentamisesta vapaana. (Muutos tehtiin ELY- keskuksen lausunnon, rakennuslautakunnan 
lausunnon, naapuritilan omistajien muistutuksen sekä viranomaisneuvottelussa esitettyjen vi-
ranomaisnäkemysten perusteella) 
 
- Vesalan talouskeskuksen kaksi aittarakennusta osoitettiin säilytettävinä rakennuksina sr-1- 
merkinnällä ja säilytettävän alueen osan (kulttuurihistoriallisesti arvokkaan talouskeskuksen pi-
hapiirin) s-1- rajausta laajennettiin talouskeskuksen länsipuolella sijaitsevan aitan alueelle (Muu-
tos tehtiin Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnon sekä viranomaisneuvottelussa esitettyjen 
viranomaisnäkemysten perusteella) 
 
- Alueen länsiosan vanhan saunan (sa-2) rakennusoikeus muutettiin vastaamaan nykyisen ra-
kennuksen kokoa 13 m2 (20 k-m2 > 13 k-m2). m2). Lisäksi sen turvaamiseksi, että sauna säilyy 
osana alueen maisemaa kaikissa olosuhteissa (jäävauriot, tulipalo) kaavaehdotuksen sa-2- ra-
kennusalalle lisättiin kaavamääräys; saunan tulee olla kooltaan sekä julkisivun ja katon mitta-
suhteiden, materiaalien ja värityksen osalta ranta-asemakaavan hyväksymisajankohdan mukai-
nen. (Muutos tehtiin naapuritilan omistajien muistutuksen sekä viranomaisneuvottelussa esitet-
tyjen viranomaisnäkemysten perusteella) 
 
- Talouskeskuksen pohjois- / koillispuolinen alue osoitettiin maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja 
alueella sijaitseva niemeke osoitettiin luonnonmukaisena säilytettäväksi alueen osaksi. (Muutos 
tehtiin viranomaisneuvottelussa esitettyjen viranomaisnäkemysten perusteella) 
 
- Vesalan talouskeskuksen kaakkoispuolinen peltokuvio osoitettiin  maisemallisesti paikallisesti 
arvokkaaksi peltoalueeksi (mp). (Muutos tehtiin Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnon pe-
rusteella) 
 
KAAVAEHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN (22.7.-21.8.2015) 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo, Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta ja Pälkäneen kunnan 
tekninen lautakunta antoivat lausunnon 1.6.2015 päivätystä kaavaehdotuksesta. Länsipuolisen 
naapuritilan Varppeenranta I (RN:o 3:25) omistajat tekivät muistutuksen kaavaehdotuksesta.  
 
Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto 
 
- Maakuntamuseolla ei ollut enää huomautettavaa hankkeesta. 
 
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta 
 
- Rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 
 
Pälkäneen kunnan tekninen  lautakunta 
 
- Teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 
 
Naapuritilan Varppeenranta RN:o 3:25 omistajien muistutus 
 
- Kaavaehdotuksessa merkinnällä sa-2/1/13 osoitetun Vesalan tilan vanhan saunan kaavamer-
kintää esitettiin täydennettäväksi koskemaan myös saunan ikkunoiden ja oven sijoitusta, kokoa 
ja muotoa. Muistuttajilla ei ollut saunan kaavamääräyksen lisäksi muuta huomautettavaa kaa-
vaehdotukseen.  
 
Muutokset 1.6.2015 päivättyyn kaavaehdotukseen  
 
- sa-2/1/13- rakennusalan kaavamääräyksen toinen lause muutettiin muotoon;  Saunan tulee ol-
la kooltaan, materiaaleiltaan, väritykseltään sekä katon ja julkisivun (mukaan lukien ikkunat ja 
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ovi) mittasuhteiltaan ranta-asemakaavan hyväksymisajankohdan mukainen. (Muutos tehtiin 
naapuritilan omistajien muistutuksen perusteella) 
 

4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet 
 
Kaavan laatimisen tavoitteena on selvittää Vesalan tilan rantarakentamismahdollisuudet ja jä-
sentää kaavalla tilan ranta-alueiden maankäyttö. Maanomistajien tavoitteena on muodostaa 
kaavalla tilan ranta-alueelle vanhojen rakennuspaikkojen lisäksi uusia rakennuspaikkoja ja 
osoittaa yksi uusista rakennuspaikoista asuinrakennuspaikkana tilan mannerrannan länsiosaan. 
 
Ranta-asemakaavatyön yhteydessä selvitetään ja huomioidaan lisäksi alueen mahdolliset ra-
kennetun ympäristön arvot sekä luonto- ja maisema-arvot ja kaavalla turvataan tarvittaessa eri-
tyisarvojen säilyminen. 
 

5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Ranta-asemakaavalla muodostuu Pälkäneveden mannerrannalle loma-asuntojen (RA-1) ja eril-
lispientalojen (AO) korttelialue 1, loma-asuntojen (RA) korttelialue 2 ja erillispientalojen (AO-1) 
korttelialue 3 sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Korttelissa 1 (RA-1, AO) on yksi loma-
asunnon rakennuspaikka ja yksi erillispientalon rakennuspaikka, korttelissa 2 (RA) on kolme 
loma-asunnon rakennuspaikkaa ja korttelissa 3 (AO-1) on yksi erillispientalon rakennuspaikka. 
 
Rättärin saareen muodostuu loma-asuntojen (RA-2) korttelialue 4 sekä maa- ja metsätalousalu-
etta (M). Korttelissa 4 on yksi loma-asunnon rakennuspaikka. 
 
Ranta-asemakaavalla muodostuu yhteensä viisi loma-asunnon rakennuspaikkaa ja kaksi erillis-
pientalon rakennuspaikkaa. Rakennuspaikoista kolme on ainakin jo osittain rakentunut. Korttelin 
2 tontilla 3 sijaitsee loma-asunto, korttelin 3 erillispientalon rakennuspaikalla sijaitsee Vesalan 
talouskeskuksen päärakennus ja aitta sekä Rättärin saaressa korttelin 4 rakennuspaikalla sijait-
see kaksi pientä loma-asuntoa, joiden käyttötarkoitus on muutettu kaavalla talousrakennuksiksi 
sekä yksi varastorakennus. Lisäksi korttelin 1 erillispientalon rakennuspaikan edustalla sijaitsee 
saunarakennus, joka on kaavalla osoitettu korttelin 1 AO- tontin 2 käyttöön.   
 
Kaavalla on osoitettu ajoyhteydet mannerrannan korttelialueille noudattaen pääosin olevia teitä 
sekä valmiita ajouria. Lisäksi on osoitettu Rättärin saaren rakennuspaikalle liikennöintiä varten 
venevalkama-alue (LV) ja sen läheisyyteen ohjeellinen pysäköimispaikka.  
 
Ranta-asemakaava alueen kokonaispinta-ala on 17,78 hehtaaria. Maa- ja metsätalousalueiksi 
(M) on osoitettu 14,58 hehtaaria, loma-asuntoalueiksi (RA, RA-1, RA-2) 2,36 hehtaaria ja erillis-
pientalojen korttelialueiksi (AO, AO-1) 0,83 hehtaaria. Venevalkama-alueen (LV) pinta-ala on 
111 m². 

5.1.1 Mitoitus 
 
Emätilaperiaate, rantaviivan muunto ja saaren mitoitustapa 
 
Rantasuunnittelun emätilan rajaamisajankohtana käytetään Pälkäneen kunnan suunnittelukäy-
tännön mukaisesti ajankohtaa 1.7.1959. Emätilakohtaisen rantarakennusoikeuden määrittämi-
sessä on lähtökohtana Vesalan tilan mannerrannalla rantaviivan pituus ja Rättärin saaressa 
Pälkäneen kunnan suunnittelukäytännön mukaisesti saaren pinta-ala.  
 
Käytetyssä mitoitustavassa rantaviivan pituutena käytetään ns. muunnettua rantaviivan pituutta, 
josta on oikaistu pienet mutkat ja otettu huomioon kapeiden niemien ja lahtien vastarantalähei-
syyden vaikutus sekä ranta-alueen rakentamiskelpoisuus. Muunnettu rantaviiva määritetään 
noudattaen Pälkäneen kunnan suunnittelukäytännöksi muotoutunutta Etelä-Savon liiton ranta-
viivan muuntotapaa. Etelä-Savon liiton rantaviivan muuntotapaa on alettu käyttää Pälkäneen 
kunnan ranta-asemakaavojen suunnitteluperusteena Luopioisten kunnan rantayleiskaavan ku-
moamispäätöksen (KHO 19.4.2004) jälkeen.  
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Ranta-asemakaavan keskimääräinen rakentamisen mitoitustehokkuus on perusteltua suhteut-
taa myös Pälkäneen kunnan rantayleiskaavaluonnoksessa käytetyn rantaviivan muuntoperus-
teen mukaisesti määritettyyn mitoitusrantaviivaan, jolloin ranta-asemakaavan mitoitusta voidaan 
verrata Pälkäneen kunnan rantayleiskaavaluonnoksen mitoitukseen. 
 
Rättärin saaressa noudatetaan Pälkäneen kunnan rantayleiskaavan valmistelussa käytettyä mi-
toitustapaa, jossa 2-15 ha:n saarille lasketaan rakennusoikeutta yksi rakennusyksikkö kahta 
saaren pinta-alahehtaaria kohti.  
 
Rantasuunnittelun emätila 
 
Vesalan tila RN:o 1:28 on ennen vuotta 1959 muodostunut rantasuunnittelun emätila (rekisteröi-
ty 5.5.1930). Liite 3. 
 
Rantaviivan pituudet ja muunto 
 
Vesalan emätilaan ja samalla nykyiseen tilaan kuuluu 1,16 kilometriä Pälkäneveden mannerran-
taa ja 1,37 kilometriä Rättärin saaren rantaviivaa.  
 
Vesalan tilan mannerrannasta muodostuu muunnettua mitoitusrantaviivaa ranta-
asemakaavassa noudatetun Etelä-Savon liiton muuntomallin mukaan 0,71 km ja Pälkäneen 
yleiskaavaluonnoksessa käytetyn rantaviivan muuntomallin mukaan 0,91 km.  
 
Ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä rantaviivan muunto on tehty myös Rättärin saareen 
rantaviivan osalle mannerrannan tapaan. Kun tiedetään myös saaren muunnetun rantaviivan pi-
tuus, niin voidaan laskea ranta-asemakaavan rakentamisen keskimääräinen mitoitus (raken-
nuspaikkaa /muunnettu ranta-km). Rättärin saaren muunnetun rantaviivan pituus on 0,94 km 
ranta-asemakaavassa noudatetun Etelä-Savon liiton muuntomallin mukaan ja 1,04 km noudat-
taen Pälkäneen yleiskaavaluonnoksessa käytettyä muuntomallia. 
 
Muunnetut rantaviivan pituudet on saatu seuraavasti:  
 
(MUUNTOMALLI 1, Ranta-asemakaavassa käytetty Etelä-Savon liiton muuntomalli) 

 
- Alle 50 metriä leveisiin niemiin, kannaksiin tai saariin ei voi rakentaa, joten niiden rantaa ei 
lasketa lainkaan. Kerroin 0. 
- 50–100 metriä leveisiin niemiin, kannaksiin tai saariin voidaan rakentaa vain toiselle rannalle, 
joten vain toinen ranta lasketaan mukaan. Kerroin ½. 
- 100–150 metriä leveissäkään niemissä, kannaksissa tai saarissa ei loma-asuntojen sijoittelu 
ole aivan vapaata molemmilla rannoilla maastosta johtuen, joten laskelmassa on syytä käyttää 
kerrointa ¾. 
- Alle 100 m leveissä lahdissa tai salmissa ei vastarannan häiriötä voida poistaa pelkästään li-
mittämällä, vaan väljyyttä tarvitaan enemmän. Kerroin ¼ . 
- 100–200 m leveissä lahdissa tai salmissa on vastarannan häiriö vielä selvästi olemassa, mutta 
voidaan katsoa, että käyttämällä korkeintaan puolet rannasta on vastarannan edut turvattu. Ker-
roin ½. 
- Käytännössä ja myös oikeustapauksissa on voitu havaita, että vielä 200–300 m päässä oleva 
loma-asunto on otettava rajoittavana tekijänä huomioon. Käytetään kerrointa ¾. 
 
(MUUNTOMALLI 2, Pälkäneen rantayleiskaavaluonnoksen muuntotapa) 

 
- Pienet rantaviivan mutkat oikaistaan. 
- Kun niemen tai saaren leveys on alle 50 metriä, lasketaan rantaviivan pituuteen ainoastaan 
niemen ”kantaosa”. 
- Kun niemen tai saaren leveys on 50–100 metriä, rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,5. 
- Alle 50 metriä leveän vesistön osalla (lahti tai salmi), rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,5. 
- Kun vesistön leveys on 50–150 metriä (lahti tai salmi), rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 
0,75. 
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Vesalan tila  Todellinen ran-
taviiva (km) 

Muunnettu ranta-
viiva 1 (km) 

Muunnettu rantaviiva 
2 (km) 

Pinta-ala (ha) 

mannerranta 1,16 km 0,71 km 0,91 km  
saari (Rättäri) 1,37 km 0,94 km 1,04 km 4,01 ha 
Yht.  2,53 km 1,65 km 1,95 km  

 Taulukko 1. Yhteenveto rantaviivan pituuksista 
 
Rakennuspaikkojen lukumäärä ja keskimääräinen mitoitus 
 
Ranta-asemakaavalla on osoitettu Vesalan tilan mannerrannalle kuusi rakennuspaikkaa ja Rät-
tärin saareen yksi rakennuspaikka, yhteensä seitsemän rakennuspaikkaa. Ranta-
asemakaavalla on siirretty yhden suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaisen rakennuspaikan 
rakennusoikeus Rättärin saaresta mannerrannalle. Mitoituksellisesti kaikki rakennuspaikat on 
katsottu rantaan tukeutuviksi rakennusyksiköiksi, vaikka korttelin 1 rakennuspaikat eivät rajaudu 
rantaan ja korttelin 3 erillispientalon rakennuspaikka sijaitseekin taustamaastossa noin 80 m 
etäisyydellä rannasta. 
 
Vesalan emätilan ja samalla nykyisen tilan rantarakentamisen keskimääräiseksi mitoitukseksi 
tulee ranta-asemakaavan toteutuessa 2,8 rakennuspaikkaa / ranta-km todelliseen rantaviivaan 
suhteutettuna ja 4,2 rakennuspaikkaa / ranta-km Etelä-Savon liiton mallin mukaiseen muunne-
tun rantaviivan pituuteen suhteutettuna. Vertailun vuoksi voidaan esittää, että ranta-
asemakaavan keskimääräinen mitoitus on 3,6 rakennuspaikkaa / ranta-km kunnan rantayleis-
kaavaluonnoksen mukaiseen muunnetun rantaviivan pituuteen suhteutettuna  
 
Rakennusoikeuden siirto Rättärin saaresta mantereelle nostaa mannerrannan keskimääräistä 
laskennallista mitoitusta ja laskee Rättärin saaren rakentamisen mitoitusta. Mannerrannan 
muunnettuun rantaviivan pituuteen suhteutettu keskimääräinen mitoitus on 8,5 rakennuspaikkaa 
/ muunnettu ranta-km ja Rättärin saaren keskimääräinen mitoitus on 1,1 rakennuspaikkaa / 
muunnettu ranta-km, kun rakennuspaikkojen lukumäärä suhteutetaan ranta-asemakaavassa 
käytettyyn Etelä-Savon liiton muuntotavan mukaiseen mitoitusrantaviivaan. Vertailun vuoksi 
voidaan esittää, että ranta-asemakaavan mannerrannan keskimääräinen mitoitus on 6,6 raken-
nuspaikkaa / ranta-km ja Rättärin saaren keskimääräinen mitoitus on 1,0 rakennuspaikkaa / 
ranta-km kunnan rantayleiskaavaluonnoksen mukaiseen muunnetun rantaviivan pituuteen suh-
teutettuna. Ranta-asemakaavassa on osoitettu yksi rakennuspaikka vähemmän kuin Pälkäneen 
kunnan rantayleiskaavaluonnoksessa.  
 
 
Vesalan tilan 
ranta-asemakaava  

Suhteutettuna 
todelliseen ran-
taviivaan 

Suhteutettuna 
muunnettuun ran-
taviivaan (E-S 
liiton muuntomalli) 

Suhteutettuna 
muunnettuun rantaviivaan (Ran-
tayleiskaavaluonnoksen muun-
tomalli) 

Mannerranta 5,2 8,5 6,6 
Rättärin saari 0,7 1,1 1,0 
Kaava-alue 2,8 4,2 3,6 

 Taulukko 2. Ranta-asemakaava alueen keskimääräiset mitoitusarvot  
(rakennuspaikkaa / ranta-km) 

 
Rakentamisalueiden ja rakentamisesta vapaiden rantojen osuus rantaviivasta 
 
Kaikki kaavalla osoitetut uudet rakennuspaikat on sijoitettu jo rakentuneiden rakennuspaikkojen 
viereen siten, että kaavalla turvataan ranta-alueiden säilyminen mahdollisimman yhtenäisesti 
rakentamisesta vapaana. Korttelin 1 kaksi uutta tonttia on sijoitettu Vesalan tilan länsirajalle 
naapuritilan vanhojen lomarakennuspaikkojen viereen osittain jo rakentuneelle rannanosalle 
(vanha talouskeskuksen sauna). Korttelin 2 kaksi uutta loma-asunnon tonttia on sijoitettu van-
han lomarakennuspaikan (kortelin 2 tontti 3) viereen. Korttelin 3 uuden asuinrakennuksen ra-
kennusala puolestaan on sijoitettu Vesalan vanhan talouskeskuksen alueelle.     
 
Vesalan tilan rantaviivasta on kaavassa varattu rakentamisalueeksi n. 760 m, mikä on n. 30 % 
tilan kokonaisrantaviivasta (2,53 km). Kokonaisrantaviivasta jää n. 70 % rakentamisen ulkopuo-
lelle maa- ja metsätalousalueiksi. Rättärin saaressa rakentamisalueeksi on varattu n. 20 %. 
Saaren rantaviivasta jää n. 80 % maa- ja metsätalousalueeksi. Mantereen puolella rakentamis-
alueiden osuus on n. 40 % mantereen rantaviivasta ja n. 60 % jää maa- ja metsätalousalueiksi. 
RA-1/AO- korttelin 1 edustan ranta-alue on katsottu em. laskelmissa rakentamisalueeksi, vaikka 
korttelin tontit eivät ulotu rantaan saakka. Tonteilla voidaan katsoa olevan rantaa varaava vaiku-
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tus, kun huomioidaan tonttien sijainti sekä tontin 2 käyttöön tarkoitettu jo rakentunut rantasauna. 
Lisäksi taustamaastossa sijaitsevalla erillispientalojen korttelin 3 rakennuspaikalla saattaa olla 
korttelin pohjoispuolista rantaa varaava vaikutus mm. olevan venevalkaman kautta. Toisaalta 
AO-1- korttelin pihapiiri suuntautuu toiminnallisesti enemmän sisämaan suuntaan kuin rannan 
suuntaan eikä kaavalla ole osoitettu korttelin käyttöön rantasaunan rakennusoikeutta. Entisen 
talouskeskuksen alue on toiminnallisessa yhteydessä rantaan lähinnä olevan venevalkaman 
kautta.  
 
Mantereen ranta-alueen eteläosassa säilyy yhtenäinen rakentamaton n. 250 m leveä ran-
nanosa. Lisäksi mantereen pohjoisranta säilyy n. 400 m leveältä osalta maankäytöltään ny-
kyisenlaisena. Kaavalla ei ohjata alueelle uutta rakentamista, mutta alue on osittain Vesalan 
vanhan talouskeskuksen vaikutuspiirissä. Rättärin saaren pohjoispäähän jää yhtenäinen noin 
670 m pitkä ja eteläpäähän yhtenäinen noin 300 m pitkä rannanosa rakentamisesta vapaaksi. 
Rättärin saaren rakentamattomat rantaosuudet ovat huomattavia lähisaarten tehokas rakenta-
minen huomioiden. Rakentamisesta vapaat rannanosat on esitetty liitteessä 9.  
 
Kaava turvaa rakentamisesta vapaiden rantojen säilymisen sellaisilla mantereen ja erityisesti 
Rättärin saaren rannanosilla, jotka ovat myös käytännössä käytettävissä jokamiehenoikeuksin 
esim. rantautumiseen. Vesalan tilan mantereen länsi- ja keskiosan rantoja ei voi käyttää ny-
kyisinkään jokamiehenoikeuksin tapahtuvaan rantautumiseen tai liikkumiseen johtuen alueelle 
jo muodostuneesta rakentamisesta (talouskeskuksen sauna, Vesalan talouskeskus ja talous-
keskuksen itäpuolinen vanha lomarakennuspaikka) sekä Vesalan tilan länsipuolelle rakentu-
neesta loma-asutuksesta. Kaavalla turvataan Rättärin saaren säilyminen huomattavan laajasti 
ja yhtenäisesti rakentamista vapaana, mikä osaltaan mahdollistaa saaren rantojen käytön joka-
miehenoikeuksin.   

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Kaavassa on huomioitu alueen luonnonympäristöön ja luonnonmaisemaan sekä rakennettuun 
ympäristöön liittyvät erityisarvot ja ominaispiirteet. Kaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen 
alueilla ei sijaitse erityisiä luontoarvoja. Itäosan lehtoalue on jätetty rakentamisesta vapaaksi ja 
turvattu lehtoalueen arvot kaavamerkinnöin ja –määräyksin. Kaava-alueen länsiosan maisemal-
lisesti paikallisesti arvokkaat rantakalliot on huomioitu ohjaamalla uusien rakennuspaikkojen ra-
kentamisalueet normaalia kauemmaksi rannasta. Rantakallioiden muodostaman paikallisen 
luonnonmaiseman säilyminen on turvattu kaavamääräyksin (ma); Alueen puusto ja luonnontilai-
suus tulee säilyttää. Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia. Alueella ei saa suorittaa kaivamis-, 
louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistoimenpiteitä. Kaava ei myöskään salli uusien rantasaunojen 
rakentamista kaava-alueen länsiosan rakennuspaikoille, mikä osaltaan turvaa länsiosan ranta-
alueeseen liittyvien maisema-arvojen säilymisen. Käytännössä kaava ohjaa korttelin 1 tonttien 
rakentamisen 44-60 m päähän rannasta. Länsiosan rannalla oleva vanha rantasauna on osoi-
tettu kaavassa rakennushistoriallisesti paikallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, joka tulee säilyt-
tää (sr-1).  
 
Kaavalla turvataan lisäksi alueen eteläosan avokallioisen kumpareen sekä kaavaprosessin ai-
kana viranomaisten maisemallisesti arvokkaaksi katsoman Vesalan talouskeskuksen kaakkois-
puolisen niemekkeen säilyminen maankäytöltään muuttumattomina. Rakentamisalueiden ja 
ajoyhteyksien sijoittelussa on huomioitu myös alueen maasto-olosuhteet. Rakennuspaikat on si-
joitettu rakennusteknisesti rakentamiseen sopiville rannanosille. Erityisesti huomioitavaa on 
edellä esitettyjen luonnonympäristöltään ja maisemaltaan arvokkaiden kohteiden lisäksi  kortte-
lin 3 ja korttelin 2 välissä olevien jyrkkäpiirteisten kumpareiden rajaaminen rakentamisalueiden 
ulkopuolelle ja kumpareiden huomioiminen korttelin 2 ajoyhteyden sijoittamisessa. Kumpareet 
toimivat myös suojaavina maastokohteina Vesalan talouskeskuksen ja korttelin 2 uusien loma-
asuntotonttien välissä. Rannan laadun puolesta korttelin 2 uusien tonttien sijoittelu ei ole paras 
mahdollinen. Sijoittelu on kuitenkin perusteltu rakentamisalueiden yhtenäisen sijoittamisen ja 
yhtenäisten rakentamisesta vapaiden rantojen järjestämisen tavoitteen näkökulmasta. 
 
Kaavalla edistetään ja turvataan alueen rakennetun ympäristön arvokkaimpien osien säilymistä. 
Vanhan rantasaunan lisäksi Vesalan talouskeskuksen päärakennus ja kaksi aittarakennusta on 
osoitettu säilytettävinä rakennuksina (sr-1). Myös Vesalan talouskeskuksen pihapiiri on osoitettu 
säilytettävänä alueen osana (s-1). Lisäksi talouskeskuksen kaakkoispuolinen peltoalue on osoi-
tettu kaavassa maisemallisesti paikallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (mp). 
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Valtioneuvoston asetus 209/2011 määrittelee yksityiskohtaisesti haja-asutusalueen rakennus-
paikkojen jätevesien puhdistuksen vähimmäisvaatimukset, eli ympäristön ja vesistön kannalta 
kestävälle päästötasolle on olemassa raja-arvot. Kaavalla osoitettujen uusien rakennuspaikko-
jen jätevesien käsittely tulee järjestää em. asetuksen säädösten  mukaisesti. Vanhojen raken-
nuspaikkojen osalta jätevesijärjestelmä tulee saada vaatimusten mukaiseksi 1.1.2016 mennes-
sä. Korttelin 1 rakennuspaikkojen jätevesien käsittelymahdollisuuksia on erikseen selvitetty 
kaavoituksen yhteydessä laaditussa jätevesisuunnitelmassa. Jätevesisuunnitelman mukaan 
korttelin 1 rakennuspaikoille on rakennettavissa sellainen jätevesijärjestelmä, jolla saavutetaan 
valtioneuvoston asetuksen mukaiset jätevesien puhdistusvaatimukset. Kun rakennuspaikkojen 
jätevesien käsittely hoidetaan valtioneuvoston asetuksen ja Pälkäneen kunnan vaatimusten 
mukaisesti, niin kaavalla osoitettujen rakennuspaikkojen toteutuminen ei tule heikentämään  
Pälkäneveden vesiympäristön laatua.  
 
Ranta-asemakaavalla on suunniteltu laadukkaita rakennuspaikkoja vapaa-ajan käyttöön ja vaki-
tuiseen asumiseen siten, että rakentaminen sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. 
Kaavan valmistelussa on selvitetty alueen erityisarvot ja ominaispiirteet ja kaavaratkaisu huomi-
oi luonnonsuojelun, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelun ja vesihuollon järjestämisen 
sekä alueen- ja lähiympäristön ominaispiirteet.    

5.3 Aluevaraukset     

5.3.1 Korttelialueet 
 

Ranta-asemakaavalla muodostuu kolme rakentamisen korttelialuetta (RA-1/AO, RA ja AO-1) 
Pälkäneveden mannerrannalle ja yksi korttelialue (RA-2) Rättärin saareen.  
 
Pälkäneveden mannerrannan rakentamiskortteleihin muodostuu kaavalla kaksi erillispientalon 
rakennuspaikkaa ja neljä loma-asunnon rakennuspaikkaa. Rättärin saareen muodostuu yksi 
loma-asunnon rakennuspaikka.  
 
Loma-asuntojen korttelialueiden (RA, RA-1 ja RA-2) kokonaispinta-ala on 2,3570 ha. Loma-
asuntojen korttelialueille on osoitettu yhteensä viisi tonttia ja rakennusoikeutta on osoitettu yh-
teensä 800 kerrosalaneliömetriä. Keskimääräinen loma-asunnon tontin pinta-ala on 4714 m2.  
 
Erillispientalojen korttelialueiden (AO, AO-1) kokonaispinta-ala on 0,8324 ha ja rakennusoike-
utta on osoitettu yhteensä 680 kerrosalaneliömetriä. Keskimääräinen erillispientalotontin pin-
ta-ala on 4162 m2. 
 
KORTTELI 1 (RA-1, AO) 
 
Korttelin 1 rakennuspaikan 1 alue on loma-asuntojen korttelialuetta RA-1. Rakennuspaikalle 
saa sijoittaa yhden loma-asunnon ja tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten 
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 160 m², josta loma-asunnon ja saunojen yhteen 
laskettu pinta-ala saa olla enintään 140 m². Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on I u ½, 
mikä tarkoittaa, että puolet rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyt-
tää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi 
 
Korttelin 1 rakennuspaikan 1 kaikki rakennukset on määrätty sijoitettavaksi kaavassa osoite-
tulle rakennusalalle. Rakennuspaikan rantaan on osoitettu kapeimmillaan n. 40 m leveä luon-
nonmukaisena säilytettäväksi määrätty alueen osa, jolle ei saa sijoittaa rakennuksia. Raken-
tamattomana ja luonnonmukaisena säilyvä rannanosa turvaa rannan kallioihin liittyvien paikal-
listen maisema-arvojen säilymisen ja varmistaa rakentamisen sopeutumisen rantamaise-
maan.  
 
Korttelin 1 RA-1- rakennuspaikan 1 pinta-ala on 4006 m2 . 
 
Loma-asuntojen korttelialueen 1 rakentamista ohjaavat määräykset ovat pääpiirteissään Päl-
käneen kunnan rakennusjärjestyksen mukaiset. Rakentamisessa noudatetaan kunnan raken-
nusjärjestystä niiltä osin kuin rakentamiskysymystä ei ole ranta-asemakaavamääräyksissä yk-
silöity. Pinta-alaltaan ja syvyydeltään suurelle tontille on katsottu olevan perusteltua osoittaa 
rakennusjärjestyksen enimmäismäärän (160 k-m2) mukainen kokonaisrakennusoikeus / tontti. 
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Korttelin 1 rakennuspaikan 2 alue on erillispientalojen korttelialuetta AO. Rakennuspaikalle 
saa sijoittaa yhden asuinrakennuksen ja tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennus-
ten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 m² ja asuinrakennusten kerrosala enintään 
220 m². Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on I u ½, mikä tarkoittaa, että puolet rakennuk-
sen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi 
    
Korttelin 1 rakennuspaikan 2  ja rannan väliin on osoitettu luonnonmukaisena säilytettäväksi 
määrätty alueen osa sekä maisemallisesti paikallisesti arvokkaan alueen rajaus. Kaavamer-
kinnät ja -määräykset turvaavat rakennuspaikan rakentamisalueen ja rannan väliin 44-60 m 
leveän alueen säilymisen luonnonmukaisena ja rakentamattomana lukuun ottamatta rannassa 
jo olevaa rantasaunaa. Lisäksi kaavalla määrätään em. 44-60 m leveän rantavyöhykkeen 
puusto säilytettäväksi ja määrätään, että alueella ei saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoit-
tamis- tai täyttämistoimenpiteitä. Rakentamattomana ja luonnonmukaisena säilyvä rannanosa 
turvaa rannan avokallioihin liittyvien paikallisten maisema-arvojen säilymisen ja varmistaa uu-
den rakentamisen sopeutumisen rantamaisemaan. 
 
Oleva rantasauna on määrätty kaavassa korttelin 1 tontin 2 käyttöön. Vanha sauna on osoitet-
tu rakennusalana (sa-2/1/13), jolle saa sijoittaa nykytilanteen mukaisesti enintään 13 m²:n 
suuruisen saunan. Sauna on osoitettu kaavassa rakennushistoriallisesti paikallisesti merkittä-
väksi rakennukseksi, joka tulee säilyttää (sr-1).  
 
Korttelin 1 AO- rakennuspaikan 2 pinta-ala on 4274 m2. 
 
KORTTELI 2 (RA) 
 
Kortteliin 2 on osoitettu kolme loma-asunnon rakennuspaikkaa. Korttelin tontit 1-2 ovat uusia 
rakennuspaikkoja. Tontilla 3 sijaitsee jo rakentunut loma-asunto. Kullekin rakennuspaikalle 
saa sijoittaa yhden loma-asunnon ja tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten 
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 160 m², josta loma-asunnon ja saunojen yhteen 
laskettu pinta-ala saa olla enintään 140 m². Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on I u ½, 
mikä tarkoittaa, että puolet rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyt-
tää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 
 
Loma-asuinrakennuksen etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 
m ja talousrakennusten vähintään 30 m. Erillisen, kerrosalaltaan enintään 25 m2 suuruisen 
saunarakennuksen saa sijoittaa kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vä-
hintään 15 m etäisyydelle rantaviivasta.  
 
Korttelin 2 rakennuspaikan 1 pinta-ala on 3071 m2, rakennuspaikan 2 pinta-ala on 4104 m2 ja 
rakennuspaikan 3 pinta-ala on 5370 m2.  
 
Loma-asuntojen korttelialueen 2 rakentamista ohjaavat määräykset ovat pääpiirteissään Päl-
käneen kunnan rakennusjärjestyksen mukaiset. Rakentamisessa noudatetaan kunnan raken-
nusjärjestystä niiltä osin kuin rakentamiskysymystä ei ole ranta-asemakaavamääräyksissä yk-
silöity. Pinta-alaltaan suurille tonteille on katsottu olevan perusteltua osoittaa rakennusjärjes-
tyksen enimmäismäärän (160 k-m2) mukainen kokonaisrakennusoikeus / tontti. 
 
KORTTELI 3 (AO-1) 
 
AO-1- korttelissa 3 sijaitsee yksi erillispientalon rakennuspaikka. Ranta-asemakaavalla mää-
rätään, että alueen olemassa olevat rakennukset ja ympäristö on pyrittävä säilyttämään alu-
een luonteelle ominaisina. Lisärakentaminen tulee sopeuttaa vanhaan rakennuskantaan nou-
dattaen alueen rakentamistapaa. 
 
AO-1- korttelialueen rakentamista on kaavassa ohjattu rakennusaloihin liittyvin määräyksin 
seuraavasti : 
 
- Vesalan vanha päärakennus on osoitettu rakennusalana (t/1/130), jolle saa sijoittaa yhden, 
kerrosalaltaan  enintään 130 m2:n suuruisen talousrakennuksen. Päärakennuksen käyttötar-
koitus on muutettu kaavallisesti asuinrakennuksesta talousrakennukseksi. Rakennukselle 
osoitettu kerrosala vastaa nykyisen rakennuksen pohjapinta-alaa.  
 
- Vesalan päärakennus on osoitettu kaavassa rakennushistoriallisesti paikallisesti merkittävä-
nä rakennuksena (sr-1), joka tulee säilyttää. Rakennusta koskevat korjaustoimenpiteet tulee 
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tehdä rakennuksen ominaispiirteet säilyttäen, käyttäen perinteisiä rakennusteknisiä ratkaisuja 
ja materiaaleja.  
 
- Vesalan vanhan päärakennuksen pihapiiri on osoitettu säilytettäväksi alueen osaksi (s-1). s-
1- alueen osalta määrätään, että piha-alueen ominaispiirteet tulee säilyttää ja että alueelle ei 
saa sijoittaa rakennuksia. 
 
- AO-1- korttelialueen uusi rakentaminen on osoitettu kaavassa rakennusalalle, jolle saa sijoit-
taa kaksi talousrakennusta ja yhden asuinrakennuksen (as/t/1). Rakennusalalla sijaitsee pieni 
aittarakennus, joka on osoitettu kaavassa rakennushistoriallisesti paikallisesti merkittävänä 
rakennuksena (sr-1), joka tulee säilyttää  As/t/1- rakennusalan rakennusten yhteenlaskettu 
kerrosala saa olla enintään 250 m2 ja asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 220 m2. 
Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on II (kaksi). 
    
Rakennuspaikan pinta-ala on  4050 m². 
 
KORTTELI 4 (RA-2) 
 
Kortteliin 4 on osoitettu yksi loma-asunnon rakennuspaikka. Rakennuspaikalla sijaitsee kaksi 
vanhaa loma-asuntoa ja yksi talousrakennus. Kaavalla määrätään, että rakennuspaikalle saa 
sijoittaa yhden loma-asunnon ja tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yh-
teenlaskettu kerrosala saa olla enintään 160 m², josta loma-asunnon ja saunojen yhteen las-
kettu pinta-ala saa olla enintään 140 m². Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on I u ½, mikä 
tarkoittaa, että puolet rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää 
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 
 
Toinen vanhoista rakennuspaikalla sijaitsevista loma-asunnoista sekä vanha varastokäytössä 
oleva rakennus on osoitettu kaavassa talousrakennuksen rakennusaloina (t/1/20, t/1/15) ny-
kyisen kerrosalan mukaisesti. Rakennukset sijaitsevat nykyvaatimusten mukaan liian lähellä 
rantaa eikä ko. rakennusten uudelleen rakentaminen tai laajentaminen ole perusteltua niiden 
nykyisellä sijainnilla. Kaava kuitenkin ohjaa ja mahdollistaa vanhaa paikallista rantarakenta-
mista ilmentävien rakennusten säilyttämisen nykyisillä paikoillaan ja nykyisen kokoisina käyt-
tötarkoitukseltaan talousrakennuksina osana kaavalla muodostettavaa rakennuspaikkaa. 
Kaavalla määrätään, että uudet talousrakennukset tulee sijoittaa kaavassa osoitetulle päära-
kennusalalle. Kaava ei siten mahdollista ko. rakennusten uudelleen rakentamista nykyisille 
paikoille. 
 
Toinen RA-2- rakennuspaikalla oleva vanha loma-asunto on rajattu kaavan päärakennusalal-
le. Kaavalla määrätään, että loma-asuinrakennus sekä uudet talousrakennukset tulee sijoittaa 
kaavassa osoitetulle päärakennusalalle. Kaava ohjaa mahdollisen uuden loma-asunnon ra-
kentamista siten, että päärakennusalalla sijaitsevan vanhan loma-asunnon käyttötarkoitus tu-
lee muuttaa talousrakennukseksi, jos rakennuspaikalle rakennetaan uusi loma-asunto.  
 
RA-2- aluevarauksen kaavamääräys mahdollistaa erillisen, kerrosalaltaan enintään 25 m2 
suuruisen saunarakennuksen sijoittamisen kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle, 
kuitenkin vähintään 15 m etäisyydelle rantaviivasta. 
 
Korttelin 4 rakennuspaikan pinta-ala on 7019 m2. 
 
Kaavalla osoitettujen rakennuspaikkojen pinta-alat ja rakennusoikeuden määrät on esitetty alla 
olevassa taulukossa 3.  
 
 
KORTTELI PINTA-ALA 

(m²) 
RAKENNUSOIKEUS 
(k-m²) 

Kortteli 1    
Tontti 1 (RA-1) 4006 160 
Tontti 2 (AO) 4274 300 
Kortteli 2    
Tontti 1 (RA) 3071 160 
Tontti 2 (RA) 4104 160 
Tontti 3 (RA) 5370 160 
Kortteli 3    
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Tontti 1 (AO-1) 4050 380 
Kortteli 4    
1 (RA-2) 7019 160 
YHTEENSÄ 31 892 1 480 

 Taulukko 3. Tonttien pinta-alat ja rakennusoikeuden määrät. 

5.3.2 Muut alueet ja kaavamerkinnät 
 
Maa- ja metsätalousalueet (M) 
 
Ranta-asemakaava alue on pääosin osoitettu nykyisen maankäytön mukaisesti maa- ja metsä-
talousalueeksi (M). Maa- ja metsätalousaluevarauksien kokonaispinta-ala on 14,58 hehtaaria. 
 
Rakennusalamerkinnät kaavan M- alueella 
 
Vesalan entisen maatilan talouskeskuksen navettarakennus ja erillisistä talousrakennuksista ta-
louskeskuksen lounaispuolella sijaitseva aitta/varastorakennus ja talouskeskuksen kaakkois-
puolella sijaitseva lato/varastorakennus on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousalueella (M) 
sijaitsevina rakennusaloina (n/1, t-1/1) nykyisen rakentamistilanteen mukaisesti. Kyseiset ra-
kennukset on rakennettu maatalouselinkeinon harjoittamisen lähtökohdista eikä niillä ole nykyti-
lanteessa käyttöä alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Rakennukset toimivat lähinnä entisen 
talouskeskuksen tarpeiston varastotiloina. Todennäköisesti Vesalan tilakeskuksen entisiä talo-
usrakennuksia ei tulla enää käyttämään maatalouselinkeinon tarpeisiin ja käytännössä vanhoilla 
rakennuksilla ei olisi paljoakaan käyttöarvoa nykyvaatimusten mukaisen maatalouden harjoitta-
misessa. Kaavalla on kuitenkin perusteltua huomioida vanha navetta ja tärkeimmät talousra-
kennukset käyttötarkoitustaan vastaavina rakennusaloina. 
 
Korttelin 2 vanhaan lomarakennuspaikkaan (tontti 3) kuuluva pienessä saarekkeessa sijaitseva 
rakennettu sauna on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousalueelle rakennusalana,  jolle saa 
sijoittaa yhden kerrosalaltaan enintään 20 m2:n suuruisen saunan (sa-1/1/20). Saunan raken-
nusala on määrätty korttelin 2 tontin 3 käyttöön. Saunan rakennusalaa ei ole osoitettu korttelin 2 
alueeksi, koska saarekkeen ja mantereen välissä on kapea kaistale Vesalan tilaan kuulumaton-
ta vesialuetta. Käytännössä saunalle on kuitenkin maayhteys. 
 
Vesalan talouskeskuksen entinen sauna on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousalueelle ra-
kennusalana (sa-2/1/13), jolle saa sijoittaa yhden kerrosalaltaan enintään 13 m2:n suuruisen 
saunan. Saunan rakennusala (sa-2) on määrätty kaavassa saunan kohdalle takamaastoon 
osoitetun korttelin 1 tontin 2 käyttöön. sa-2- rakennusalan rakennusoikeus 13 m2 perustuu ny-
kyisen saunan kokoon.  
 
Kaavaprosessin aikana on tullut esille, että saunalla on rakennushistoriallisen arvon lisäksi mer-
kitystä myös osana Vesalan tilan länsiosan maisemaa ja maamerkkinä Pälkänevedellä liikkuvi-
en kannalta. Saunan säilyminen on turvattu osoittamalla se kaavassa rakennushistoriallisesti 
paikallisesti merkittäväksi rakennukseksi, joka tulee säilyttää (sr-1). sr-1- merkintä turvaa raken-
nuksen ominaispiirteiden säilymisen rakennuksen korjaustoimenpiteissä. Pelkästään sr-1- mer-
kinnällä ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti varautua tilanteeseen, että sauna esim. tulipalon 
seurauksena tuhoutuu. Koska saunarakennuksella on merkitystä maisemallisena maamerkkinä, 
niin kaavalla on ollut perusteltua turvata saunan uudelleenrakentamismahdollisuus nykyiselle 
paikalle, vaikka sauna sijaitsee nykyvaatimuksia lähempänä rantaa. Kaavassa määrätään (sa-
2- rakennusalan kaavamääräys), että saunan tulee olla kooltaan, materiaaleiltaan, värityksel-
tään sekä katon ja julkisivun (mukaan lukien ikkunat ja ovi) mittasuhteiltaan ranta-asemakaavan 
hyväksymisajankohdan mukainen. Kaavamerkinnän tarkoituksena on mahdollistaa saunan uu-
delleen rakentaminen nykyisenlaisena tilanteessa, että rakennus on tuhoutunut korjauskelvot-
tomaksi. Kaavan tarkoituksena on ensisijaisesti turvata rakennuksen säilyminen ja ohjata ra-
kennuksen korjaustoimenpiteitä sr-1- kaavamerkinnällä ja toissijaisesti mahdollistaa uuden ra-
kennuksen rakentaminen ulkoasultaan kopiona nykyisestä saunasta.  
 
luo- merkintä kaavan M- alueella 
 
Kaava-alueelle laaditun luontoselvityksen perusteella kaava-alueen itäosan lehtomainen alue 
on osoitettu kaavassa luontoarvoiltaan paikallisesti merkittäväksi alueeksi luo- viivamerkinnällä. 
Alueen metsänhoidossa ja muussa maankäytössä on määrätty huomioitavaksi lehtokasvillisuu-
den säilyminen.  
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Luonnonmukaisena säilytettävän alueen osan merkintä M- alueella 
 
Luonnonmukaisena säilytettävän alueen osan merkintää on käytetty kaava-alueen länsiosan 
korttelin 1 tonttien rakennusalan ja rannan maisemallisesti paikallisesti arvokkaan avokallioisen 
rannanosan välissä sekä Vesalan entisen talouskeskuksen pohjois- / koillispuolisessa niemek-
keessä. Kaavamerkinnän tarkoituksena on varmistaa länsiosan tonttien rakentamisen sopeutu-
minen rantamaisemaan ja turvata talouskeskuksen pohjois- / koillispuolisen kapean niemek-
keen rantamaiseman säilyminen nykyisellään. Alueiden säilyminen luonnonmukaisina on turvat-
tu kaavamääräyksin; Alueen puusto tulee säilyttää. Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, eikä 
alueella saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistoimenpiteitä.   
 
Maisemallisesti paikallisesti arvokkaan alueen ma- viivamerkintä M- alueella  
 
Kaava-alueen länsiosan maisemallisesti paikallisesti arvokas rantakaistale on huomioitu uusien 
rakennuspaikkojen sijoittelun ja luonnonmukaisena säilytettävän alueen osan merkinnän lisäksi 
osoittamalla varsinainen avokallioinen ranta-alueen osa kaavassa M- alueelle sijoittuvalla mai-
semallisesti paikallisesti arvokkaan alueen viivamerkinnällä (ma). Vastaavaa kaavamerkintää on 
käytetty kaava-alueen eteläosan avokallioisella kumpareella. Avokallioiden säilyminen on turvat-
tu ma- merkinnän kaavamääräyksin; Alueen puusto ja luonnontilaisuus tulee säilyttää. Alueella 
ei saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistoimenpiteitä. 
 
Säilytettävän alueen osan s-1- merkintä ja maisemallisesti paikallisesti arvokkaan peltoalueen 
(mp)- merkintä M- alueella 
 
Vesalan vanhan talouskeskuksen pihapiiriin kuuluva vanhan päärakennuksen länsipuolinen 
alue on osoitettu kaavassa säilytettäväksi alueen osaksi (s-1), jolla piha-alueen ominaispiirteet 
tulee säilyttää. s-1- alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia. Merkinnän tarkoituksena on turvata 
Vesalan vanhan talouskeskuksen pihapiirin rakennetun kulttuuriympäristön arvot. Vesalan talo-
uskeskuksen pihapiirin arvokkaimpien osien on katsottu muodostuvan päärakennuksen ja nave-
tan ympäristöstä sekä päärakennuksen kaakkoispuolisesta peltoalueesta, joka on osoitettu 
kaavassa maisemallisesti paikallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (mp). Kaavalla määrätään, että 
mp- alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia ja että alue tulee pyrkiä säilyttämään avoimena pelto-
alueena. Kaavalla turvataan Vesalan vanhan pihapiirin säilyminen nykytilanteen mukaisena ja 
edistetään päärakennuksen kaakkoispuolisen peltoalueen säilymistä avoimena tilana. Uusi ra-
kentaminen on ohjattu kaavalla alueen rakennetun ympäristön arvot huomioiden vanhan piha-
piirin koillispuolelle as/t- rakennusalalle. 
 
Ajoyhteysmerkinnät M- alueella 
 
Vesalaan johtava nykyinen tie on osoitettu kaavassa ajoyhteysmerkinnällä (ajo). Kaavalla on 
suunniteltu ajoyhteydet mantereen rakentamiskortteleihin. Uusien / parannettavien teiden linja-
ukset on osoitettu ohjeellisin ajoyhteysmerkinnöin (ajo) noudattelevat pääosin olemassa olevia 
teitä ja ajouria. Kokonaan uutena ajoyhteytenä on osoitettu kulku korttelin 2 lomarakennuspai-
koille sekä venevalkamaan. Uuden tien rakentamistarve korttelin 2 rakennuspaikkojen toteutu-
essa on noin 250 m. Korttelin 1 kahden rakennuspaikan toteuttaminen edellyttää uuden tien ra-
kentamista noin 270 m.      
 
Venevalkama M- alueella 
 
Vesalan talouskeskuksen vanha veneranta on osoitettu kaavassa korttelin 3 käyttöön tarkoite-
tun venevalkaman viivamerkinnällä (lv).   
 
Venevalkama (LV) 
 
Ranta-asemakaavalla muodostetaan venevalkama-alue (LV), joka on varattu Rättärin saaressa 
sijaitsevan korttelin 4 rakennuspaikan käyttöön. Venevalkaman koko on 111 m2. Venevalkama 
on sijoitettu korttelin 2 vanhan lomarakennuspaikan (tontti3) eteläpuolelle. Venevalkaman sijoit-
tamisessa on huomioitu myös rakentamisalueiden sijainti siten, että venevalkamakäytöstä ei ai-
heudu merkittävää häiriötä kaavalla osoitettujen tonttien käytölle eikä naapuritiloille.  
 
Venevalkaman tuntumaan on osoitettu ohjeellinen pysäköimispaikka (p), joka on niin ikään tar-
koitettu saaren korttelin 4 rakennuspaikan käyttöön. Pysäköintipaikan ala on noin 10 mX30 m. 
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Rakennushistoriallisesti paikallisesti merkittävä rakennus, joka tulee säilyttää (sr-1) 
 
Vesalan talouskeskuksen päärakennus (t/1/130) ja kaksi aittaa sekä alueen länsiosassa sijait-
seva saunarakennus (sa-2/1/13) on osoitettu kaavassa rakennushistoriallisesti paikallisesti 
merkittävinä rakennuksina, jotka tulee säilyttää (sr-1). Kaavalla määrätään, että sr-1- rakennus-
ta koskevat korjaustoimenpiteet tulee tehdä rakennuksen ominaispiirteet säilyttäen, käyttäen 
perinteisiä rakennusteknisiä ratkaisuja ja materiaaleja. sr-1- kaavamerkinnät perustuvat kaavan 
rakennetun ympäristön inventointiin ja Pirkanmaan maakuntamuseon esitykseen alueen arvok-
kaimpien rakennusten kaavallisesta turvaamisesta.  
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Kaavan uusien rakentamisalueiden sijoittamisen lähtökohtana on ollut vanhojen jo rakentunei-
den rannanosien hyödyntäminen. Sijoittamalla uudet rakentamisalueet jo rakentuneiden ran-
nanosien yhteyteen on pyritty järjestämään riittävästi yhtenäisiä rakentamisesta vapaita ran-
nanosia. Osaltaan yhtenäisten vapaiden rantojen järjestäminen johtaa siihen, että kaavan vaiku-
tukset alueen vanhaan rakennettuun ympäristöön mahdollisesti lisääntyvät. 
 
Kaavan mukaisista rakennuspaikoista neljä tukeutuu suoraan vanhoihin rakentamisalueisiin. 
Korttelin 1 AO- tontti 2 on osoitettu taustamaastoon vanhan rantasaunan kohdalle, korttelin 2 
RA- tontti 3 muodostuu vanhasta lomarakennuspaikasta, korttelin 3 AO-1- tontti muodostuu Ve-
salan entisen talouskeskuksen alueesta ja Rättärin saaren korttelin 4 RA-2- tontti vanhasta lo-
marakennuspaikasta. Uusista rakennuspaikoista korttelin 1 RA-1- tontti 1 on osoitettu vanhan 
saunan ja kaava-alueen länsipuolisen naapuritilan vanhan rakennuspaikan väliselle rannanosal-
le. Korttelin 2 RA- tontit 1-2 on sijoitettu saman korttelin vanhan lomarakennuspaikan (tontti 3) 
pohjoispuolelle. Kaavan rakennuspaikkojen sijoittelussa on myös hyödynnetty alueen nykyistä 
tiestöä sekä maa- ja metsätalouden peruja olevia ajouria eikä uusien rakennuspaikkojen toteu-
tuminen aiheuta merkittävää uusien teiden rakentamistarvetta.  
 
Alueen rakennetun ympäristön arvot on selvitetty ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä. 
Selvityksessä esille tulleet alueen merkittävimmät rakennetun ympäristön erityisarvot, joita ovat 
Vesalan entisen talouskeskuksen päärakennus ja talouskeskuksen pihapiiri aittoineen, talous-
keskuksen kaakkoispuolinen peltoalue sekä talouskeskuksen erillinen rantasauna, on huomioitu 
kaavaratkaisussa. Vanha päärakennus, kaksi aittaa ja tilan länsiosassa sijaitseva saunaraken-
nus on osoitettu rakennushistoriallisesti paikallisesti merkittävinä rakennuksina, jotka tulee säi-
lyttää (sr-1).  
 
Talouskeskuksen pihapiirin alue on osoitettu säilytettävän alueen osan merkinnällä (s-1). s-1- 
alueella tulee piha-alueen ominaispiirteet säilyttää eikä alueelle saa sijoittaa uusia rakennuksia. 
Vanhan talouskeskuksen alueen uusi rakentaminen on ohjattu vanhan päärakennuksen koillis-
puolelle ja kaavalla ohjataan uutta rakentamista siten, että uusi rakentaminen tulee sopeuttaa 
vanhaan rakennuskantaan noudattaen alueen rakentamistapaa. Vanhan talouskeskuksen 
kaakkoispuolinen peltokuvio on osoitettu maisemallisesti paikallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi 
(mp). Kaavalla on siten edistetty entisen talouskeskuksen välittömään pihapiiriin kuuluvan pel-
toalueen säilymistä rakentamisesta vapaa avoimena tilana. Kaavalla ei ole myöskään osoitettu 
rakentamista muille peltoalueille eikä kaavan toteutumisella ei ole vaikutusta Vesalan tilan ny-
kyiseen peltojen viljelyskäyttöön.  
 
Kaavalla on osoitettu Vesalan tilan mannerrannalle kaksi erillispientalon rakennuspaikkaa. Ve-
salan tila on ollut vanha asuttu paikka, joten kaavalla mahdollistettua uutta vakituista asumista 
ei voida pitää vaikutuksiltaan erityisen merkittävänä, vaikka tilan alueella ei ole viime vuosina 
asuttukaan vakituisesti. Kaavan toteutuminen edistää Vesalan tilan palautumista vakituisesti 
asuttujen alueiden piiriin, minkä voidaan arvioida edistävän myös alueen rakennetun ympäristön 
arvojen säilymistä. Kaavalla Vesalan entisen talouskeskuksen alueelle osoitettu uuden asuinra-
kennuksen rakentamismahdollisuus mahdollistaa Vesalan vanhan talouskeskuksen palautumi-
sen vakituisesti asutuksi rakennuspaikaksi. Voidaan arvioida, että Vesalan talouskeskuksen 
alueen vakituinen asuminen on välttämätöntä vanhan rakennuskannan ja pihapiirin säilymisen 
turvaamisen kannalta. Kokonaisuutena tarkasteltuna kaava turvaa Vesalan kulttuurihistorialli-
sesti paikallisesti arvokkaan talouskeskuskokonaisuuden säilymistä nykyisellään niin Vesalaan 
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johtavan tien suunnasta tarkasteltuna kuin vesistön suunnasta tarkasteltuna. Kaavalla myös 
edistetään vanhan talouskeskuksen palautumista vakituisesti asutuksi rakennuspaikaksi. 
 
Voidaan arvioida, että ranta-asemakaavassa on huomioitu alueen rakennetun ympäristön arvot 
ja ominaispiirteet ja kaavalla turvataan ja edistetään alueen rakennettuun ympäristöön liittyvien 
erityisarvojen ja ominaispiirteiden säilymistä.  
 
Kaavaratkaisua on havainnollistettu liitekartalla 9. 
 

5.4.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 
 
Kaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen alueilla ei sijaitse erityisiä luontoarvoja. Kaava-alueen 
mannerrannan itäosan lehtoalue on jätetty rakentamisesta vapaaksi ja alue on osoitettu luonto-
arvoiltaan paikallisesti merkittäväksi alueeksi (luo). Alueen lehtokasvillisuuden säilyminen on 
turvattu kaavamääräyksin.   
 
Kaava-alueen länsiosan maisemallisesti paikallisesti arvokkaat rantakalliot on huomioitu rajaa-
malla kaavalla osoitetut rakennuspaikat (kortteli1) kallioalueiden ulkopuolelle ja ohjaamalla ra-
kennuspaikkojen rakentamisalueet (rakennusalat) normaalia kauemmaksi n. 40-60 m etäisyy-
delle rannasta. Kaavalla alueen länsiosaan osoitettujen kahden rakennuspaikan sopeutuminen 
rantamaisemaan on huomioitu rakennuspaikkojen ja rakennusalojen rajausten lisäksi osoitta-
malla rakentamisalueiden ja paikallisesti maisemallisesti arvokkaan avokallioisen rannanosan 
välinen rantavyöhyke luonnonmukaisena säilytettäväksi alueen osaksi. Kaavalla määrätään, et-
tä luonnonmukaisena säilytettävän alueen osan puusto tulee säilyttää eikä alueelle saa sijoittaa 
rakennuksia. Lisäksi määrätään, että alueella ei saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- 
tai täyttämistoimenpiteitä. Alueen länsiosan rannan varsinainen avokallioalue sekä myös kaava-
alueen eteläosan avokallioinen kumpare on osoitettu kaavassa maisemallisesti paikallisesti ar-
vokkaan alueen viivamerkinnällä (ma) ja ma- alueen kaavamääräykset turvaavat avokallioalu-
een säilymisen ja varmistavat rakentamisen sopeutumisen rantamaisemaan. ma- alueen puusto 
on määrätty säilytettäväksi. Alueelle ei saa sijoittaa uusia rakennuksia eikä alueella saa suorit-
taa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistoimenpiteitä. 
 
Kaava-alueen länsiosa kuuluu Pirkanmaan seutukaavaliiton arvokkaiden kallioalueiden inven-
toinnin kohteen Myyränmäki aluerajaukseen. (kts. kaavaselostus 3.1.2 ja LIITE 8). Vanhassa 
seutukaavaliiton kallioalueinventoinnissa on kartoitettu maa-aineisten otolta säästettäviä kallio-
aluekokonaisuuksia. Myyränmäen kallioaluerajaus on tehty maa-ainesten ottamisen ohjauksen 
lähtökohdista eikä rajauksen voida katsoa ohjaavan tavanomaista rantarakentamista. Kallioalu-
eella ei ole myöskään nykyisin maakunnallista tai valtakunnallista merkitystä arvokkaana geolo-
gisena muodostuma, koska kyseistä kallioaluetta ei ole huomioitu Pirkanmaan maakuntakaa-
vassa arvokkaana kallioalueena. Ranta-asemakaavan länsiosan suunnittelussa on huomioitu 
alueen paikalliset maisema-arvot edellä kuvatun mukaisesti. Kaavalla osoitettu rantarakentami-
nen sopeutuu rantamaisemaan ja kaava osaltaan turvaa rantavyöhykkeen avokallioisten ran-
nanosien säilymisen. Kaavamääräyksellä estetään esim. rantakallioiden louhimistoimenpiteet. 
Voidaan arvioida, että kaavalla turvataan Myyränmäen kallioalueinventointikohteen kaava-
alueeseen kuuluvan osan säilyminen maa-ainesten oton ulkopuolella.  
 
Valtioneuvoston asetus 209/2011 määrittelee yksityiskohtaisesti haja-asutusalueen rakennus-
paikkojen jätevesipäästöjen enimmäisrajat, eli nykyisin vesistön kannalta kestävälle päästöta-
solle on olemassa raja-arvot. Rantarakentaminen ei saa aiheuttaa vesistön pilaantumista. Voi-
daan arvioida, että kaavan mukaisen rakentamisen aiheuttama vesistökuormitus ei siten tule 
merkittävästi heikentämään Pälkäneveden vedenlaatua. 
 
Vesalan tilan kokonaisrantaviivasta jää kaavan toteutuessa n. 70 % rakentamisen ulkopuolelle 
maa- ja metsätalousalueiksi. Rättärin saaressa maa- ja metsätalousalueeksi jää 80 % saaren 
rantaviivasta ja mantereen rantaviivasta n. 60 %. Mantereen ranta-alueen eteläosassa säilyy 
yksi yhtenäinen rakentamaton 250 m leveä rannanosa. Lisäksi mantereen pohjoisranta säilyy n. 
400 m leveältä osalta maankäytöltään nykyisenlaisena. Kaavalla ei ohjata alueelle uutta raken-
tamista, mutta alue on osittain AO-1-korttelin 3 vaikutuspiirissä. Rättärin saaren pohjoispäähän 
jää yhtenäinen n. 670 m pitkä ja eteläosaan yhtenäinen noin 300 m pitkä rannanosa rakentami-
sesta vapaaksi.  
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Kokonaisuutena kaava turvaa varsin paljon rakentamisesta vapaita rannanosia ja luonnonym-
päristöltään nykyisellään säilyviä rantoja. Kaava-alueella on katsottu olevan perusteltua jättää 
rakentamisesta vapaaksi sellaisia rannanosia, joilla on aidosti merkitystä esim. yleisen jokamie-
henoikeudella tapahtuvan liikkumisen kannalta. Rättärin saaren rakentamattomat rantaosuudet 
ovat huomattavia ja myös käytännössä sopivia esim. jokamiehenoikeudella tapahtuvaan rantau-
tumiseen. Vesalan mannerrannalla ei ole samalla tavoin nykyisinkään merkitystä rakentamises-
ta vapaana rantana. Korttelin 2 rakentunut lomarakennuspaikka ja AO-1- korttelin 3 alue (Vesa-
lan talouskeskuksen alue) hallitsevat mannerrannan keskiosaa. Kaava-alueen länsipuolelle ra-
kentuneet naapuritilojen lomarakennuspaikat sekä alueen länsiosassa sijaitseva Vesalan talo-
uskeskuksen sauna eivät käytännössä mahdollista jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista 
kaava-alueen länsiosan rannalla. Ranta-asemakaavalla mannerrannalle osoitettu uusi 
rakentaminen (korttelit 1-2) on sijoitettu sellaisille rannanosille, joilla ei ole nykyisinkään 
käytännössä merkitystä rakentamisesta vapaina rantoina.  
 
Arvioidaan, että ranta-asemakaavalla osoitettu uusi rakentaminen sopeutuu rantamaisemaan ja 
muuhun ympäristöön. Kaavan valmistelussa on selvitetty alueen erityisarvot ja ominaispiirteet ja 
kaavaratkaisu huomioi luonnonsuojelun, maisema-arvot, vesiensuojelun sekä alueen- ja lä-
hiympäristön luonnonympäristön ominaispiirteet. Kaavalla turvataan myös riittävien yhtenäisten 
rakentamisesta vapaiden rantojen säilyminen. 
 
Kaavaratkaisua on havainnollistettu liitekartalla 9. 
 

5.4.3 Sosiaaliset vaikutukset 
 
Uusien tonttien osoittaminen saatetaan kokea lähialueiden vanhoilla rakennuspaikoilla uhkana 
vallitsevalle olotilalle. Ranta-asemakaavan uusien tonttien sijoittelu ja rakennusalojen rajaami-
nen on tehty siten, ettei uusien tonttien rakentuminen aiheuta merkittävää häiriötä alueen van-
hoille rakennuspaikoille ja niin, ettei vanhojen rakennuspaikkojen käyttö häiritse myöskään uu-
sia rakennuspaikkoja.  
 
Uudet rakennuspaikat sijoittuvat lähimmäksi vanhoja lomarakennuspaikkoja kaava-alueen län-
siosan korttelissa 1. Korttelin länsipuolella sijaitsee vanha lomarakennuspaikka (tila Varppeen-
ranta I RN.o 3:25). Kaavassa on jätetty vanhan tontin rajan ja uuden korttelin väliin 8 m leveä 
maa- ja metsätalouskaistale, jonka tarkoituksena on varmistaa uuden rakentamisen ohjautumi-
nen riittävän kauaksi vanhasta rakennuspaikasta. Korttelissa 1 ei myöskään sallita rakentamista 
n. 40-60 m leveällä rantakaistaleella, mikä tarkoittaa, että esim. uusien rantasaunojen rakenta-
misesta ja käytöstä ei voi aiheutua häiriötä. Myöskään liikennöinti ko. uusille tonteille ei aiheuta 
häiriötä naapuritiloille. Maastollisesti länsipuolen vanha rakennuspaikka jää mäenkumpareen 
taakse kaavan korttelista 1 tarkasteltuna eikä kaavalla osoitettu uusi rakentaminen sijoitu kor-
keusasemaltaan hallitsevasti naapuritilan rakennuspaikkaan nähden.  Kaavan uusien tonttien 
rakentamisen ohjaus, naapuritilan vanhan rakennuspaikan toteutunut rakentamistilanne sekä 
maasto-olosuhteet huomioiden voidaan arvioida, että korttelin 1 uusi rakentaminen ei aiheuta 
merkittävää normaalista rantarakentamisesta poikkeavaa häiriötä naapuritilan vanhalle raken-
nuspaikalle. 
 
Poransaaren tai Kyttälänsaaren vanhojen naapuritilojen rakennuspaikkojen välittömässä lähei-
syydessä kaavalla on todettu lähinnä nykyinen maankäyttö eikä kaavalla aiheuteta siten merkit-
täviä muutoksi näiden alueiden maanomistajien ja asukkaiden oloihin. 
 
Kaavan toteutuessa mahdollisilla alueen uusilla vakituisilla asukkailla ja uusilla kesäasukkailla 
toivotaan olevan positiivisia vaikutuksia alueen sosiaaliseen elämään. Kokonaisuutena kaavalla 
ei ole kuitenkaan nähtävissä merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia. 
 

5.4.4 Yhdyskuntarakenne 
 
Ranta-asemakaava alue sijaitsee Pälkäneen kirkonkylän itäpuolella Pälkäneveden etelärannalla 
noin 5 km:n päässä Pälkäneen kirkonkylästä. Kaava-alueen mannerrannalla sijaitsee Vesalan 
tilan talouskeskuksen alue ja yksi lomarakennuspaikka. Rättärin saaressa sijaitsee kaksi pientä 
loma-asuntoa. Kaava-alueen nykyistä yhdyskuntarakennetta voidaan pitää Pälkäneveden ranta-
alueille tyypillisenä. Maatilan talouskeskuksen ympärille on muodostunut tavanomista lomara-
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kentamista. Vesalan tilan rantarakentamisen määrä on tosin vähäinen verrattuna moniin Päl-
käneveden rannanosiin.   
 
Vesalan tilan länsipuolen mannerrannalle on rakentunut kaksi lomarakennuspaikkaa ja itäpuo-
lella olevaan Poransaareen on rakentunut kolme lomarakennuspaikkaa. Rättärin saaren länsi-
/luoteispuolella oleviin Kyttälän- ja Ristisaareen on rakentunut useita loma-asuntoja. Päl-
käneveden mannerrannoille on muodostunut paikoin taajaa ranta-asutusta Vesalan tilasta Päl-
käneen kirkonkylän suuntaan sekä itään Kukkolan kylän suuntaan. Myös Pälkäneveden saaret 
ovat monin paikoin rakentuneet hyvin tehokkaasti. Pälkäneen kirkonkylän läheisille Pälkäneve-
den ranta-alueille on muodostunut myös vakituista asutusta. 
 
Pälkänevedelle on laadittu useita ranta-asemakaavoja. Mm. Vesalan tilan länsipuoliselle ranta-
alueelle on laadittu laaja ranta-asemakaava, joka käsittää Varppeenrannan ja Kostianvirran vä-
lisiä ranta-alueita. Myös pääosa Ristisaaresta, Ratasaaresta, Lammassaaresta ja Mählän saa-
resta sekä osa Kyttälänsaaresta on ranta-asemakaavoitettu. 
 
Kaavalla osoitetut rakentamisalueet tukeutuvat alueen olemassa olevaan yhdyskuntarakentee-
seen. Rakennuspaikat on muodostettu pääosin jo rakentuneista alueista tai rakennuspaikat on 
osoitettu jo rakentuneiden ranta-alueiden yhteyteen. Myös alueen oleva tiestö ja ajourat on 
hyödynnetty rakennuspaikkojen sijoittelussa. Kokonaisuutena kaava tulee muuttamaan varsin 
vähän alueen rantojen nykyistä yhdyskuntarakennetta, ja alueella säilyy myös riittävästi yhte-
näisiä rakentamisesta vapaita rantoja.  
 
Ranta-asemakaavalla on osoitettu kaksi asuinrakennuspaikkaa, joista toinen muodostuu Vesa-
lan entisen talouskeskuksen päärakennuksen alueesta. Vakituisen asumisen mahdollistama 
kaava edistää toteutuessaan Pälkäneen kirkonkylän lähialueiden ja myös kirkonkylän elinvoi-
maisuutta. Yksittäiset uudet asuinrakennuspaikat kirkonkylän läheisillä ranta-alueilla eivät ai-
heuta ranta-asemakaavoituksen kautta muodostuessaan haitallista tai hallitsematonta yhdys-
kuntarakenteen kehitystä. Kirkonkylän läheisten ranta-alueiden hyödyntäminen asuinrakentami-
seen on yksi mahdollisuus tukea myös koko kunnan elinvoimaisuutta.  
 
Kaavaratkaisua on havainnollistettu liitekartalla 9. 
 

5.4.5 Taloudelliset vaikutukset  
 
Ranta-alueiden rakennusoikeuden määrittäminen kaavalla jäsentää ja turvaa rantoihin liittyvät 
taloudelliset arvot. Kaavan laatimisen voidaan arvioida nostavan Vesalan tilan ranta-alueiden 
arvoa. 
 
Kaavan mukaisten rakennuspaikkojen toteutumisen voidaan arvioida lisäävän lähialueen ja Päl-
käneen kirkonkylän palvelutarjoajien palvelukysyntää. Palvelutarjoajien näkökulmasta kaavan 
toteutumisella on nähtävä positiivisia taloudellisia vaikutuksia. 
 
Kaavalla on osoitettu kaksi asuinrakennuspaikkaa. Käytännössä kaavalla muodostetaan yksi 
uusi asuinrakennuspaikka ja todetaan asuinrakennuspaikkana Vesalan vanha aiemmin vakitui-
sesti asuttu talouskeskuksen päärakennuksen alue. 
  
Kaavan toteutuminen mahdollistaa kahden perheen muuttamista asumaan vakituisesti Pälkä-
neelle, mikä lienee kunnan kannalta myös taloudellisesti tarkasteltuna positiivista.  
 

5.4.6 Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 
  

Kaavan rakennusoikeuden määrittäminen perustuu emätilaperiaatteen noudattamiseen. Suun-
nittelualue muodostuu yksinomaan Vesalan emätilan alueista. Kaavan laatimisella ei ole siten 
välitöntä vaikutusta muiden tilojen rantarakennusoikeuksiin.  
 
Laaja-alaisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa jokainen Pälkäneen kunnan alueelle 
laadittu ranta-asemakaava linjaa osaltaan kunnan ranta-alueiden suunnittelu- ja mitoitusperus-
teita.   
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Kaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteina on noudatettu Pälkäneen kunnan nykyistä ranta-
alueiden suunnittelu- ja mitoituskäytäntöä eikä kaavalla ainakaan vaikeuteta Pälkäneveden tai 
Pälkäneen kunnan muiden ranta-alueiden maanomistajien mahdollisuutta hyödyntää ranta-
alueitaan.    
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 
Alueella ei ole mitään kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä eikä kaavalla tällaisia häi-
riötekijöitä synny. 
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5.6 Kaavamerkinnät 
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6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
Kaavan rakentamisalueet toteutuvat maanomistajan rakentaessa tai myydessä kaavan mu-
kaisia tontteja. Rakentamisalueiden toteuttaminen riippuu maanomistajan tarpeista ja aikatau-
luista.  

 
Ranta-asemakaava alueella ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) maisemaa muut-
tavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (MRL 
128 §). Maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen tai kunnan mää-
räämä muu viranomainen. 
 
 
Hämeenlinnassa  21.10.2015 
 
YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY    
PIRKANMAA    

     
Arto Remes   

 maanmittausinsinööri (AMK)  
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1. Tunnistetiedot 
 

Kaavan nimi:  Vesalan ranta-asemakaava 
Kunta: Pälkäne (635) 
Tila:  Vesala RN:o 635-415-1-28 

   
Kaavan laadituttaja: 
 
Vesalan tilan omistaja : 

 Paavo Halilan oikeudenomistajat 
 Maija Vehmaan-Kreula, Leena Halila, Liisa Ruusuvaara ja Arja Halinen 

 
Yhteyshenkilöt : Arja ja Matti Halinen, Verkkokatu 14, 45160 KOUVOLA,  
puh. Arja Halinen 0400-824362, email : arja.halinen@luukku.com,  
puh. Matti Halinen 040-5057514, email : Matti.Halinen@upm-kymmene.com 

   
Kaavan laadituttajat sitoutuvat Pälkäneen kunnanhallituksen 3.3.2015 (§55) hyväksymiin ran-
ta-asemakaavan laatimisen periaatteisiin. 

    
Kaavan laatija: 
 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa / maanmittausinsinööri (AMK) Arto Remes 
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 HÄMEENLINNA  
puh. 040-1629193, email: arto.remes@ymparisto.inet.fi   

 
2. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö  
 

• Ranta-asemakaava laaditaan Pälkäneen kunnan Vesalan tilan RN:o 635-415-1-28 alueelle. 
Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneveden etelärannalla n. 5 km etäisyydellä Pälkäneen kirkon-
kylästä. Alueen yleissijainti on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 1. 
 
• Suunnittelualueeseen kuuluu 1,16 km Pälkäneveden mantereen rantaa sekä Rättärin saari. 
Saaren pinta-ala on 4,01 ha ja saaressa on rantaviivaa 1,37 km. Suunnittelualueen rajaus on 
esitetty kaavaselostuksen liitteessä 2. 
 
• Mannerrannalla sijaitsee Vesalan tilan vanha talouskeskus ja talouskeskuksen rantasauna 
sekä yksi lomarakennuspaikka. Rättärin saaressa on kaksi pientä n. 20 m2:n suuruista loma-
asuntoa.    
 
• Vesalan tilan ranta-alueet ovat pääosin talousmetsätalouskäytössä. Tilan pellot on vuokrattu 
viljelykäyttöön. 
 

 
3. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 
 

• Kaavan laatimisen tarkoituksena on määrittää Vesalan tilan rantarakennusoikeus ja mahdol-
listaa uusien asuin- ja lomarakennusten rakentaminen.  
 
• Alueen rakennetun ympäristön arvojen sekä luonto- ja maisema-arvojen selvittäminen, 
huomioiminen ja turvaaminen. Lisärakentaminen tulee suunnitella luonto- ja maisema-arvojen 
ehdoilla. 
 

 
4. Suunnittelun lähtökohdat  
  
Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset 
  

• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

• Alueella on voimassa valtioneuvoston 29.3.2007 vahvistama Pirkanmaan 1. maakuntakaava 
(Kuva 1.) 
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- suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa osoitettuun maakunnallisesti arvokkaaseen mai-
sema-alueeseen (MAm 014 = Pälkäneen kulttuurimaisema), johon kuuluu suurin osa Päl-
käneveden ranta- ja vesialueesta. Mam- merkinnän kaavamääräys on muotoa ; Merkinnällä 
osoitetaan maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Merkintä on alueen päämaankäyttöä 
täydentävä, usein eri aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä alue. Mam- alueiden 
suunnittelumääräys : Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla alu-
eiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee vaalia maisema-alueen tai maise-
manähtävyyden kokonaisuuden, erityispiirteiden ja luonnon- ja kulttuuriperinnön säilymistä. 
Alueiden käytön on sovelluttava arvokkaiden maisema-alueiden historialliseen kerrokselliseen 
kehitykseen. 

 
- Rättärin saaren pohjoispuolella on maakuntakaavassa osoitettu laivaväylän viivamerkintä. 

 
Maakuntakaavaa on päivitetty vaihemaakuntakaavoilla 1. ja 2. seuraavasti : 

 
- Ympäristöministeriö on vahvistanut 8.1.2013 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan (turve-
tuotanto). Päätöksessään ministeriö määräsi vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman. Ympäristöministeriön vahvistamispäätöksestä on valitettu kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen.  

 
- Ympäristöministeriön 25.11.2013 vahvistama Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava (liikenne 
ja logistiikka) on saanut lainvoiman 28.12.2013 

 
Suunnittelualueeseen ei kohdistu Pirkanmaan 1. tai 2. vaihemaakuntakaavojen varauksia. 

 
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 laatiminen on käynnistetty vuonna 2011. Kaavaluonnos 
on valmistunut ja se pidettiin nähtävillä 5.3.–10.4.2015. 
 

 
 

Kuva 1. Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on 
esitetty vihreillä ympyröillä. 

 
• Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Pälkäneen kunnan rantayleiskaava oli luon-
noksena yleisesti nähtävillä 18.8.- 30.9.2003. Tämän jälkeen yleiskaavoitus ei ole edennyt ja 
Pälkäneen kunnanvaltuusto on päättänyt 9.11.2009 kunnan talouden tasapainottamisohjel-
massa luopua rantayleiskaavojen laatimisesta.  
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Laaditut selvitykset / kartta-aineisto 
 

• Luontoselvitys (Hannu Alén 2006) 
• Emätilatarkastelu (Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa 2006) 
• Jätevesisuunnitelma (Piia Tuokko 2008) 
• Rakennetun ympäristön inventointi (Pirkanmaan maakuntamuseo 2008) 
• Maisema-analyysi (Hannu Alén 2009) 
• Kaavan pohjakarttana käytetään 28.8.2007 hyväksyttyä 1:2000- mittakaavaista ranta-
asemakaavan pohjakarttaa 

 
5. Vaikutusalue 
 

Ranta-asemakaavan välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat lähimpien naapurikiinteistöjen 
alueet. Tämän alueen maanomistajien ja asukkaiden osalta tullaan mm. kuuleminen järjestä-
mään yleistä kuulemista tarkemmin. 
 

6. Ranta-asemakaavan osalliset  
 

• Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa 

 
• Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

 
• Pälkäneen kunta 

 
• Viranomaiset 

 
- Pirkanmaan ELY- keskus, Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan maakuntamuseo 
- Pirkanmaan pelastuslaitos 

 
7. Kaavaprosessi 

 
Vireille tulo- ja valmisteluvaihe 

( Selvitysten ja alustavan kaavaluonnoksen laatiminen, maastokäynnit 

( Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu 
( Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
(OAS) ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta  
( Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä (30 vrk) 
( Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnok-
sesta kirjallisesti tai suullisesti 
(  Viranomaiskommentit valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta 
  

 Kaavaehdotusvaihe 
( Kaavaehdotus nähtävillä (30 vrk) 
( Kaavaehdotuksen toinen nähtävillä olo (30 vrk) 
( Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen 
muistutus nähtävillä oloaikana 
(  Viranomaislausunnot  
(  Tarvittaessa viranomaisneuvottelu 

 
Hyväksymisvaihe 

• Ranta-asemakaavan hyväksymisestä päättää Pälkäneen kunnanvaltuusto  
• Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen  
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8. Arvioitavat vaikutukset 
 

Ranta-asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: 
Arvioitavat tekijät Sisältö 
Ympäristövaikutukset Luonnonympäristö 

Kasvillisuus 
Linnusto 
Vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet 
Maisema-arvot 
Luonnon- ja vesiensuojelu 
Rakennetun ympäristön arvot 

Sosiaaliset vaikutukset Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat 
Virkistystarpeet: veneilijät yms. 
Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 

Yhdyskuntarakenne 
 
 

Tiestön rakentamistarve 
Liikennemäärät 
Vesihuollon järjestäminen 
Vesiensuojelu 

Taloudelliset vaikutukset Kiinteistön arvo 
 
9. Aikataulu 
 

Kaavatyön toteutunut aikataulu sekä tavoitteelliset päävaiheiden valmistumisen ja hyväksymi-
sen ajankohdat on esitetty oheisessa taulukossa. 
 
Työvaihe Ajankohta 
Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu 4.1.2007  
Kaavaluonnos nähtävillä  14.8.- 12.9.2008  
Kaavaehdotus nähtävillä  16.6.-8.7.2011 ja  

25.-29.7.2011 
Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä 22.7. - 21.8.2015 
Valtuuston hyväksymispäätös Tavoite 12 / 2015 

    
10. Yhteystiedot ja palaute 
 

Ranta-asemakaavan suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan Hä-
meenlinnan toimisto. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan val-
misteluvaiheessa sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Pälkäneen 
kunnanhallitukselle. 
  
Kaavan laatija:   Pälkäneen kunta: 

 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa  Kunnanhallitus 
maanmittausinsinööri (AMK) Arto Remes   Keskustie 1  
Sibeliuksenkatu 11 B 1   36600 PÄLKÄNE 
13100 HÄMEENLINNA   p. 03 57 911   
arto.remes@ymparisto.inet.fi   
p. 040 1629193    

 
 
Hämeenlinnassa 18.12.2006, 6.8.2008, 14.3.2011, 1.6.2015, 21.10.2015 

 
YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PIRKANMAA 
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Kuva 1. Vesalan talouskeskukseen johtava tie ja tilan 
itäosan peltoaluetta etelän suunnasta kuvattuna.  
 

 
 
Kuva 3. Vesalan talouskeskuksen alue etelän suunnasta 
kuvattuna.  
 
 

 
 
Kuva 5. Navettarakennus. 
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LIITE 7
LUONTOSELVITYS

PÄLKÄNE / VESALA

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneveden Pappilanselän etelärannalla noin neljä kilometriä
Pälkäneen kirkolta itään. Alueella sijaitsee vanha maatilan talouskeskus, yksi loma-
asunto ja ranta-sauna. Eteläosassa on hieman viljeltyä peltoa. Alue tarkastettiin
1.10.2005, 16.7. ja 22.9.2006.

Alueen länsiosa on Pirkanmaan Liiton  arvokkaiden kallioalueiden inventoinnissa
arvoasteikolla 1 – 7 esitetty luokkaan 5, paikallisesti arvokkaan kallioalueet. Julkaisussa
todetaan:

Myyränmäen kallioalue on kohtalaisen laaja kallioselännealue, joka rajautuu
harkinnanvaraisesti kaakkoispuolen kallioiseen talousmetsämaastoon. Kallioalue
muodostuu jyrkänteisistä, melko hyvin paljastuneista kallioharjanteista ja niiden välisestä
kalliomännikköisestä ja kuusikkoisesta maastosta. Jyrkänteet ovat porrasmaisia ja hieman
louhikkoisia 10 – 20 metrin korkuisia rinteitä. Kallion pääkivilaji on harmaata,
keskirakeista, hieman pilsteistä graniittia, jonka sulkeumana esiintyy granodioriittia ja
kiillegneissiä.

Kalliokohde erottuu Pälkänevedeltä loivapiirteisenä metsäisenä kohoumana.
Myyränmäeltä avautuu osin puuston rajoittamia järvimaisemia Pälkänevedelle. Kohteen
lähimaisemia luonnehtivat kalliopaljastumien kuivat, osittain valoisat männiköt ja
välialueiden vanhat talouskuusikot sekä pienet lehtomaiset kangaskuviot. Erityisesti
Myyränmäki on luonnontilaisuudeltaan edustava, vaikka hyvin iäkäs puusto puuttuukin.
Kalliorinteiden ja –seinämien kalliokasvillisuus on karua ja lajistoltaan tavanomaista.
Kohteen läpi kulkee voimalinja ja alueelta on louhittu aikoinaan graniittia
rakennuskiveksi.

Alueen biologiset arvot on luokiteltu arvosanalla 4, vähemmän merkittävä.

Vanhan talouskeskuksen alueella esiintyy tyypillisesti kuivaa niittyä ja kallioketoa.
Kedolla kasvaa mm. keltamaksaruohoa (Sedum acre), isomaksaruohoa (Sedum
telephium) sekä ruoholaukkaa (Allium schoenoprasum). Talouskeskukselta koilliseen
tavataan valoisaa mäntyvaltaista kangasmetsää.

Mäntykankaan kaakkoispuolella sijaitsee rehevä lehto. Puustoon lukeutuu järeitä
tervaleppiä (Alnus glutinosa). Lehtokasveista alueella tavataan mustakonnanmarjaa
(Actaea spicata), sinivuokkoa (Hepatica nobilis) sekä punaherukkaa (Ribes spicatum).
Suunnittelualueen itärajalla on kalliopaljastuma. Täällä tavataan mm. taikinamarja (Ribes
alpinum), koiranheisi (Viburnum opulus) ja kivikkoalvejuuri (Dryopteris filis-mas).

Kaava-alueen ranta on lännestä talouskeskuksen pohjoispuolella sijaitsevaan
niemekkeeseen saakka kallioinen ja osin kivinen. Vesi- ja rantakasvillisuus on vähäistä.
Niemekkeestä itään ranta muuttuu alavaksi ja mutaiseksi. Kasvillisuus on rehevää.
Lajistoon kuuluvat tavanomaisten lisäksi mm. paunikko (Crassula aquatica), ojapalpakko
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(Sparganium microcarpum), keltakurjenmiekka (Iris pseudocorus) sekä harvinainen
vesihierakka (Rumex aquaticus). Salmi Poransaareen on umpeenkasvanut. Kaava-alueen
linnustoon kuuluu vain tavanomaisia varpus- ja vesilintuja.

Rättäri-saarta ei inventoitu. Aiemmissa selkävesilintutakseerauksissa (Pentti Linkola,
Valkeakosken Lintuharrastajat) ei saarelta ole löydetty uhanalaisia tai muuten mainittavia
lintulajeja.

Luontoarvojen puolesta mahdollinen rakentaminen tulisi sijoittaa alueen länsiosaan.
Ranta on ilman kunnostustoimenpiteitä virkistyskäyttöön soveltuva. Maisema-arvojen
turvaamiseksi rakentaminen tulee sijoittaa riittävän etäälle rantaviivasta.
Talouskeskuksen rakennusryhmä omannee kulttuurihistoriallisia arvoja ja mahdollisen
uuden rakentamisen sovittamiseen vanhaan rakennuskantaan tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Luontoarvojen puolesta itäosa tulisi säilyttää rakentamattomana. Rannan
hyötykäyttö ilman mittavia kunnostustoimenpiteitä ei ole mahdollista.

Pälkäneellä  30.09.2006

Hannu Alén
Ympäristönsuojelusihteeri





VESALAN ALUEEN MAISEMA-ANALYYSI

1. Länsiosa

Vesalan alueen länsiosa on täysin metsämaata. Metsätyyppi on pääosiltaan mäntyvaltaista.
Alue on Pirkanmaan Liiton Arvokkaat kallioalueet-julkaisun mukaan paikallisesti arvokas (ar-
voluokka 5 asteikolla 1-7). Kohde ei erityisemmin erotu Pälkenevedeltä katsottaessa, ei myös-
kään mantereelta päin. Alueen arvo perustuu pienimuotoisesti vaihtelevaan sisäiseen maisema-
kuvaan. Huomionarvoisimpia yksittäisiä maisemaelementtejä ovat matalahkot jyrkänteet sekä
jäkäläisetkalliopaljastumat. Pälkeneveden suunnasta katsottuna merkittävin yksittäinen kohde
on laakea avokallio (liitekartan kohde 1.1), jolla sijaitsee talouskeskuksen vanha rantasauna
(1.2).

2. Keskiosa

Keskiosan luonnontilan katkaisee talouskeskuksen veneranta (2.1). Siitä itään ranta kohoaa
metsäisenä seinämänä. Ulapalta päin nähtynä alue ei erotu juuri muusta
maisemakokonaisuudesta. Mantereelta päin katsottuna keskiosaa hallitsee avoin peltomaisema
(2.2) sekä vanha talouskeskus (2.3). Vanhat lomarakennus ja sauna (2.4) eivät juurikaan erotu
järveltä päin nähtynä.

3. Itäosa

Itäosan rantakaistale on metsäistä. Sinällään mielenkiintoinen avokallio (3.1) ei erotu järvelle
eikä mantereelle päin. Kaistaleen takana avautuu peltomaisema (3.2). Järveltä päin katsottuna
osa-alue jää edustalla sijaitsevan Poransaaren katveeseen. Ainoastaan tämä osa suunnittelualu-
eesta on nähtävissä syvemmälle mantereelle aina Selänsivun yksityistielle asti.

Suunniteltu rakentaminen on sijoitettavissa ranta-alueelle siten, ettei nykyistä maisemakuvaa
merkittävästi muuteta. Uuden rakennuskannan sijoittelua avoimelle peltoaukealle tulee välttää.

Pälkäneellä 01.03.2009

Hannu Alen
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Johdanto

Tavoitteet ja tekijät

Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikkö on tuottanut rakennetun ympäristön
inventoinnin Pälkäneen Vesalan  tilan alueesta. Tila  sijaitsee Kuulialan kylässä, Pälkäneve
den  etelärannalla  n.  5  km  Pälkäneen  kirkonkylästä  Luopioisten  suuntaan.  Tutkimus  on
maankäyttö  ja rakennuslain edellyttämä alueen rakennetun ympäristön inventointi  ja se on
tilattu alueen käynnissä olevaa rantaasemakaavoitusta varten. Kaavan laatimisen tarkoituk
sena on selvittää Vesalan tilan rantarakentamismahdollisuudet ja jäsentää kaavalla tilan ran
taalueiden  maankäyttö.  Tavoitteena  on  muodostaa  kaavalla  tilan  rantaalueelle  vanhojen
rakennuspaikkojen  lisäksi  uusia  rakennuspaikkoja.  Alueella  on  voimassa  2007  vahvistettu
Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Alueella ei ole aiemmin laadittua asema tai yleiskaavaa.

Alueen rakennetun ympäristön selvityksen on tehnyt joulukuussa 2008 Pirkanmaan maakun
tamuseon  kulttuuriympäristöyksikön  tutkija  Miia  Hinnerichsen  ja  työtä  on  ohjannut  museon
rakennustutkija Hannele Kuitunen. Selvityksessä kuvaillaan Vesalan tilan rakennettua ympä
ristöä  ja määritellään sen ominaispiirteitä  sekä kulttuurihistoriallisia  ja maisemallisia arvoja,
jotka tulisi ottaa huomioon alueen tulevassa maankäytön suunnittelussa ja hankkeissa.

Inventointialue ja kohde sekä rakennukset

Tutkimusalueena on Pälkäneen kunnan Kuulialan kylässä sijaitseva Vesalan tila, jonka omis
taa  jakamaton  kuolinpesä  (kiinteistörekisteritunnus:  635415128).  Tilaan  kuuluu  maaalue
mantereella  Pälkäneveden  rannalla  sekä noin  4 hehtaarin  kokoinen  Rättärin  saari.  Alueen
rakennuskanta koostuu Vesalan tilan entisestä tilakeskuksesta sekä neljästä tilan maille ra
kennetusta kesähuvilasta. Yksityiskohtainen kohdeinventointi alueella laadittiin kolmestatois
ta  (13)  rakennuksesta. Tutkimuksen ulkopuolelle  jätettiin muutamia huviloihin  liittyviä  vähä
merkityksisiä  puucee  ja  liiterirakennuksia.  Inventointialueen  sijainti,  rajat  ja  inventoidut  ra
kennukset on havainnollistettu liitekartoilla 1 ja 2.

Lähtötiedot, aineistot ja työn tekeminen

Tutkimusalueesta on  käynnissä olevan  rantayleiskaavoituksen puitteissa  laadittu arkeologi
nen  inventointi  (2000),  rantojen  luonto  ja  maisemaselvitys  (2000)  sekä  kantatilatarkastelu
(2007). Alueen rakennettua ympäristöä ei ole aiemmin tutkittu.

Työhön  ovat  kuuluneet  esiselvitykset,  arkistotyöskentely,  kenttätyöt  alueella  sekä  tulosten
raportointi. Inventoitavasta alueesta on kartoitettu alueen maankäytön ja maiseman historiaa
olennaisilta osilta sekä selvitetty rakennushistorian päävaiheet.

Kenttätöissä  inventoitavalla  alueella  tarkasteltiin  maiseman  ja  rakennusten  säilyneitä  ja
muuttuneita piirteitä. Lisäksi haastateltiin kiinteistön omistajia ja valokuvattiin kohde. Raportin
valokuvat  ovat  pääasiassa  tekijän,  jolloin  niiden  julkaisuoikeus  on  Tampereen  museoilla.
Mahdollinen muu oikeudenomistaja on mainittu kuvan yhteydessä.
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Kulttuurihistorialliset arvot

Vesalan rakennetun ympäristön arvottaminen perustuu yleisesti Suomessa käytössä olevaan
malliin, jossa ympäristöä tarkastellaan kolmesta päänäkökulmasta, jotka ovat rakennushisto
rialliset arvot, historialliset arvot ja ympäristöarvot. Kunkin näkökulman yhteydessä tarkastel
tiin tarkemmin kohteen ominaisuuksia säilyneisyyden, kertovuuden, edustavuuden, ainutlaa
tuisuuden tai tyypillisyyden kautta. Suurin merkitys on ollut toisaalta kiinteistöjen ja rakennus
ten kertovuudella eli  intensiteetillä  ja säilyneisyydellä  ja toisaalta niiden merkityksellä osana
maatilan toiminnallista kokonaisuutta  ja maisemaa. Säilyneisyydellä ei inventoinnissa viitata
rakennusten kuntoon, vaan alkuperäisten piirteiden säilymiseen tunnistettavina.

Työn tuloksena syntynyt aineisto

Inventoinnin tulokset on koottu tähän yhteenvetoraporttiin sekä tallennettu Pirkanmaan maa
kuntamuseon  YmpäristöSiiri  –tietokantaan.  Lisäksi  työn  tuloksena  on  syntynyt  digitaalinen
kartta  ja  valokuvaaineisto.  Raportti  on  tallennettu  pdfmuotoon,  kartat  ovat  MapInfo
tiedostoja ja valokuvat jpgmuotoisia. Kaikki aineisto on poltettu CDlevyille, joita säilytettään
Pirkanmaan maakuntamuseon arkistossa, ja joista on toimitettu kopiot työn tilaajalle.

Inventointitiedoissa  käsitellään  ensin  koko  inventoitavaa  aluetta,  Vesalan  tilaa,  sen  piha
alueita  ja  rakennuksia,  niiden  kehitystä  ja  ominaispiirteitä  kokonaisuutena  sekä  annetaan
kiinteistöä koskevia toimenpidesuosituksia. Sitten käsitellään yksitellen kiinteistön 13  inven
toitua  rakennusta painottaen  rakennusmassoja  ja  julkisivuja. Sisätilat on  inventoitu viitteelli
sesti.  Rakennukset  kuvaillaan  ja  niiden piirteet  yksilöidään  sekä annetaan  joitakin  yksityis
kohtaisempia  rakennuksia  koskevia  toimenpidesuosituksia.  Viimeinen  luku  on  yhteenveto
koko inventoidun alueen piirteistä ja annetuista toimenpidesuosituksista.

Vesalan tilakeskus kaakosta syksyllä 2008. Arto Remes.
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Inventointitiedot: Alue, kohde ja rakennukset

Alue ja kohde – Vesalan tila

Vesalan tilan päärakennus etelästä syksyllä 2008. Arto Remes.

Inventointinumero 2008/0158
Kunta Pälkäne
Vanha kunta
Kylä Kuuliala
Kaupunginosa
Kiinteistötunnus 635415128
Peruskarttanumero 2141 04
Peruskartan nimi
Itäkoordinaatti
Pohjoiskoordinaatti
Osoite Vesalantie 70
Kohdetyyppi maatalous
Historiallinen tilatyyppi  yksinäistila
Nykyinen tilatyyppi lohkotila
Rakennusten lukumäärä 13
Inventointipäivämäärä  7.12.2008

Kuvaus

Pälkäneveden etelärannalla, noin 5 km Pälkäneen kirkonkylältä Luopioisiin päin sijaitsee Ve
salan  tila.  Tilan  maat  jakautuvat  mantereella  olevaan  osaan  sekä  Rättärin  saareen.  Tilalle
kuljetaan  Pälkänevedentieltä  (seututie  322)  erkanevan  Selänsivun  yksityistien  ja  edelleen
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Vesalan yksityistien  kautta. Vesalan  talouskeskuksesta on matkaa Pälkänevedentielle noin
1,2 km ja valtatielle 12 noin 3,5 km. Rättärin saareen kuljetaan veneellä tai jääteitse Vesalan
tilan kautta.

Tilan mantereella olevan maaalueen keskiosassa sijaitsee Vesalan entinen maatilan talous
keskus. Maatilaan kuuluvat päärakennus, navetta,  kaksi aittaa  ja kolme varastorakennusta
sekä talouskeskuksen länsipuolella sijaitseva rantasauna. Talouskeskuksen itäpuolella sijait
see 196070luvun vaihteessa rakennettu kesähuvila  ja sen pyöröhirsinen  rantasauna. Päl
känevedessä, tilakeskukselta koilliseen sijaitsee Rättärin saari,  jossa on kolme pientä n. 20
m2:n suuruista lomaasuntoa.

Vesalan  talouskeskus on ollut  viimeiset  8  vuotta  tyhjillään. Alueen  lomaasunnot ovat  peri
kunnan  osakkaiden  omassa  vapaaajankäytössä  lähinnä  kesäaikaan.  Vesalan  tilan  ranta
alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Tilan pellot on vuokrattu ja ne ovat viljelykäytössä.

Historia

Vesalan  tila  on  lohkottu  vuonna  1915  Pälkäneen  pitäjän  Kuulialan  kylän  MähläKaurila  
nimisestä  rusthollitilasta.  Ennen  lohkomista  Vesala  on  ollut  MähläKaurilaan  kuulunut  yk
sinäistila tai torppa. Lohkotilan, kolme maapalstaa ja Rättärin saaren on ostanut 1914 poliisi
konstaapeli Matti Leivo. Lohkominen on astunut voimaan 18.8.1915. Tilukset on kartoittanut
lohkomista varten ja tiluslohkomisen suorittanut 1914 varamaanmittari H.P: Kulhian avusta
mana  komisiomaanmittari  R.  Stenvik.  Tiluskartassa  näkyy  ajalle  tyypillinen  kolmen  raken
nuksen rajaama piha sekä kolme erillistä talousrakennusta. (Ks. Liitekartta 3) Rakennuksista
on  todennäköisesti  säilynyt  keskellä  sijaitseva  nykyinen  päärakennus  sekä  viljankuivuriksi
muutettu vanha sauna päärakennuksen ja rannan välissä. Lisäksi vanhan navetan kivijalkaa
ja vintille vievää ajosiltaa on säilynyt pihapiirissä. Päärakennuksen itäpuolella on maastossa
jälkiä mahdollisesti rakennuksen perustuksesta. Muut pihapiirin rakennukset, aitat, riihi, uusi
navetta  ja  varastorakennus  sekä  rantasauna  lienee  rakennettu  vuoden  1914  jälkeen.  Tar
kempia rakennusaikoja ei ole mahdollista selvittää, sillä kirkonkylän ulkopuolelle rakennetuil
ta rakennuksilta ei yleensä ennen 1950lukua ole vaadittu rakennuslupia tai lupakuvia. 1919
tilaan on säilyneen kauppakirjan mukaan liitetty Vuorikauris niminen metsäpalsta.

Maanviljelijä Paavo Halila on ostanut Vesalan tilan 1930. Tila on toiminut pienviljely ja karjati
lana. Talousrakennuksiin on vuosien kuluessa tehty muutoksia tarpeen mukaan, mutta pää
rakennus on säilynyt lähes alkuperäisasussaan. Uusi navetta rakennettiin 1952. Tilaan kuu
luva Rättärin saari on ollut vuokrattuna 194070luvuilla, jolloin vuokralaiset ovat rakentaneet
saareen kolme pientä kesähuvilaa. 1970luvulla Vesalan  isäntä Paavo Halila on  lunastanut
huvilat  perheen  käyttöön.  Samaan  aikaan  yksi  Halilan  tyttäristä  perheineen  rakensi  oman
kesähuvilansa saunoineen tilakeskuksen itäpuolelle.

Viljelytoiminta tilalla loppui 1980luvulla, minkä jälkeen pellot ovat olleet vuokrattuina. Isäntä
parin muutettua vanhainkotiin 2000luvun vaihteessa tila on jäänyt suvun kesäpaikaksi.

Ympäristö ja pihapiiri

Pihapiirin alkuperäinen maatalouden ja karjanhoidon muokkaama ilme on pääosin kadonnut
ja ympäristö umpeen kasvanut. Päärakennuksen edusta on nurmella, ajotiet ja pihapolut ovat
hiekkapintaisia. Pihapuut ovat  koivuja  ja  lehtikuusi.  lisäksi on  säilynyt muutamia omena  ja
luumu  tai kriikunapuita. Vanhoja perennoja  tai hyötykasveja ei  juuri ole havaittavissa. Tila
keskuksen rakennukset muodostavat kuitenkin selvästi havaittavan pihapiirin alueen. Ympä
ristö on pääasiassa sekametsää. Rantasaunalle vievän polun ympäristö on kivikkoista ja kal
lioista  mäntymetsää.  Tilan  itäosien  rantaalueilla  kasvillisuus  on  lehtomaista.  Rakennukset
eivät rantasaunoja ja Rättärin saaren kahta huvilaa lukuun ottamatta näy järvelle.
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Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo maisemakokonaisuus
Arvojen perustelu Vesalan  tilan  entisen  maatilan  talouskeskuksen  rakennukset  muo

dostavat eheän kokonaisuuden,  joka kertoo suomalaisen yksinäisti
lan  ja  pientilan  elämästä  ja  kehityksestä  1800luvun  lopulta  näihin
päiviin.  Tilan  sijainti  Pälkäneveden  rannan  tuntumassa on  rauhalli
nen ja hyvin maisemaan sovitettu. Tilakeskuksen itäpuolelle ja tilaan
kuuluvaan  Rättärin  saareen on  194070luvulla muodostunut  pieni
muotoista  huvilaasutusta,  joka  erityisesti  Rättärin  saaressa  muo
dostaa oman pienipiirteisen kokonaisuutensa.

Toimenpidesuositukset

 Vesalan entiseen  tilakeskukseen kuuluvat  vanhimmat hirsirakenteiset  rakennukset päära
kennus, aitat, riihi ja saunat tulisi säilyttää kertomassa tilan menneisyydestä.

 Mahdollinen uudisrakentaminen tulee harkitusti sovittaa olemassa olevaan rakennuskantaa
ja maisemaan.

 Vanhaa, olemassa olevaa tielinjausta tilakeskukselle ei tulisi muuttaa.

 Rättärin saaren maisema tulisi säilyttää huvilaasutukselle tyypillisenä, metsäisenä ja mah
dollisimman luonnonmukaisena.

 Ks. myös rakennuskohtaiset toimenpidesuositukset edempänä.

Kaava

 Alueella on voimassa valtioneuvoston 29.3.2007 vahvistama Pirkanmaan 1. maakuntakaa
va. Tila sijaitsee maakunnallisen maisemaaluerajauksen (Mam 014) alueella,  johon kuuluu
suurin  osa  Pälkäneveden  ranta  ja  vesialueesta.  Rättärin  saaren  pohjoispuolella  on  laiva
väylän viivamerkintä.

 Alueella ei ole voimassa olevaa asema tai yleiskaavaa.

 Pälkäneen rantayleiskaava on tullut vireille maaliskuussa 1999 ja Vesalan tilan alue kuuluu
rantayleiskaavan suunnittelualueeseen.

 Rantayleiskaavan viivästyessä on alueen maankäytön  ratkaisemiseksi 2006 päädytty val
mistelemaan yksityistä rantaasemakaavaa.
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Suulliset lähteet

Perikunta

Valokuvat

Kohde on valokuvattu digitaalikameralla 7.12.2008. Valokuvia säilytetään Pirkanmaan maa
kuntamuseon arkistossa (cd – Pälkäne  Vesalan inventointi 2008) ja niistä on toimitettu ko
piot työn tilaajalle. Kuvien julkaisuoikeus on Pirkanmaan maakuntamuseolla sekä tilaajalla.

Vesalan tilakeskus kaakosta. 7.12.2008, Miia Hinnerichsen/PMM.
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Rakennukset

1. Vesalan tilan päärakennus

Vesalan tilan päärakennuksen länsipäädyn kuisti ja sisäänkäynti. 7.12.2008, Miia Hinnerichsen/PMM.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö vapaaaika
Alkuperäinen käyttö asuintoiminnot
Rakentamisajan tarkkuus
Rakentamisajan luku
Rakentamisajan selite  1800luvun loppu  1900luvun alku
Korjausvuodet
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku (1)+1+(1)
Pohjakaava
Perustus lohkokivi
Runko hirsi
Vuoraus pystylautapeiterimoitettu
Katemateriaali pelti aalto
Katon muoto satula
Kuisti umpikuisti
Kuistin kattomuoto satulakatto
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Kuvaus ja historia

Vesalan tilakeskuksen päärakennus sijaitsee tilalle  johtavan Vesalantien päässä. Rakennus
on melko kookas (9,7x13,8 m), satulakattoinen  ja hirsirunkoinen maalaisrakennus. Hirsisal
vos on lyhytnurkkainen. Osa rakentamiseen käytetyistä hirsistä on pätkiä, mikä kertoo niiden
mahdollisesti olevan peräisin toisesta rakennuksesta. Tämä näkyy sisällä rakennuksen koil
liskulmassa olevasta salista,  jonka seinistä on poistettu pinkopahvit. Rakennuksen perustus
on  lohkotuista  kivipaaseista,  joiden  välit  on  kellarin  rakentamisen  yhteydessä  1950luvulla
betonoitu umpeen. Sokkeli on tehty liian umpinaiseksi, mistä on aiheutunut kosteusvaurioita
alapohjaan ja hirsirungon alaosiin.

Rakennuksen satulakattoinen pääkuisti (ns. pyhäkuisti) on eteläsivulla. Toinen (ns. väenkuis
ti) kuisti on rakennuksen länsipäädyssä. Sen katto on yhdistelmä pulpetti ja satulakattoa. Ka
temateriaalina on maalaamaton aaltopelti. Alkuperäinen katemateriaali on ollut pärettä (säi
lynyt pellin alla). Pääkatolla on kaksi tiilestä muurattua piippua. Sadevesikourut ja syöksytor
vet puuttuvat, mistä  johtuen sadevesi pääsee valumaan rakennuksen alle. Sadevedet tulisi
johtaa poispäin rakennuksesta, jolloin myös perusta pääsisi kuivumaan.

Rakennuksen julkisivut on vuorattu pääkerroksen osalta peiterimoitetulla pystylaudoituksella,
kuistit vaakapaneelilla ja vintti pystypaneloinnilla. Paneelien alapäät on pyöristetty. Laudoitus
on  maalattu  tummaksi. Kulmalistat,  vuorilaudat  ja  ovat  on  maalattu  okran  keltaisiksi.  Ikku
nanpuitteet ovat valkoiset. Kuisteilla ja vintin itäpäädyssä on säilynyt alkuperäiset pieniruutui
set  ikkunat.  Vintin  länsipäädyn  ikkuna  on  kaksijakoinen  ja  uusittu  arviolta  1950luvulla.
Asuinhuoneiden ikkunat on uusittu 1990luvulla. Uusien puurunkoisten ikkunoiden aukkoko
ko ja malli vastaavat kiinteistön omistajien kertoman mukaan alkuperäisiä ikkunoita.

Sisätilat  ovat pääpiirteissään  säilyneet alkuperäisessä asussaan.  Rakennuksessa on  tupa,
keittiö, kaksi kamaria ja sali sekä eteinen ja ruokakomero. Tuvassa on komea tiilestä muurat
tu 198090luvuilla korjattu uuni. Katon palkisto on jätetty näkyviin ja katossa on säilynyt lei
päorret. Salin hirsiseinät on otettu näkyviin. Kamareissa on säilynyt alkuperäiset kaakeliuunit.
Sisätiloissa on paljon alkuperäisiä  tai niiltä vaikuttavia  rakennusosia  ja yksityiskohtia, kuten
väliovia, panelointeja, lattialaudoitusta ja listoja. Vintti on rakentamaton. Kellarissa on avoin
ta, kylmää säilytystilaa.

Vesalan päärakennus on toiminut tilan asuinrakennuksena 2000luvun vaihteeseen asti. Ta
lon itäpääty on ollut tätäkin pidempään kylmänä. Nykyisin rakennus toimii lähinnä perikunnan
kesänviettopaikkana.

Rakennus  on  tyylipiireteidensä  ja  rakennustapansa  perusteella  todennäköisesti  rakennettu
aivan 1800luvun lopusta tai 1900luvun alusta. Tätä päätelmää tukee myös Vesalan tilasta
1914 tehty tiluskartta, missä päärakennus tai aivan samankokoinen rakennus sijaitsee nykyi
sellä paikalla.

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo maisemallisesti keskeinen sijainti
Arvojen perustelu Päärakennus  on  säilynyt  ikkunoiden  vaihtamista  lukuun  ottamatta

lähes alkuperäistä vastaavassa asussaan. Rakennus kertoo havain
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nollisesti  syntyaikansa  rakentamisen  ja asumisen  tavasta  maaseu
dulla. Päärakennuksella on ollut keskeinen asema vanhan yksinäis
tilan  rakennusten  muodostamassa  kokonaisuudessa.  Rakennus
edustaa  katoamassa  olevaa  maaseudun  rakennusperintöä  ja  sillä
on paikallista merkitystä sekä itsenäisenä rakennuksena että osana
tilakeskuksen rakennuskannan muodostamaa kokonaisuutta.

Toimenpidesuositukset

 Rakennusta ei tulisi korottaa tai laajentaa.

 Kaikki muutokset ja korjaukset tulisi tehdä rakennukseen sopivin muodoin ja materiaalein.

 Rakennuksen säilymiseksi katon kunto tulisi tarkastaa ja varmistaa, että vesi ei pääse vau
rioittamaan rakenteita.

 Sadevedet  tulisi  johtaa katolta kouruin  ja syöksytorvin,  jotta vedet eivät valu  rakennuksen
perustuksiin.

 Alkuperäisiä rakennusmateriaaleja tulisi pyrkiä säilyttämään mahdollisimman paljon.

Vesalan päärakennuksen suuntaaantava pohjapiirros. Miia Hinnerichsen/PMM.
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Vesalan tilan päärakennuksen tupa. Katossa palkisto ja leipäorret. Tiilestä muurattu leivinuuni on uu
sittu. 7.12.2008, Miia Hinnerichsen.
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2. Navetta

Vesalan tilakeskuksen 1952 rakennettu navetta kaakosta. Arto Remes.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö varastointi
Alkuperäinen käyttö maatalous
Rakentamisajan tarkkuus vuosi
Rakentamisajan luku 1952
Rakentamisajan selite
Korjausvuodet
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku (1)+1+(1)
Pohjakaava
Perustus betoni  valettu
Runko
Vuoraus
Katemateriaali pelti aalto
Katon muoto satula
Kuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus ja historia

Vesalan tilan päärakennuksen länsipuolella sijaitsee melko korkea ja kapearunkoinen vuon
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na 1952 rakennettu navettarakennus. Rakennus on rakennettu vanhan navetan pohjoispuo
lelle. Tilan aikaisemman navetan kivijalka ja vintin ajoluiska ovat yhä nähtävissä maastossa
navetan edustalla. Vanha navetta näkyy päärakennuksen lounaispuolella jo tilasta 1914 teh
dyssä tiluskartassa (ks.  liitekartta 3)  ja osittain vielä tilasta 195060luvulla otetussa ilmaku
vassa (perikunnan hallussa). Uuden betoniperustaisen, satulakattoisen ja aaltopellillä katetun
navetan pohjan ala on noin 130 m2. Pitkään kylmillään olleen rakennuksen tiilestä muurattu
piippu  katon harjalla  on  romahtanut.  Rakennuksen  runko  on alaosastaan  muurattu  betoni
harkoista ja vintin osalta rankorakenteinen ja pystylaudoitettu. Navetassa on kellari, pääker
ros ja vintti. Länsipäädyssä on rungosta ulkoneva pieni lautarakenteinen ulkohuone. Raken
nusta ei ole rakennettu täysin valmiiksi, mutta se on kuitenkin 1950luvun alusta 1980luvulle
toiminut eläinsuojana. Vintillä on säilytetty heiniä. Navetassa on ollut paikat 67  lehmälle  ja
kahdelle hevoselle sekä varsalle. Varsan karsinassa on pidetty myöhemmin kanoja. Raken
nus on nykyisin käyttämätöntä varastotilaa.

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu Vesalan 1952 rakennettu navetta on ollut kiinteä toiminnallinen osa

tilakeskuksen kokonaisuutta. Rakennus kertoo pientilan maatalou
den ja karjatalouden harjoittamisesta, syntyaikansa rakentamisen
tavasta ja 1950luvun rakennusmateriaaleista. Muuta tilan raken
nuskantaa selvästi nuorempana, navetan merkitys sekä itsenäisenä
rakennuksena että osana kokonaisuutta on hieman tilan muuta van
haa rakennuskantaa vähäisempi.
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3. Aitta

Vesalan tilan aittarakennus lounaasta. Taustalla navetta. 7.12.2008, Miia Hinnerichsen/PMM.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö varastointi
Alkuperäinen käyttö maatalous
Rakentamisajan tarkkuus
Rakentamisajan luku
Rakentamisajan selite  1800luvun loppu  1900luvun alku
Korjausvuodet 195060luku, 2000luku
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku 1+(1)
Pohjakaava
Perustus nurkkakivet
Runko hirsi
Vuoraus
Katemateriaali huopa saumattu
Katon muoto satula
Kuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus ja historia

Vesalan  tilan päärakennuksen  lounaispuolella  sijaitsee  kaksikerroksinen,  melko  pienikokoi
nen aitta. Rakennus on hirsirunkoinen, pääosin vuoraamaton  ja maalattu punamullalla. Pe
rustuksena on muutamia kalliolle ladottuja luonnonkiviä. Satulakatto on katettu saumahuoval
la. Alkuperäinen kattomateriaali on todennäköisesti ollut pärettä. Ovi aittaan on rakennuksen
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eteläpuolelta.  Yläkertaan  on  kulku  eteläsivulta  puisia  avoportaita  pitkin.  Rakennustyypille
yleinen  hieman  pohjakerrosta  syvempi  toinen  kerros  portaineen  muodostaa  aitan  sisään
käynnille katoksen. Yläkerran alun perin avoin etuosa on laudoitettu umpeen ja kulmista viis
tetty etusivun ikkunaaukko on ummistettu.

Pohjakerroksen ovi  on mustaksi maalattu  vinopaneloitu puuovi. Oven saranat ovat molem
mat takorautaa, alempi hieman koristeellisempi, kuin ylempi. Rakennus on kunnostettu lähi
aikoina. Se on nykyään pääosin  käyttämätöntä varastotilaa. Aitta on  rakennustapansa  ja  
materiaaliensa  perusteella  rakennettu  todennäköisesti  1900luvun  alussa.  Tilasta  vuonna
1914 laaditussa tiluskartassa rakennusta ei näy, joten se on rakennettu tai siirretty paikalleen
1914 jälkeen, kuitenkin ennen 1930lukua. Etuosan parven muutokset on tilasta otetun ilma
kuvan perustella tehty vasta 195060luvun jälkeen.

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu Aittarakennus  on  säilynyt  pääosin  alkuperäistä  vastaavassa  asus

saan. Rakennus kertoo havainnollisesti  syntyaikansa  rakentamisen
tavasta, kuten hirsisalvostekniikasta. Viljan säilytykseen käytetty ait
ta on ollut toiminnallinen osa vanhan yksinäistilan rakennusten muo
dostamaa  kokonaisuutta. Rakennus  edustaa  katoamassa  olevaa
maaseudun rakennusperintöä  ja sillä on paikallista merkitystä sekä
itsenäisenä  rakennuksena  että  osana  tilakeskuksen  rakennuskan
nan muodostamaa kokonaisuutta.
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4. Pieni aitta

Vesalan tilan pieni aitta päärakennuksen itäpuolella. Arto Remes.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö ei käytössä
Alkuperäinen käyttö maatalous
Rakentamisajan tarkkuus
Rakentamisajan luku
Rakentamisajan selite  1900luvun alku
Korjausvuodet 2000luku
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku 1
Pohjakaava
Perustus nurkkakivet
Runko hirsi
Vuoraus
Katemateriaali huopa saumattu
Katon muoto satula
Kuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus ja historia

Vesalan tilan päärakennuksen läheisyydessä, sen itäpuolella, matalalla kalliolla on pieni hir
sirunkoinen,  lyhytnurkkainen aittarakennus.  Rakennus on  vuoraamaton,  punamullalla  maa
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lattu ja sen kulma ja ovilaudat on maalattu keltaiseksi. Rakennuksen satulakatto on katettu
muutama vuosi  sitten  saumahuovalla. Alkuperäinen katemateriaali  on  todennäköisesti  ollut
pärettä. Perustuksen muodostavat  kalliolle  ladotut nurkkakivet. Ovi  rakennukseen on  länsi
puolelta. Tummaksi maalattu ovi on mahdollisesti alkuperäinen vaakapaneelipintainen puu
ovi. Ovessa on pieni metallilaatta, jonka mukaan aitasta on lahjoitettu viljaa sotaveteraaneille
vuonna  1961.  Aitta  on  rakennustapansa  ja  materiaaliensa  perusteella  rakennettu  1900
luvun alussa. Tilasta vuonna 1914 laaditussa kartassa rakennuksen paikalla on toinen pitkä,
kapearunkoinen rakennus, joten aitta on rakennettu tai siirretty paikalleen 1914 jälkeen, kui
tenkin ennen 1930lukua.

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu Pieni  aittarakennus  on  säilynyt  hyvin  alkuperäistä  vastaavassa

asussaan.  Rakennus  kertoo  havainnollisesti  syntyaikansa  rakenta
misen  tavasta, kuten hirsisalvostekniikasta. Viljan säilytykseen käy
tetty aitta on ollut toiminnallinen osa vanhan yksinäistilan rakennus
ten  muodostamaa  kokonaisuutta.  Rakennus  edustaa  katoamassa
olevaa maaseudun rakennusperintöä ja sillä on paikallista merkitys
tä sekä  itsenäisenä  rakennuksena että osana  tilakeskuksen  raken
nuskannan muodostamaa kokonaisuutta.



Pälkäne   Kuuliala  –  Vesalan tilan rakennetun ympäristön inventointi 2008

17

5. Riihi/ lato

Vesalan tilan entinen riihi on laajennettu 192030luvuilla ladoksi ja konehalliksi. 7.12.2008, Miia Hin
nerichsen.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö varastointi
Alkuperäinen käyttö maatalous
Rakentamisajan tarkkuus
Rakentamisajan luku
Rakentamisajan selite  1900luvun alku, laajennukset 192030luvuilla
Korjausvuodet 197080luku
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku 1
Pohjakaava
Perustus nurkkakivet
Runko
Vuoraus pystylauta
Katemateriaali pelti aalto
Katon muoto satula
Kuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus ja historia

Vesalan päärakennuksen kaakkoispuolella, pienellä mäentöyräällä sijaitsee talouskeskuksen
vanha  riihi,  jota  on  laajennettu  kolmelta  sivulta.  Alkuperäinen  riihi  on  melko  kookas,  pit
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känurkkainen  ja  vuoraamaton hirsirakennus. Perustus  on  lohkotuista  luonnonkivistä. Kulku
riiheen on  rakennuksen koillissivulta. Oven oikealla puolella seinässä on  reikiä sekä puoli
pyöreä puuosa, joita on käytetty länkien taivuttamiseen. Riihen seinähirret ovat kaikilta sivuil
ta hioutuneet sään vaikutuksesta sileiksi, mikä tukee arviota rakennusajankohdasta.

Riihen  molempiin  päätyihin  sekä  lounaissivulle  on  arviolta  192030luvun  paikkeilla  tehty
kahdessa  vaiheessa  rankorakenteiset,  pystylaudoituksella  vuoratut  laajennusosat.  Ulkosei
nät  ovat maalaamattomat  ja harmaantuneet.  Luoteispäädyssä on kiinteistön omistajan mu
kaan säilytetty pahnoja karjalle. Nyt pääty on puuvajana. Kaakkoispääty on uudempi pulpet
tikattoinen  laajennusosa,  jossa  säilytetään  traktoria  ym.  maatalouskoneita.  Riihen  katto on
ollut pärekatto. Laajennuksen yhteydessä katto on uusittu. Nykyinen kate on melko hyväkun
toiselta vaikuttavaa aaltopeltiä 197080luvulta.

Riihen seiniin on laajennuksen yhteydessä tai sen jälkeen tehty ikkuna ja kulkuaukkoja. Osa
riihen lattiasta on valettu betonista 1900luvun puolenvälin  jälkeen. Myös riihen tiilistä muu
rattua kookasta uunia on uudistettu. Uunin tiilissä on nähtävillä kaksi ennen polttoa kaiverret
tua vuosilukua: 1894 ja 1924. Vuosiluvut voivat viitata rakennus ja laajennus tai korjausvuo
teen. Myös  riihen pitkänurkkaisen salvoksen sekä sileäksi kuluneen hirsipinnan perusteella
rakennus voisi olla rakennettu 1800luvun lopussa. Tilasta vuonna 1914 laaditussa kartassa
rakennusta ei kuitenkaan näy, joten se on rakennettu tai siirretty paikalleen 1914 jälkeen, kui
tenkin ennen 1930lukua.

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu Rakennusta on muutettu mahdollisesti useaan otteeseen käyttötar

koituksen muututtua. Vanhasta hirsisestä riihestä on tullut maatalon
lato  ja  konevaja.  Alkuperäinen  riihirakennus  on  kuitenkin  säilynyt
täysin tunnistettavana, ja todennäköisesti myös kestänyt aikaa taval
lista  paremmin,  jäätyään  lähes  kokonaan  laajennusosien  sisään.
Rakennus kertoo havainnollisesti syntyaikansa rakentamisen tavas
ta,  kuten  hirsisalvostekniikasta.  Siinä  on  myös  säilynyt  sen  käyttö
tarkoituksesta, viljan kuivaamisesta kertovia piirteitä, mm. uuni, sekä
jälkiä  maatalouden  harjoittamiseen  liittyvistä  töistä,  kuten  länkien
taivuttamisesta. Entinen  riihi on ollut  toiminnallinen osa vanhan yk
sinäistilan  rakennusten  muodostamaa  kokonaisuutta.  Rakennus
edustaa katoamassa olevaa maaseudun rakennusperintöä ja sillä on
paikallista merkitystä sekä  itsenäisenä  rakennuksena että osana  ti
lakeskuksen rakennuskannan muodostamaa kokonaisuutta.
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6. Vaja

Vesalan tilan vajarakennus kaakosta. 7.12.2008, Miia Hinnerichsen.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö varastointi
Alkuperäinen käyttö varastointi
Rakentamisajan tarkkuus vuosisata
Rakentamisajan luku 1900
Rakentamisajan selite  192030luku (?)
Korjausvuodet 198090luku (kattohuopa)
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku 1
Pohjakaava
Perustus
Runko rankorakenne
Vuoraus pystylauta
Katemateriaali huopa liuske
Katon muoto satula
Kuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus ja historia

Vesalan  tilan  päärakennuksen  luoteispuolella  sijaitsee  pienehkö  rankorakenteinen  vajara
kennus. Rakennuksen itäpää on puuliiteri ja länsipää konevaja. Länsipäässä säilytetään mm.
tilan vanhaa traktoria. Pystylaudoitettu rakennus on maalaamaton, satulakattoinen ja katettu
liuskehuovalla. 195060luvulla otetun ilmakuvan mukaan katemateriaalina on aiemmin ollut
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punaiseksi maalattua peltiä tai tiiltä. Eteläsivun oviaukot ovat kulmistaan viistetyt. Rakennuk
sen  matala,  todennäköisesti  luonnonkivinen  perustus  on  vajonnut,  mikä  näkyy  mm.  katon
vääntymisenä. Rakennus on pääosin käyttämätöntä varastotilaa. Rakennus on peräisin arvi
olta 192030luvulta.

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu Vaja  on  ollut  toiminnallinen  osa  tilakeskuksen  kokonaisuutta.  Ra

kennus kertoo 1900luvun alkupuolelle tyypillisestä vaatimattomasta
talousrakennusten  rakentamisen  tavasta  ja ajan  rakennusmateriaa
leista. Muuta tilan rakennuskantaa selvästi nuorempana, vajan mer
kitys  sekä  itsenäisenä  rakennuksena  että  osana  kokonaisuutta  on
hieman tilan muuta vanhaa rakennuskantaa vähäisempi.
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7. Entinen sauna/ kuivuri

Vesalan tilan entinen sauna on muutettu 195060luvulla viljan kuivuriksi. Taustalla tilan päärakennus
ta. 7.12.2008, Miia Hinnerichsen/PMM.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö varastointi
Alkuperäinen käyttö muu käyttö
Rakentamisajan tarkkuus
Rakentamisajan luku
Rakentamisajan selite  1800luvun loppu  1900luvun alku
Korjausvuodet laajennus 195060luku
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku 1+(1)
Pohjakaava
Perustus nurkkakivet
Runko
Vuoraus pystylauta
Katemateriaali huopa liuske
Katon muoto satula
Kuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus ja historia

Vesalan tilan päärakennuksen ja rannan välissä sijaitsee entinen saunarakennus. Alkuperäi
nen saunarakennus on melko pienikokoinen, yksikerroksinen, hirsirunkoinen ja lyhytnurkkai
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nen. Rakennusta on sittemmin, todennäköisesti 1950luvun lopulla tai 1960luvulla jatkettu ja
korotettu kerroksella  rankorakenteisena. Rakennus on kapearunkoinen  ja korkea. Entisestä
saunasta on laajennuksessa muokattu viljankuivuri. Muutoksen yhteydessä vanha hirsisauna
vuorattiin  laajennusosan  kanssa  yhtenevällä  pystylaudoituksella.  Laudoitus  on  muutamia
vuosia sitten poistettu hirsirungon osalta. Rakennukseen kuljetaan  länsisivulta. Oven  tuntu
massa hirsissä  on  reikiä,  joita  on  todennäköisesti  käytetty  länkien  taivuttamiseen.  Kuivurin
yläkertaan kuljetaan rakennuksen pohjoispuoleiseen laajennusosaan rakennettuja avoportai
ta. Viljan kuivaamista varten rakennetut laarit ja muut rakenteet ovat säilyneet hyvin. Alkupe
räinen  hirsisauna on  rakennustavasta  ja  materiaaleista  päätellen  rakennettu  mahdollisesti
1800luvun lopussa tai aivan 1900luvun alussa. Tilasta vuonna 1914 laaditussa tiluskartas
sa sauna tai sitä vastaavan kokoinen rakennus näkyy samalla paikalla. (Ks. Liitekartta 3.)

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu Entinen saunarakennus on muokattu 1900luvun puolenvälin jälkeen

viljakuivuriksi  jatkamalla  ja  korottamalla alkuperäistä  runkoa  ranko
rakenteisena.  Alkuperäinen  rakennus  ei  muutoksista  johtuen  enää
ole  täysin  tunnistettavissa, vaikka sen  runko onkin säilynyt. Raken
nus kertoo synty ja laajentamisaikansa rakentamisen tavasta. Ensin
saunana  ja  sitten  viljan  kuivaamisessa  käytetty  rakennus  on  ollut
toiminnallinen  osa  tilakeskuksen  rakennusten  muodostamaa  koko
naisuutta.  Tilan  maataloustoiminnan  jättämät  jäljet,  kuten  viljalaarit
ja ovensuun  länkien  taivuttamiseen käytetyt  rei'iät näkyvät selvästi.
Käyttötarkoituksen muutoksesta johtuen rakennuksen merkitys sekä
itsenäisenä rakennuksena että osana kokonaisuutta on hieman tilan
muuta vanhaa rakennuskantaa vähäisempi.
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8. Rantasauna

Vesalan tilan rantasauna idästä. 7.12.2008, Miia Hinnerichsen/PMM.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö muu käyttö
Alkuperäinen käyttö muu käyttö
Rakentamisajan tarkkuus vuosisata
Rakentamisajan luku 1900
Rakentamisajan selite  1900luvun alku
Korjausvuodet 1980luku, 20052006
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku 1
Pohjakaava
Perustus
Runko hirsi
Vuoraus pystylautapeiterimoitettu
Katemateriaali huopa saumattu
Katon muoto satula
Kuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus ja historia

Melko  etäällä  Vesalan  tilakeskuksen  päärakennuksen  luoteispuolella, Pälkäneveden  ranta
kalliolla sijaitsee pieni rantasauna. Rakennus on kooltaan noin 20m2. Se on hirsirunkoinen,
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lyhytnurkkainen  ja vuoraamaton. Kulmat  ja ovenpielet on  listoitettu yksinkertaisin  laudoituk
sin. Perustuksena on osittain luonnonkivet, osittain betonivalu. Satulakatto on katettu sauma
tulla huovalla. Katto on uusittu 20056. Aiemmin katemateriaalina oli  asbestisementtilevyä.
Alkuperäinen kate oli pärettä. Sisäänkäynti on itäpäädystä. Järvelle, pohjoiseen on pieni ik
kuna. Sauna on maalattu punaiseksi ja ovi sekä listoitukset keltaisiksi. Sisätiloja, mm. kiuas
ja piippu on uusittu 1980luvulla. Rantasauna on rakennustavasta ja materiaaleista päätellen
peräisin 1900luvun alusta. Tilasta vuonna 1914 laaditussa kartassa rakennusta ei näy, joten
se on rakennettu tai siirretty paikalleen 1914 jälkeen, kuitenkin ennen 1930lukua.

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo maisemallisesti keskeinen sijainti
Arvojen perustelu Pieni rantasauna on säilynyt melko hyvin alkuperäistä vastaavassa

asussaan.  Rakennus  kertoo  havainnollisesti  syntyaikansa  rakenta
misen tavasta, kuten hirsisalvostekniikasta. Rantasauna on luonteva
osa  lähellä  järven  rantaa  sijainneen  maatilan  rakennuskantaa.  Ra
kennus on avoimella rantakalliolla sijaitessaan maisemallisesti mer
kittävä. Sillä on paikallista merkitystä sekä itsenäisenä rakennukse
na  että  osana  tilakeskuksen  rakennuskannan  muodostamaa  koko
naisuutta.

Toimenpidesuositukset

Lähes 100vuotta rantakalliolla sijainnut sauna on maisemallisesti merkittävä ja toimii maa
merkkinä järvellä kulkijoille. Sauna tulisi säilyttää paikoillaan ja nykyasussaan.
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9. Huvila 1 (punaruskea)

Vesalan tilakeskuksen itäpuolella sijaitseva 1970luvun huvilarakennus lounaasta. 7.12.2008, Miia
Hinnerichsen.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö vapaaaika
Alkuperäinen käyttö vapaaaika
Rakentamisajan tarkkuus vuosisata
Rakentamisajan luku 1900
Rakentamisajan selite  1960luvun loppu  1970luvun alku
Korjausvuodet
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku 1
Pohjakaava
Perustus betoni  valettu
Runko rankorakenne
Vuoraus pystylauta
Katemateriaali huopa saumattu
Katon muoto satula
Kuisti avokuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus ja historia

Vesalan  tilakeskuksen  itäpuolella  Pälkäneveden  rannassa  sijaitsee  196070lukujen  vaih
teessa  rakennettu huvilarakennus. Sen on  rakennuttanut tilan tytär kesäpaikakseen. Huvila
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on ajalleen tyypillinen loivasatulakattoinen tummasävyinen, rankorakenteinen rakennus. Kat
teena  on  vihreä  saumahuopa.  Perustus  on  valetuista  betonipylväistä.  Rakennuksessa  on
noin 55m2,  joka käsittää huoneen, keittokomeron ja alkovin. Itäpäädyssä on pylväiden kan
nattama avokuisti. Pohjoiseen, järvelle aukeavat melko suurikokoiset ikkunat. Huvila on vuo
rattu pystylaudoituksella. Laudoitus on petsattu punaruskeaksi ja ikkunapuitteet vihreiksi.

Kiinteistön  omistajan  mukaan  huvila  olisi  ollut  jonkun  kotimaisen  aloittelevan  talotehtaan
valmispaketti nimeltään Mustikka. Huvilaan kuuluu myös seuraava, numerolla 10  inventoitu
hirsisauna. Huvila saunoineen on yhä yhden perikunnan jäsenen perheen kesämökkinä.

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu Huvila  on  säilynyt  hyvin  alkuperäistä  vastaavassa  asussaan.  Ra

kennus  kertoo  syntyaikansa  rakentamisen  tavasta,  ajan  loma
asuntorakentamisesta sekä ihmisten kesänviettotavoista. Rakennus
ei kuulu entisen Vesalan  tilakeskuksen  toiminnalliseen kokonaisuu
teen,  vaan  on  siitä  irrallinen  vapaaajan  asumus.  Tyypillisyytensä
vuoksi huvilan kulttuurihistoriallinen arvo on melko vähäinen.
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10. Hirsisauna

Vesalan tilan itäpuolisen huvilan rantasauna lännestä. 7.12.2008, Miia Hinnerichsen/PMM.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö muu käyttö
Alkuperäinen käyttö muu käyttö
Rakentamisajan tarkkuus vuosisata
Rakentamisajan luku 1900
Rakentamisajan selite  1960luvun loppu  1970luvun alku
Korjausvuodet
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku 1
Pohjakaava
Perustus betoni  valettu
Runko hirsi
Vuoraus
Katemateriaali huopa saumattu
Katon muoto satula
Kuisti avokuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus ja historia

Vesalan tilakeskuksen itäpuolella, Pälkäneveden rantakalliolla sijaitsee 196070lukujen vaih
teessa  rakennettu  pyöröhirsinen  rantasauna.  Sauna  kuuluu  läheiseen  huvilarakennukseen
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(Ks. edellinen rakennus 9). Molemmat on rakennuttanut yksi Vesalan tilan tyttäristä kesäpai
kakseen. Saunan käsittelemättömät, harmaantuneet hirret on kaadettu Vesalan tilaan kuulu
vasta Rättärin saaresta. Sauna on kooltaan noin 15m2, käsittäen pukuhuoneen  ja saunan
sekä pienen avokatoksen. Perustus on valettu betonista. Katto on loiva satulakatto, joka on
katettu huvilan tapaan vihreällä saumahuovalla. Piippu on puhtaaksi muurattua tiiltä. Sauna
ja huvila ovat yhä yhden perikunnan jäsenen perheen kesäkäytössä.

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvojen perustelu

Hirsisauna  on  säilynyt  hyvin  alkuperäistä  vastaavassa  asussaan.
Rakennus  kertoo  syntyaikansa  rakentamisen  tavasta,  ajan  loma
asuntorakentamisesta sekä ihmisten kesänviettotavoista. Rakennus
ei kuulu entisen Vesalan  tilakeskuksen  toiminnalliseen kokonaisuu
teen,  vaan on  siitä  irrallinen  vapaaajan  rakennus.  Tyypillisyytensä
vuoksi  saunan  kulttuurihistoriallinen  arvo  on  melko  vähäinen.  Ra
kennuksella on maisemallista merkitystä  sijaitessaan kalliolla aivan
Pälkäneveden rannassa.

Arvoluokka
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11. Huvila 2 (vihreä)

Vesalan tilaan kuuluvan Rättärin saaren pohjoisin huvilarakennus lännestä. 7.12.2008, Miia
Hinnerichsen/PMM.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö vapaaaika
Alkuperäinen käyttö vapaaaika
Rakentamisajan tarkkuus vuosisata
Rakentamisajan luku 1900
Rakentamisajan selite  1940luvun loppu  1950luvun alku
Korjausvuodet 2000luku
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku 1
Pohjakaava
Perustus nurkkakivet
Runko rankorakenne
Vuoraus pystylautapeiterimoitettu
Katemateriaali pelti saumattu
Katon muoto pulpetti
Kuisti avokuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus ja historia

Vesalan  tilaan  kuuluva  Rättärin  saari  on  ollut  vuokrattuna  194070luvuilla  ja  vuokralaiset
ovat rakentaneet saareen kolme pientä kesähuvilaa. Punaisen ja vihreän huvilan rakensivat
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pälkäneläiset veljekset perheineen. 1970luvulla Vesalan  isäntä Paavo Halila on  lunastanut
huvilat perheen käyttöön. Vihreä pieni kesähuvila sijaitsee saaressa pohjoisimpana. Raken
nus  on  pulpettikattoinen  ja  rankorakenteinen.  Julkisivut  on  vuorattu  peiterimoitetulla pysty
laudoituksella. Perustus on nurkkakivistä. Piippu on puhtaaksimuurattua tiiltä. Rakennuksen
lounaiskulmassa on sisäänvedetty avokuisti. Kuistille  johtaa kivestä  lohkotut askelmat.  Jär
velle, länteen avautuu kolmijakoinen ikkuna. Laudoitus on maalattu vihreäksi, ikkunanpuitteet
punaisiksi  ja kulma  ja vuorilaudat  vaalean sinertäviksi. Rakennus on kooltaan noin 20m2,
sisältäen huoneen ja pikkuruisen saunan. Rakennus on yhä kesämökkikäytössä. Se on hiljat
tain  maalattu  ja  takka  on  uusittu.  Huvilan  pihamaalla  kasvaa  muutamia  sireenejä  muutoin
ympäristö on luonnontilainen. Rakennus on rakennustapansa ja materiaaliensa perusteella
rakennettu 1940luvun lopun ja 1950luvun alun välisenä aikana.

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo maisemallisesti keskeinen sijainti
Arvojen perustelu Huvila  on  säilynyt  hyvin  alkuperäistä  vastaavassa  asussaan.  Ra

kennus kertoo syntyaikansa  rakentamisen  tavasta, ajan vaatimatto
masta  lomaasuntorakentamisesta sekä  ihmisten kesänviettotavois
ta. Rakennus ei kuulu entisen Vesalan tilakeskuksen toiminnalliseen
kokonaisuuteen, vaikka sijaitseekin tilan mailla. Rättärin saaren huvi
lat  muodostavat  oman  pienipiirteisen  kesämökkikokonaisuutensa.
Aivan rannan tuntumassa sijaitsevalla rakennuksella on maisemallis
ta  merkitystä.  Huvilan  kulttuurihistoriallinen  merkitys  on  kuitenkin
melko vähäinen.
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12. Huvila 3 (punainen)

Vesalan tilaan kuuluvan Rättärin saaren läntisin huvilarakennus lännestä kuvattuna. Arto Remes.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö vapaaaika
Alkuperäinen käyttö vapaaaika
Rakentamisajan tarkkuus vuosisata
Rakentamisajan luku 1900
Rakentamisajan selite  1940luvun loppu  1950luvun alku
Korjausvuodet 2000luku
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku 1
Pohjakaava
Perustus nurkkakivet
Runko rankorakenne
Vuoraus pystylautapeiterimoitettu
Katemateriaali huopa saumattu
Katon muoto satula
Kuisti avokuisti
Kuistin kattomuoto satulakatto

Kuvaus ja historia

Vesalan  tilaan  kuuluva  Rättärin  saari  on  ollut  vuokrattuna  194070luvuilla  ja  vuokralaiset
ovat rakentaneet saareen kolme pientä kesähuvilaa. Punaisen ja vihreän huvilan rakensivat
pälkäneläiset veljekset perheineen. 1970luvulla Vesalan  isäntä Paavo Halila on  lunastanut
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huvilat perheen käyttöön. Punainen pieni kesähuvila sijaitsee saaressa läntisimpänä. Raken
nus on satulakattoinen,  rankorakenteinen  ja  rakennettu aivan saaren  rantakiville.  Julkisivut
on  vuorattu  peiterimoitetulla  pystylaudoituksella,  avokuistilla  on  kapearimainen  panelointi.
Perustus on nurkkakivistä. Piippu on muurattu betonisista salaojaputkista. Rakennuksen lou
naiskulmassa on pulpettikattoinen avokuisti. Kuistin kaidetta on uusittu  rakennukseen sopi
mattomalla  kestopuulaudoituksella.  Järvelle,  länteen  avautuu  Tmallinen  ikkuna.  Laudoitus
on maalattu punaiseksi, kuistin panelointi vaaleanpunaiseksi ja hieman koristeellisen muotoi
set vuorilaudat sekä kulmalaudoitukset valkoisiksi. Rakennus on kooltaan noin 20m2, sisäl
täen  huoneen  ja  pikkuruisen  saunan.  Rakennus  on  yhä  kesämökkikäytössä.  Sisäkatto  on
paneloitu uudelleen lähivuosina. Huvilan ympäristö on luonnontilainen. Rakennus on raken
nustapansa  ja  materiaaliensa perusteella  rakennettu 1940luvun  lopun  ja 1950luvun alun
välisenä aikana.

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo maisemallisesti keskeinen sijainti
Arvojen perustelu Huvila  on  säilynyt  hyvin  alkuperäistä  vastaavassa  asussaan.  Ra

kennus  kertoo  syntyaikansa  rakentamisen  tavasta,  ajan  loma
asuntorakentamisesta sekä  ihmisten kesänviettotavoista. Rakennus
ei kuulu entisen Vesalan  tilakeskuksen  toiminnalliseen kokonaisuu
teen, vaikka sijaitseekin tilan mailla. Rättärin saaren huvilat muodos
tavat oman pienipiirteisen kesämökkikokonaisuutensa. Aivan rannan
tuntumassa sijaitsevalla  rakennuksella on maisemallista merkitystä.
Huvilan kulttuurihistoriallinen merkitys on kuitenkin melko vähäinen.
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13. Huvila 4 (vaalea)

Vesalan tilaan kuuluvan Rättärin saaren eteläisin huvilarakennus lounaasta. Arto Remes.

Kiinteistötunnus 635415128
Osoite Vesalantie 70
Nykyinen käyttö vapaaaika
Alkuperäinen käyttö vapaaaika
Rakentamisajan tarkkuus vuosi
Rakentamisajan luku 1950
Rakentamisajan selite
Korjausvuodet
Suunnittelija
Rungon muoto suorakaide
Kerrosluku 1+(1)
Pohjakaava
Perustus nurkkakivet
Runko rankorakenne
Vuoraus vaakalauta
Katemateriaali huopa saumattu
Katon muoto satula
Kuisti avokuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus ja historia

Vesalan  tilaan  kuuluva  Rättärin  saari  on  ollut  vuokrattuna  194070luvuilla  ja  vuokralaiset
ovat rakentaneet saareen kolme pientä kesähuvilaa. 1970luvulla Vesalan isäntä Paavo Hali
la on lunastanut huvilat perheen käyttöön. Vaalea pieni kesähuvila sijaitsee saaressa itäisim
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pänä. Huvilasta käytetään nimitystä Savilahti. Rakennus on satulakattoinen ja rankorakentei
nen. Julkisivut on vuorattu vaakalaudoituksella. Rakennuksen eteläsivulla on sisäänvedetty
avokuisti. Perustus on nurkkakivistä. Huvilan lounaiskulmassa on kaksijakoiset ikkunat. Lau
doitus on maalattu kermanvalkoiseksi, ikkunapuitteet vaaleansinisiksi ja vuorilaudat harmaik
si. Rakennuksen pohjan ala on noin 20m2,  sisältäen huoneen  ja pikkuruisen saunan sekä
matalan makuutilan vintillä. Vintille kuljetaan rakennuksen ulkopuolelta, puisia portaita pitkin
itäpäädystä.  Rakennus  on  yhä  perikunnan  kesämökkikäytössä.  Huvilan  ympäristö on pää
osin  luonnontilainen. Runsas kasvillisuus peittää  rakennuksen  lähes kokonaan ympäristös
tään. Rakennus on rakennettu 1950. Sama vuosiluku löytyy myös savupiipun betonipinnas
sa.

Kulttuurihistorialliset arvot

Rakennushistoriallinen
arvo rakennusperinteinen

Historiallinen arvo sosiaalihistoria
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu Huvila  on  säilynyt  hyvin  alkuperäistä  vastaavassa  asussaan.  Ra

kennus  kertoo  syntyaikansa  rakentamisen  tavasta,  ajan  loma
asuntorakentamisesta sekä  ihmisten kesänviettotavoista. Rakennus
ei kuulu entisen Vesalan  tilakeskuksen  toiminnalliseen kokonaisuu
teen, vaikka sijaitseekin tilan mailla. Rättärin saaren huvilat muodos
tavat oman pienipiirteisen kesämökkikokonaisuutensa. Huvilan kult
tuurihistoriallinen merkitys on kuitenkin melko vähäinen.
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Yhteenveto

Vesalan entinen maatila on MähläKaurilan  rusthollitilasta 1915 erotettu  lohkotila,  jonka  ra
kennuskanta on peräisin pääosin 1900luvun alusta. Talouskeskuksen rakennukset muodos
tavat  eheän  kokonaisuuden,  joka  kertoo  suomalaisen  yksinäistilan  ja pientilan  elämästä  ja
kehityksestä 1800luvun lopulta näihin päiviin. Päärakennus on säilynyt kauniisti alkuperäistä
vastaavassa asussaan  ikkunoiden vaihtamista  lukuun ottamatta. Tilakeskuksen hirsirunkoi
set 1900luvun alun rakennukset edustavat katoamassa olevaa maaseudun rakennusperin
töä ja niillä on paikallista merkitystä sekä itsenäisinä rakennuksina että osana tilakeskuksen
rakennuskannan  muodostamaa  kokonaisuutta.  Päärakennus,  aitat,  riihi  ja  saunat  tulisikin
mahdollisuuksien  pyrkiä  säilyttämään.  Mahdollinen uudisrakentaminen alueella  tulee  harki
tusti  sovittaa  olemassa  olevaan  rakennuskantaan  ja  maisemaan.  Tilakeskukselle  johtavan
Vesalantien linjaus on säilynyt hyvin, eikä sitä tulisi jatkossakaan muuttaa.

Rättärin  saaren  ja  tilakeskuksen  itäpuolen  194070luvulla  rakennetut  huvilat  saunoineen
muodostavat  oman  pienipiirteisen  kesämökkikokonaisuutensa.  Rakennukset  ovat  pääosin
säilyneet hyvin alkuperäistä vastaavassa asussaan, eikä niihin ole tehty suuria muutoksia tai
uudistuksia. Huvila rakennukset kertovat syntyaikansa vaatimattomasta rakentamisen tavas
ta, ajan  lomaasuntorakentamisesta sekä  ihmisten kesänviettotavoista. Aivan  rannan  tuntu
massa sijaitsevilla rakennuksilla on  lisäksi maisemallista merkitystä. Tyypillisyytensä vuoksi
huviloiden kulttuurihistoriallinen merkitys on kuitenkin melko vähäinen. Rättärin saaren mai
sema tulisi säilyttää huvilaasutukselle tyypillisenä, metsäisenä ja mahdollisimman luonnon
mukaisena. Mahdollinen uudisrakentaminen  tulee sovittaa olemassa olevaan  rakennuskan
taa ja maisemaan.
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Liitekartta 1   Inventointialueen sijainti

Inventoitava alue, Vesalan tila, sijaitsee Pälkäneen kunnassa, Kuulialan kylässä Pälkäneveden rannalla,

noin 5 kilometriä Pälkäneen kirkonkylästä itään.

Kartta: Maanmittauslaitos, pohjakartta. © Maanmittauslaitos, lupa PISA/020/2006.

Muokkaus: Miia Hinnerichsen/PMM.
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Liitekartta 2   Inventoitu alue ja rakennukset

Inventoitava alue, Vesalan tila Pälkäneen kunnassa,

Kuulialan kylässä on rajattu karttaan punaisella. Alue

koostuu mantereella sijaitsevasta osasta sekä

Rättärin saaresta. Alueella sijaitsevat Vesalan tilan

tilakeskus sekä huviloita ja rantasaunoja. Inventoidut

rakennukset on numeroitu. Inventoidut rakennukset

ovat:

  1. Vesalan tilan päärakennus

  2. Navetta

  3. Aitta/ varastorakennus

  4. Aitta

  5. Lato/ varastorakennus

  6. Varastorakennus

  7. Entinen sauna/ varastorakennus

  8. Rantasauna

  9. Huvila 1

10. Hirsisauna

11. Huvila 2

12. Huvila 3/ varastorakennus

13. Huvila 4

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa PISA/020/2006.
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  Liitekartta 3   Vesalan tilakeskus 1914

Vesalan tilakeskus vuonna 1914. Tilukset kartoittanut lohkomista varten komisiomaanmittari R. Stenvik.

Kartta: Maanmittauslaitoksen arkisto.
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Yleistiedot    
 
Sijainti Pälkäne, Kuuliala 
Vesistö Pälkänevesi 
Tilanro 635-415-1-28  
Tilan nimi Vesala 
Omistaja Paavo Halilan oikeudenomistajat  
Tilan osoite Vesalantie 70  

36600 PÄLKÄNE 
 

Suunnittelukohde sijaitsee Kuulialan kylässä  
Pälkäneveden rannalla n 5 km päässä Pälkäneen  
kirkonkylältä itään. Suunnittelualue käsittää  
Vesalan tilan ranta-asemakaavan korttelin 1  
tontit 1 ja 2, joiden pinta-alat ovat n. 4000 m2.  
Suunnittelukohteen sijainti on esitetty etusivun yleissijaintikartalla sekä yläpuolisella lähikartalla.  
 
  
Suunnitelma kohdistuu ehdotusvaiheessa olevan Vesalan tilan ranta-asemakaavan korttelin 1 
alueelle. Kortteliin on sijoitettu yksi loma-asuntotontti ja yksi erillispientalotontti. Alue on tällä 
hetkellä rakentamatonta moreeni-/kalliopohjaista metsämaata. Itse rakentamisalueet kohdistuvat 
GTK:n maaperäkartan mukaan pääosin hiekkamoreenipohjaiselle maalle (ks. maaperäkartta). Tämä 
jätevesisuunnitelma on alustava ja lopulliset tarkemmat tonttikohtaiset suunnitelmat voidaan tehdä 
vasta rakennuspaikkojen ja -piirrosten valmistuttua. Myös maaperän läpäisykyky ja moreeni-
kerrostuman riittävä syvyys tulee varmistaa ennen lopullisten jätevesisuunnitelmien tekoa.  
 
 

 
 
Kuva. Ote maaperäkartasta Vesalan tilan alueelta. Kortteli 1 on rajattu karttaan likimääräisesti 
punaisella. Tyypillinen hiekkamoreeni (Mr) sisältää savea 2-4 %, hienoainesta (<0,06 mm) 22-27 % 
ja hiekkaa yli 50 %. Moreeneissa on tyypillisesti mukana myös soraa ja sitä karkeampia lajitteita 
kuten kiviä ja lohkareita. 
 
 

moreeni 

  kallio 
  savi 
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Tonttien jätevesien käsittely 
 
Molemmille tonteille on suunniteltu rakennettavan erillisviemäröintijärjestelmä eli kiinteistöjen 
mustat jätevedet (vesi-wc:n vedet) johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet eli pesu- ja talousvedet 
käsitellään moduulirakentein tehostetussa maasuodattamossa. Harmaiden vesien esikäsittelyksi 
riittää kaksiosainen saostussäiliö, jonka tilavuus on 1m3.  
 
 
Umpisäiliö 
Kiinteistöille asennetaan Uponorin umpisäiliöt (kuvassa 
oikealla). Säiliöön johdetaan vain mahdolliset mustat jätevedet. 
Umpisäiliön tilavuus on 5,5 m3. Umpisäiliön mitat:  
paino 230 kg, halkaisija 2400 mm ja korkeus 1500 mm.  
 
Umpisäiliössä tulee käyttää täyttymishälytintä, jonka avulla 
tarkkaillaan veden korkeutta umpisäiliössä. Kun vesi saavuttaa 
konduktiivisen anturin, hälytysjärjestelmä antaa merkkivalo- ja 
äänihälytyksen. Tyhjennysvälin pidentämiseksi suositellaan 
käytettävän pieniä huuhteluvesimääriä vesi-wc:ssä.  
 
 
Moduulisuodattamo 
Kiinteistöjen harmaat jätevedet johdetaan kaksiosastoisen saostussäiliön (1m3) kautta tehostettuun 
maasuodattamoon. Saostussäiliöstä vesi virtaa ensin jakokaivon kautta tasaisesti kahteen 
vierekkäiseen imeytysputkeen. Putket ovat rei’itetyt ja vesi tihkuu putkista alapuolisiin imeytys-
moduuleihin (kuvassa alhaalla). Imeytysmoduuleita käytetään korvaamaan jakokerros perinteisessä 
maapuhdistamossa. Näin maapuhdistamo voidaan rakentaa pienempään tilaan (10m2), sillä 
imeytysmoduulit puhdistavat jäteveden tehokkaammin kuin perinteinen sepelistä tehty jakokerros. 
 
Uponor -imeytysmoduulit ovat toimiva ratkaisu  
erityisesti silloin, kun tarvitaan matalia ratkaisuja  
jätevedenkäsittelyyn. Imeytysmoduuleilla kaivannon   
leveydeksi riittää jopa 0,6 metriä maaperän läpäisy- 
kyvystä riippuen. Harmaita vesiä varten tarvitaan  
noin 8 metrin pituinen kenttä. Vähän tilaa vievät  
imeytysmoduulit vähentävät kaivuutöitä sekä sepelin  
ja täytemaan tarvetta. Täyttömaana voidaan käyttää  
perusmaata, jossa ei ole isoja kiviä. 
 
Kasvualusta on rakennettu verkkoputkista, joita on käytetty jo 
pitkään jäteveden puhdistuksissa. Imeytysmoduulit toimivat yhtä luonnollisesti kuin perinteinen 
maapuhdistamokin. Imeytysmoduulit poistavat jätevedestä orgaanista ainesta – fosforin ja typen 
poisto tapahtuvat perinteiseen tapaan maaperässä. Fosfori sitoutuu tehokkaasti suodatinhiekan 
pintaan. Ammoniumtyppi nitrifioituu suodatinhiekassa nitraattimuotoon ja bakteerit sitoutuvat 
maahan. 
 
Suodatuskerroksen jälkeen vedet kulkeutuvat vielä kokoomaputkien kautta kokoomakaivoon, josta 
on mahdollista ottaa näyte puhdistuneesta vedestä. Kokoomakaivosta vedet johdetaan rei’itettyä 
imeytysputkea pitkin sorakerroksen läpi maastoon. Tämän jälkeen maaperässä tapahtuu edelleen 
vesien biologista puhdistumista.  
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Jätevesijärjestelmän mitoitus 
 
Tonttien jätevesijärjestelmät mitoitetaan yhden perheen jätevesille, ja oletuksena on, että 
molempien tonttien kiinteistöille asennetaan vesi-wc. Tonteille on suunniteltu rakennettavan omat 
jätevesijärjestelmät, koska loma-asuntotontin mahdollisesta rakentumisesta ei ole vielä varmuutta 
tai minkäänlaista rakentamisajankohtaa selvillä. Erillispientalotontille ryhdytään todennäköisesti 
rakentamaan melko pian ranta-asemakaavan voimaan tulon jälkeen. Kun tonttien jätevesi-
järjestelmät sijoitetaan rakennusten välittömään pihaympäristöön, pystytään myös tonttien väliset 
maastot säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisina. Yhtä järjestelmää varteen joudutaan 
kaivamaan ja muokkaamaan maata noin 30 m2:n alalta.  
 
Jätevesijärjestelmän maksimi mitoitusvirtaama on 0,75 m3/vrk, joka vastaa yhden perheen 
normaalia vedenkulutusta (150 l/as/vrk). Saostussäiliön tilavuus on 1m3 ja umpisäiliön tilavuus on 
5,5 m3.  
 
 
Arvio puhdistustehosta  
 
Voidaan arvioida, että oikein toteutettuna, huollettuna ja käytettynä edellä kuvatulla jätevesien 
käsittelyjärjestelmällä voidaan saavuttaa haja-asutuksen jätevesiasetuksen edellyttämät vaatimukset 
orgaanisen aineen (BHK7) sekä kokonaistypen ja -fosforin aiheuttaman kuormituksen osalta.  
 
Suunnittelukohteen maaperä (hiekkainen moreeni) soveltuu hyvin maasuodattamon rakentamiseen 
ja puhdistettujen vesien imeyttämiseen lopuksi vielä maaperään. Tämän jälkeen vesien lopullisesta 
puhdistumisesta on mahdotonta ottaa näytteitä, mutta kyseisellä kiinteistöllä tämän tasoisen 
järjestelmän pitäisi riittää varsin hyvin harmaiden vesien puhdistamiseen. Oleellisinta on, että 
mustat jätevedet johdetaan umpisäiliöön, jolloin harmaiden jätevesien puhdistamiselle on 
huomattavasti vähäisemmät vaatimukset. Umpisäiliöön johdetaan kiinteistön kaikkien jätevesien 
fosforikuormituksesta 80% ja typpikuormituksesta 90% (ks. taulukko).  
 
 
Taulukko. Kuormituslaskelma kaikkien asumajätevesien johtamisesta Uponor –erillisviemäröinti-
järjestelmään (Uponor).  
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Jätevesijärjestelmän asiakirjapaperit 
 
Selvitys jätevesienkäsittelyjärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä ja 
ne on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Jätevesijärjestelmää on käytettävä ja huolletta-
va siten, että se toimii suunnitellulla tavalla ja että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täytetään. 
Vastuu järjestelmän toiminnasta on kiinteistön omistajalla. Suunnitelma jätevesijärjestelmästä 
(korjaus, uuden rakentaminen) tulee liittää tarvittavaan rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen 
taikka rakentamista koskevaan ilmoitukseen.  
 
 
 
 
Jätevesijärjestelmään liittyviä yhteystietoja 
 

 

Kiinteistön osoite Vesalantie 70, 36600 PÄLKÄNE_______________________________ 

  __________________________________________________________ 

 

Kiinteistön omistaja Paavo Halilan oikeudenomistajat, yht.henk. Arja ja Matti Halinen_____ 

      Osoite Verkkokatu 14, 45160 KOUVOLA______________________________ 

     Puhelin Arja Halinen 0400-824362, Matti Halinen 040-5057514___________ 

 

Suunnittelija Piia Tuokko, ympäristösuunnittelija AMK ____________________ 

Tausta (koulutus/työ) Haja-asutuksen jv-huollon suunnittelijakoulutus 2003, Vesihuollon  

  erikoistumisopinnot 2006, haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan  

  b-vaativuusluokan pätevyys 2007_______________________________ 

      Osoite Junailijantie 1, 13720 PAROLA________________________________   

     Puhelin 040-7213747                    _______________________________ 

 

Rakentaja  __________________________________________________ 

      Osoite __________________________________________________ 

     Puhelin __________________________________________________ 

 

Hoidosta, huollosta  __________________________________________________ 

ja valvonnasta vastaavat   ______________________________________________ 
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Erillispientalojen korttelialue.

Kullekin tontille saa sijoittaa yhden asuinrakennuksen sekä tarpeelliset sauna-
ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään
300 m² ja asuinrakennusten kerrosala saa olla enintään 220 m².

Loma-asuntojen korttelialue.

Kullekin tontille saa sijoittaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja
talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään
140 m², josta loma-asunnon ja saunojen yhteen laskettu pinta-ala saa olla
enintään 120 m².

Loma-asuinrakennuksen etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee
olla vähintään 25 metriä ja talousrakennusten vähintään 30 metriä.

Erillisen, kerrosalaltaan enintään 25 m² suuruisen saunarakennuksen saa
sijoittaa kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään 15
metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Loma-asuntojen korttelialue.

Kullekin tontille saa sijoittaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja
talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään
140 m², josta loma-asunnon ja saunojen yhteen laskettu pinta-ala saa olla
enintään 120 m².

Rakennukset tulee sijoittaa kaavassa osoitetulle rakennusalalle.

Loma-asuntojen korttelialue.

Kullekin tontille saa sijoittaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja
talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään
140 m², josta loma-asunnon ja saunojen yhteen laskettu pinta-ala saa olla
enintään 120 m².

Loma-asuinrakennus sekä uudet talousrakennukset tulee sijoittaa kaavassa
osoitetulle päärakennusalalle

Erillisen, kerrosalaltaan enintään 25 m² suuruisen saunarakennuksen saa
sijoittaa kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään 15
metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Maa- ja metsätalousalue.

Venevalkama. Aluevaraus on tarkoitettu korttelin 5 käyttöön.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kerrosluku.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakkokerroksessa
käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden, korttelin 3 käyttöön tarkoitetun,
kerrosalaltaan enintään 20 m²:n suuruisen saunan.

Rakennusala, jolla saa sijoittaa yhden, korttelin 1 tontin 2 käyttöön
tarkoitetun, kerrosalaltaan enintään 20 m²:n suuruisen saunan.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden, kerrosalaltaan enintään 15 m²:n
suuruisen talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden, kerrosalaltaan enintään 20 m²:n
suuruisen talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden maa- ja metsätaloutta palvelevan
talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden navettarakennuksen.

Luonnonmukaisena säilytettävä alueen osa. Alueelle ei saa sijoittaa
rakennuksia.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Ohjeellinen pysäköintipaikka. Alue on tarkoitettu korttelin 5 käyttöön.

Luontoarvoiltaan merkittävä alue. Alueen metsänhoidossa ja muussa
maankäytössä tulee huomioida lehtokasvillisuuden säilyminen.
.................................................................................................................

Kaavassa esitettyjen tonttien lukumäärää ei saa ylittää.

Alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla
muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia.

Tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena. Rantaan
rajoittuvilla tonteillla rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä
suojapuusto.

Korttelialueiden vesihuolto on järjestettävä valtioneuvoston asetuksen
542/2003 säädösten mukaisesti.

PÄLKÄNE
KUULIALAN KYLÄ

Vesalan ranta-asemakaava 1:2000
Tila RN:o 1:28, Vesala

Ranta-asemakaavalla muodostuvat erillispientalojen ja loma-asuntojen kortteli 1,
loma-asuntojen korttelit 2, 3 ja 5 sekä erillispientalojen kortteli 4. Ranta-asemakavalla
muodostuu lisäksi maa- ja metsätalousaluetta.

RANTA-ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Hämeenlinnassa 6.8.2008
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Arto Remes Katja Ojala
maankäytön suunnittelija maanmittausinsinööri amk

Tämä ranta-asemakaava on Pälkäneen
kunnanvaltuuston hyväksymä

...................................................§

Voimaantulo................................
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M Erillispientalojen korttelialue.
Tontille saa sijoittaa yhden asuinrakennuksen sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 m² ja asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 220 m².

Erillispientalojen korttelialue.
Alueen olemassa olevat rakennukset ja ympäristö on pyrittävä säilyttämään alueen luonteelle ominaisena.
Lisärakentaminen tulee sopeuttaa vanhaan rakennuskantaan noudattaen alueen rakentamistapaa.

Loma-asuntojen korttelialue.
Kullekin tontille saa sijoittaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 160 m², josta loma-asunnon ja saunojen yhteen laskettu pinta-ala
saa olla enintään 140 m².

Loma-asuinrakennuksen etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä ja
talousrakennusten vähintään 30 metriä.

Erillisen, kerrosalaltaan enintään 25 m² suuruisen saunarakennuksen saa sijoittaa kaavassa osoitetun
rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Loma-asuntojen korttelialue.
Kullekin tontille saa sijoittaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 160 m², josta loma-asunnon ja saunojen yhteen laskettu pinta-ala
saa olla enintään 140 m².

Rakennukset tulee sijoittaa kaavassa osoitetulle rakennusalalle.

Loma-asuntojen korttelialue.

PÄLKÄNE
KUULIALAN KYLÄ

Vesalan ranta-asemakaava 1:2000
Tila: Vesala RN:o 1:28

Ranta-asemakaavalla muodostuvat erillispientalojen ja loma-asuntojen kortteli 1, loma-asuntojen korttelit 2, 3 ja 5 sekä
erillispientalojen kortteli 4. Ranta-asemakaavalla muodostuu lisäksi maa- ja metsätalousaluetta.

RANTA-ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
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Kullekin tontille saa sijoittaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 160 m², josta loma-asunnon ja saunojen yhteen laskettu pinta-ala
saa olla enintään 140 m².

Loma-asuinrakennus sekä uudet talousrakennukset tulee sijoittaa kaavassa osoitetulle päärakennusalalle.

Erillisen, kerrosalaltaan enintään 25 m² suuruisen saunarakennuksen saa sijoittaa kaavassa osoitetun
rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Maa- ja metsätalousalue.

Venevalkama. Aluevaraus on tarkoitettu korttelin 5 käyttöön.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta saa ullakkokerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden asuinrakennuksen ja yhden talousrakennuksen.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 m² ja asuinrakennuksen kerrosala saa olla
enintään 220 m².

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden, korttelin 3 käyttöön tarkoitetun, kerrosalaltaan enintään
20 m²:n suuruisen saunan.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden, korttelin 1 tontin 2 käyttöön tarkoitetun, kerrosalaltaan enintään
20 m²:n suuruisen saunan.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden, kerrosalaltaan enintään 15 m²:n suuruisen talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden, kerrosalaltaan enintään 20 m²:n suuruisen talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden, kerrosalaltaan enintään 130 m²:n suuruisen talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden maa- ja metsätaloutta palvelevan talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden navettarakennuksen.

Säilytettävä alueen osa. Piha-alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia.

Rakennushistoriallisesti paikallisesti merkittävä rakennus, joka tulee säilyttää.
Rakennusta koskevat korjaustoimenpiteet tulee tehdä rakennuksen ominaispiirteet säilyttäen, käyttäen
perinteisiä rakennusteknisiä ratkaisuja ja materiaaleja.

Luonnontilaisena säilytettävä alueen osa.
Alueen puusto tulee säilyttää. Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, eikä alueella saa suorittaa kaivamis-,
louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistoimenpiteitä.
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Ajoyhteys.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Ohjeellinen pysäköintipaikka. Alue on tarkoitettu korttelin 5 käyttöön.

Maisemallisesti paikallisesti arvokas alue.
Alueen puusto tulee säilyttää. Alueella ei saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai
täyttämistoimenpiteitä.

Luontoarvoiltaan paikallisesti merkittävä alue.
Alueen metsänhoidossa ja muussa maankäytössä tulee huomioida lehtokasvillisuuden säilyminen.

............................................................................................................................................................................

Kaavassa esitettyjen tonttien lukumäärää ei saa ylittää.

Alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoiltaan, materiaaleiltaan ja
väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia.

Tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena. Rantaan rajoittuvilla tonteillla rakennusten ja
rannan välissä on säilytettävä suojapuusto.

Korttelialueiden vesihuolto on järjestettävä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja kunnan määräysten
mukaisesti.

Hämeenlinnassa 6.8.2008, 14.3.2011
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Arto Remes Katja Ojala
maankäytön suunnittelija maanmittausinsinööri AMK

Tämä ranta-asemakaava on Pälkäneen kunnanvaltuuston hyväksymä ____.____.2011 §____.

Voimaantulo.........................
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Pälkäne, Vesalan ranta-asemakaava   MUISTIO
Viranomaisneuvottelu

Aika ja:   4.1.2007 klo 10 Pirkanmaan ympäristökeskus
paikka

1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajaksi valittiin Elina Viitanen ja sihteeriksi Arto Remes.

2 OSANOTTAJAT

Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt:

Elina Viitanen (Pirkanmaan ympäristökeskus), pj
Reijo Honkanen (Pirkanmaan ympäristökeskus)
Hannu Alén (Pälkäneen kunta)
Anitta Käenniemi (Pälkäneen kunta)
Arto Remes (Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa), sihteeri
Arja Halinen (maanomistaja ja maanomistajien edustaja)
Matti Halinen (maanomistajien edustaja)

Arto Remes totesi, että neuvotteluun on kutsuttu Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakunta-
museo, Museoviraston rakennushistorian osasto,  Pirkanmaan ympäristökeskus, Pälkäneen
kunta ja kaava-alueen maanomistajat.

Pirkanmaan maakuntamuseo on ilmoittanut kaavoittajalle, että alueelta ei ole tiedossa rau-
hoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä maakuntamuseo siitä syystä katso tarpeelliseksi
osallistua viranomaisneuvotteluun. Myös Museoviraston arkeologinen osasta ja Pirkanmaan
liitto ovat ilmoittaneet, että ne eivät osallistu neuvotteluun. Pirkanmaan liitto on ilmoittanut
ottavansa kantaa kaavan lausuntovaiheissa, koska maakuntakaavan maisema-aluerajaus kos-
kee suunnittelualuetta.

3 NEUVOTTELUN TARKOITUS

Elina Viitanen kertoi ranta-asemakaavan viranomaisneuvottelun olevan lakisääteinen kaava-
prosessin vaihe. Maankäyttö- ja rakennuslain 77 §:n mukaan neuvottelu tulee järjestää aina
ranta-asemakaavaa laadittaessa.

Neuvottelun tarkoituksena on välittää viranomaisnäkemykset hankkeesta kaavoittajalle ja
kaavan laadituttajille heti työn alkuvaiheessa. Ja toisaalta neuvottelu perehdyttää viranomai-
set heti alkuvaiheessa hankkeen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.

4  KAAVAHANKKEEN ESITTELY

Kaavoitettava alue ja alustavat tavoitteet

Arja ja  Matti Halinen kertoivat, että ranta-asemakaava on tarkoitus laatia Vesalan tilalle, joka
on Arjan kotitila. Tilaan kuuluu Pälkäneveden mantereen ranta-aluetta sekä Rättärin saaren
alue. Aluetta hallinnoivan perikunnan tavoitteena on selvittää Vesalan tilan ranta-alueiden  ra-
kentamismahdollisuudet ja jäsentää ranta-alueiden maankäyttö kokonaisuudessaan.

Ympäristösuunnittelu
Konekirjoitusteksti
LIITE 12



Haliset lisäsivät, että yhtenä tavoitteena on mahdollistaa kaavalla uuden asuinrakennuspaikan
muodostuminen tilan länsiosaan. Heidän tavoitteena on muuttaa asumaan vakituisesti Vesalan
tilalle, koska Matin työpaikka on nykyisin Valkeakoskella Tilan vanhaa päärakennusta ei ole
mahdollista korjata asuinkäyttöön. Päärakennus on ollut jo 7 vuotta kylmillään. Uudelle asuin-
rakennuspaikalle haettiin poikkeamislupaa, mutta ympäristökeskus hylkäsi hakemuksen.
Ranta-asemakaavan laatiminen näyttää olevan ainoa tapa selvittää Vesalan tilan ranta-
alueiden rakentamismahdollisuudet..

Arto Remes esitteli alustavan kaavaluonnoksen seuraavasti :

- kaava-alueen mannerrannan länsirajalle esitetään kahta rakennuspaikkaa (kortteli 1), joista
toinen on asuinrakennuspaikka ja lomarakennuspaikka. Korttelialue 1 liittyy naapuritilan ra-
kennusalueeseen muodostaen näin yhtenäisen rakentamisalueen. Lisäksi alueella jo oleva sau-
narakennus sekä vanha tieura perustelee tonttien sijoittamista esitetyllä tavalla.

 - Vesalan talouskeskuksen koillispuoleiselle ranta-alueelle on esitetty kaksi uutta lomaraken-
nuspaikkaa (kortteli2). Ko. alue on puustoltaan peitteinen ja soveltuu hyvin rakentamiseen.
- Vesalan talouskeskuksen alueelle esitetään vanhan päärakennuksen lisäksi rakennusoikeutta
toiselle asuinrakennukselle.
- talouskeskuksen itäpuolella sijaitseva vanha lomarakennuspaikka esitetään osoitettavaksi
yhtenä lomarakennuspaikkana.
- Rättärin saareen esitetään yhtä lomarakennuspaikkaa, joka muodostuu kahden vanhan hyvin
pienen loma-asunnon alueesta. Rakennuspaikalle on tarkoitus kaavoittaa mahdollisuus uuden
päärakennuksen rakentaminen. Rättärin saaren muu rantarakennusoikeus on tarkoitus siirtää
mannerrannalle.

Suhde ylempiasteisiin kaavoihin

Maakuntakaava

Remes kertoi, että alue kuuluu osana maakuntakaavan maakunnallisesti arvokkaan maisema-
alueen rajaukseen. Rajauksen piiriin kuuluu suurin osa Pälkäneveden ranta- ja vesialueesta.

Yleiskaava

Pälkäneen kunnan rantayleiskaavaluonnoksessa Vesalan tilan mannerrannalle on osoitettu
rantaan ulottuva maatilan talouskeskuksen aluevaraus(AM) ja talouskeskuksen itäpuolelle yk-
si vanha lomarakennuspaikka ja neljä uutta lomarakennuspaikka. Mannerrannan länsiosa on
merkitty maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ertyisiä ympäristöarvoja (MY). Muutoin man-
nerranta on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Rättärin saareen on osoitettu
kaksi vanhaa lomarakennuspaikkaa ja muu osa saaresta on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta
(M).

Elina Viitanen esitti, että maakuntakaavan maisema-aluevarauksen tavoitteet tulee huomioida
ranta-asemakaavasuunnittelussa.

Matti Halinen totesi, että osa yleiskaavaluonnoksessa osoitetuista uusista rakennuspaikoista
sijaitsee rakentamisen kannalta huonoissa paikoissa. Tilan länsiosassa sijaitseva rantasauna on
jäänyt kokonaan huomioimatta yleiskaavaluonnoksessa. Rättärin saareen yleiskaavaluonnok-
sessa esitetylle alueelle ei ole mahdollista muodostaa kahta rakennuskelpoista rakennuspaik-
kaa.

Hannu Alén totesi, että yleiskaavan MY- aluevarausmerkintä perustuu Pirkanmaan liiton kal-
lioalueinventointiin, jossa Myyränmäen kallioalue on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi kal-



lioalueeksi. Yleiskaavaluonnoksen MY- aluevaraus ei perustu alueen luontoarvoihin. Kallio-
alueinventoinnin perusteella ohjataan lähinnä maa-ainesten ottoa eikä rakentamista.

Matti Halinen totesi länsiosan ranta-alueen ja yleiskaavan MY- alueen olevan tavanomaista
hoidettua talousmetsää.

5  SELVITYKSET JA MITOITUS

Luonto- ja maisemaselvitys

Hannu Alén on laatinut alueelle luonto- ja maisemaselvityksen. Alén totesi, että yleiskaavan
MY- alueen kaava-alueen osalla ei ole mitään erityisiä luontoarvoja. Vanhojen metsien luon-
toarvoja sisältävät alueet sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella tausta-alueella. Myös varsinai-
set kallioalueet ja jyrkänteet sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella.  Kaava-alueen länsiosan
rannan maisemallisesti tärkein kokonaisuus on vanhan saunan ympäristön avonaiset rantakal-
liot.

Alén lisäsi, että Vesalan tilan luonnonympäristöltään arvokkain alue on itäosan lehtoalue.
Luontoarvojen ja rannan virkistyskäyttömahdollisuuksien puolesta rantarakentaminen tulisi
sijoittaa mannerrannan länsiosaan. Rättärin saarta ei inventoitu, koska saareen ei ole tavoittee-
na osoittaa uusia rakennuspaikkoja.

Arkeologinen selvitys

Remes totesi, että maakuntamuseo on tehnyt arkeologisen täydennysinventoinnin  Pälkäneen
rantayleiskaavaa varten. Pirkanmaan maakuntamuseo on ilmoittanut kaavoittajalle, että Vesa-
lan tilan alueelta ei ole tiedossa rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Katsottiin, että alueelle ei ole tarpeen laatia arkeologista inventointia.

Olemassa oleva rakennuskanta

Todettiin, että Vesalan talouskeskuksen alueella sijaitsee päärakennus sekä vanhaa talouskes-
kuksen toimintaan liittyvää rakennuskantaa mm. navetta. Mannerrannan länsiosassa sijaitsee
hyväkuntoinen ja käytössä oleva saunarakennus. Rättärin saaressa sijaitsee kaksi pientä vapaa-
ajankäytössä olevaa rakennusta sekä pieni aivan rannassa sijaitseva talousrakennuksena toi-
miva rakennus.

Matti Halinen kertoi, että Vesalan päärakennuksen korjaaminen vakituiseen asuinkäyttöön ei
ole teknisesti ja taloudellisesti järkevää. Entiset maatilan tuotanto- ja talousrakennukset ovat
nykyään lähinnä varastokäytössä.

Emätilatarkastelu ja mitoitusperusteet

Remes kertoi, että Vesalan tila on rantasuunnittelun emätila. Tältä osin ranta-
asemakaavoituksen lähtökohta on selkeä. Kunnan rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoituspe-
rusteiden mukaan Vesalan tilan rantarakennusoikeus on 8 rakennusyksikköä. Rakennusoikeu-
desta kaksi rakennusyksiö tulee Rättärin saaresta ja loput mannerrannalta.

Alustavassa ranta-asemakaavaluonnoksessa on osoitettu kuusi omarantaista rakennuspaikkaa
sekä kahden asuinrakennuksen rakentamismahdollisuus takamaastoon talouskeskuksen alu-
eelle. Taustamaaston rakentamisen on katsottu vastaavan mitoituksellisesti yhtä omarantaista



rakennuspaikkaa. Alustavan luonnoksen mitoitus on siten rantayleiskaavaluonnosta alhaisem-
pi.

Vesihuollon järjestäminen

Todettiin, että alue on osittain kivikkoista ja kallioista. Vesihuollon järjestämistapaan joudu-
taan kiinnittämään huomioita.

6  VIRANOMAISTEN JA KUNNAN NÄKEMYKSET HANKKEESTA

Anitta Käenniemen näkemyksiä :

- rantaviivan muuntamistapa sekä mitoitustaso tulee harkita uudelleen. Myös kunta joutuu
harkitsemaan yleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteet uudelleen. Rantaviivan muuntami-
nen on tehtävä yleiskaavaa tiukemmalla muuntomallilla.
- alustavan luonnoksen rakennuspaikkojen lukumäärä on korkea. On kyseenalaista ja ministe-
riön ohjeen vastaista laskea Rättärin saaresta kahta rakennuspaikkaa.
- maatilan talouskeskuksen mitoittava vaikutus on epäselvä. Jos kaavassa osoitetaan talous-
keskukselle suuri kerrosala niin mikä on sen mitoittava vaikutus. Vanhan talouskeskuksen ra-
kennuskannan osoittaminen on ongelmallista ranta-asemakaavoissa. Vesalan talouskeskuk-
sella on rantaa varaava vaikutus ja se on laskettava täysimääräisesti käytetyksi rakennusoikeu-
deksi. Kaksi asuinrakennuspaikkaa talouskeskuksen alueella lasketaan kahdeksi rakennuspai-
kaksi. Rakentamisen rakennusaloja ja kerrosaloja tulee täsmentää ja harkita onko maatilan ta-
louskeskuksen aluevaraus ylipäätään nykytilanteessa oikea kaavamerkintä.
- naapuritontilla vaikeuksia jätevesien käsittelyn kanssa, kallion päällä vaikea toteuttaa jäteve-
sien käsittelyä
- naapurit mahdollisesti valittavat kaavasta
- saaren vanhojen rakennusten säilyttämisen tarvetta harkittava. Onko tarvetta osoittaa kaavas-
sa suojelumerkinnöin ?
- kaava saatava sellaiseen muotoon, että se kestää myös valitukset
- kaavat ovat tahtoneet kaatua, minkä vuoksi ollaan varovaisia

Matti Halinen totesi, että tautia ei kannata sairastaa etukäteen. Lähtökohtana täytyy olla, että
kun kaava saadaan viranomaisia ja kuntaa tyydyttävään muotoon, niin sitten valitus on tarvit-
taessa katsottava.

Reijo Honkanen totesi, että naapuri voi valittaa, mutta onko valitukselle perusteita. Valitusta
sinällään ei tarvitse pelätä. Kaava tulee luonnollisesti pyrkiä saamaan sellaiseen muotoon, että
valitustilanne vältettäisiin eikä ainakaan viranomaisten tarvitsisi valittaa.

Reijo Honkasen mukaan rakennuspaikkojen keskittäminen olevien rakenteiden yhteyteen on
hyvää esitetyssä luonnoksessa. Honkasen mukaan mannerrannalla on muunnettua rantaviivaa
noin 800 m. Tähän  suhteutettuna alustavan luonnoksen rakennuspaikkojen määrä on korkea-
na, kun huomioidaan talouskeskuksen kahden asuinrakennuksen mitoittava vaikutus. Tosin
saaresta siirretty rakennusoikeus nostaa mannerrannan mitoitusta.

Anitta Käenniemi kertoi määrittäneensä muunnettua rantaviivaa Honkasta vähemmän.

Elina Viitasen näkemyksiä :

- Vesalan talouskeskuksella on rantaa varaava vaikutus riippumatta osoitetaanko talouskes-
kukselle rantasaunaa tai ei. Alustavan luonnoksen talouskeskuksen alue varaa kaksi rakennus-
paikkaa.



- Rättärin saareen tulee osoittaa kulku kaavassa. Riittävä alue autopaikoille ja venevalkamalle.
- Kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää puhtaan veden saatavuus ja jätevesien käsittelymah-
dollisuudet. Palvelutarpeet tulevat myös tarkasteltaviksi, jos alueelle osoitetaan pysyvää asu-
tusta
- Jos Rättärin saareen osoitetaan uusia rakennuspaikkoja, niin saaren luontoarvot tulee inven-
toida
- tontin osoittamisella talouskeskuksen koillispuolen niemekkeeseen on normaalia suurempi
maisemavaikutus

Arto Remes ihmetteli, että rakentamisen ohjaamisella takamaastoon ei ole mitään käytännön
vaikutusta mitoituslaskelmiin. Remeksen mukaan talouskeskuksen koillispuolen kapeaan nie-
mekkeeseen ei tulla ohjaamaan rakentamista vaikka tontti sijaitseekin niemekkeen kohdalla.
Maisemavaikutusta ei ole muita tontteja enemmän. Päinvastoin puustoinen niemeke rajoittaa
rakentamisen maisemavaikutusta.

Matti Halinen totesi länsiosan rakentamisen olevan myös vedenhankinnan kannalta perustel-
tua.

Hannu Alén kertoi, että vesihuolto tulee paranemaan tällä alueella tulevaisuudessa. Kuntien
yhdistyminen edistänee Aitoon ja Pälkäneen välisen viemärin rakentamista.

7  JATKOTOIMENPITEET

Sovittiin, että kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot. Viranomaisneuvotteluja tai
työneuvotteluja pidetään tarvittaessa.

Muistion vakuudeksi Hämeenlinnassa  26.2.2007

Arto Remes
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VIRANOMAISNEUVOTTELUN MUISTIO

Pälkäneen kunta
Vesalan ranta-asemakaava (Pälkänevesi)

Aika ja paikka:
Pirkanmaan ELY-keskus 6.5.2010 klo 13.00

1, 2 NEUVOTTELUN TARKOITUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Neuvottelu pidettiin viranomaisten työneuvotteluna. Puheenjohtajana toimi Seppo
Mäkinen ja sihteerinä Arto Remes.

Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt:

Seppo Mäkinen, pj Pirkanmaan ELY-keskus
Reijo Honkanen Pirkanmaan ELY-keskus
Hannele Kuitunen Pirkanmaan maakuntamuseo
Anitta Käenniemi Pälkäneen kunta
Arja Halinen Maanomistaja ja maanomistajien edustaja
Matti Halinen Maanomistajien edustaja
Arto Remes Kaavan laatija / Ympäristönsuunnittelu Oy

Pirkanmaa

Neuvotteluun oli kutsuttu lisäksi Pirkanmaan liitto.

3 KAAVALUONNOKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Arto Remes esitteli kaavaluonnoksesta esitetyt kolme huomautusta (mielipidettä).

Erkki Iivonen tiedustelee mahdollisuutta saada kulkuoikeus ja venevalkama kaava-
alueen venevalkamaan ? Iivonen omistaa vesialueen RN:o 4:23, joka rajoittuu kaava-
alueeseen

- maanomistajien edustajat totesivat, ettei venevalkamaan haluta ulkopuolisia käyt-
täjiä
- todettiin, että kaavan venevalkamavaraukseen on vaikea määrätä oikeuksia henki-
löille tai muille ulkopuolisille tahoille eikä Iivosen asian tutkimista ranta-
asemakaavalla pidetty tarpeellisena

Kalevi Kuokkanen (lähinaapuri Kyttälän saaresta) ei katso aiheelliseksi vastustaa
kaavoitusta, mikäli rakennukset sijoitetaan riittävän etäälle rannasta, rakennuskorke-
us säilyy kohtuullisena sekä suojakasvillisuus säilytetään. Toivottavaa olisi, että ra-
kennusmateriaalit ja värit olisivat perinteisiä.

- keskustelussa todettiin, että kaava ohjaa rakentamista Pälkäneen kunnan rantaetäi-
syyskäytännön mukaisesti riittävän etäälle rannasta.



2

Antti, Timo ja Eero Niittylä, psta Antti Niittylä
Omistavat tilat Varppeenranta RN:o 3:25 ja Varppeenranta I RN:o 4:11.

1. Kaavaluonnos ei ole rantayleiskaavasuunnitelman mukainen. Erillisratkaisuja, jotka
poikkeavat yleiskaavaratkaisusta ei tulisi hyväksyä.

Ranta-asemakaavaluonnosta tulisi muuttaa siten, että lomarakennuspaikat sijoitetaan
yleiskaavaratkaisun  mukaisesti ja erillispientalorakentaminen sijoitetaan yleiskaava-
luonnoksen maatilan talouskeskuksen (AM) alueelle.

Jos AM- aluetta on tarve laajentaa, niin siihen ei ole huomauttamista. Olennaista on,
että RA- ja AM- alueet käsitellään yleiskaavaluonnoksen mukaisesti yhtenäisinä ko-
konaisuuksina, ei pilkkoen, kuten ranta-asemakaavaluonnoksessa on tehty.

2. Alueen länsiosa on luonnonkaunista, maisemallista kalliorantaa, joka on osoitettu
yleiskaavaluonnoksessa MY- alueeksi. Ranta-asemakaavaluonnoksen RA-1 ja AO-
rakennuspaikkojen sijoittaminen alueen länsiosaan on tähänkin katsoen yleiskaavaeh-
dotukseen nähden sopimaton eikä sitä tulisi hyväksyä.

3. Ranta-asemakaavasuunnitelman erillispientalo-osa on asiallisesti yhtä kuin Arja ja
Matti Halisen vuonna 2005 tekemä poikkeamislupahakemus omakotitalon rakentami-
seksi MY- alueelle Vesalan tilan länsipäähän. Pirkanmaan ympäristökeskus hylkäsi
hakemuksen. Nyt käsillä olevassa suunnitelmassa on kertaalleen käsitelty hanke aino-
astaan saatettu uudenlaisen muotoon. Mitään sellaista muuttunutta olosuhdetta tai
uutta asiaperustetta, joka vaikuttaisi asian arvostelemiseen, ei ole. Näin ollen ranta-
asemakaavasuunnitelma tulisi sellaisena hylätä, tai edellyttää, että se muutetaan ran-
tayleiskaavaehdotusta vastaavaksi.

- keskustelussa todettiin, että rantayleiskaavaluonnosta, jonka tekeminen on lopetettu
ei voida pitää ranta-asemakaavoitusta sitovana suunnitelmana.

- keskustelussa todettiin, että yleiskaavaluonnoksessa oli selviä virheitä mm. siitä
puuttui Vesalan tilan länsiosassa sijaitseva sauna, joka olisi kuulunut osoittaa yleis-
kaavaluonnoksessa rakentamisalueeksi. Lisäksi yleiskaavaluonnoksessa MY- alueva-
rauksella oli osoitettu kaikki yleiskaavan luontoselvityksessä esille tuodut kohteet
riippumatta kohteen rajausperusteesta. Ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä on
tullut esille, että ko. länsiosan alueella ei ole sellaisia luonnonympäristön arvoja, jotka
edellyttäisivät MY- aluevarauksen käyttämistä. Alueen arvo perustuu vanhaan seutu-
kaavaliiton kallioalueinventointiin, jossa on kartoitettu maa-aineisten otolta säästettä-
viä kallioaluekokonaisuuksia. Alueella ei maakunnallista tai valtakunnallista arvoa
myöskään geologisena kokoisuutena. Kallioalueinventointiin perustuvan geologisen
arvon ei nähty estävän alueen normaalia rantarakentamista, kun rakentaminen on oh-
jattu kaavalla rannan avokallioalueiden ulkopuolelle.

- keskustelussa todettiin, että Pirkanmaan ympäristökeskus ei ottanut poikkeamisluvan
hylkäämispäätöksessä kantaa haetun rakennuspaikan sijaintiin, vaan edellytti, että ra-
kentamisen tulee perustua kunnan rantayleiskaavaan tai yksityiseen ranta-
asemakaavaan.
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4 LUONNOSVAIHEEN PALAUTTEEN PERUSTEELLA TEHDYT LISÄSELVI-
TYKSET JA MUUTOSESITYKSET KAAVARATKAISUUN

Maanomistajat ovat teetättäneet luonnosvaiheen viranomaislausuntojen perusteella
kaavaa varten rakennusinventoinnin, maisemaselvityksen sekä länsiosan tonteille jäte-
vesien käsittelysuunnitelman.

Selvitysten ja luonnosvaiheen palautteen perusteella kaavaratkaisua esitetään muutet-
tavaksi seuraavasti :

- Vesalan vanhan päärakennuksen ja rantasaunan rakennuskulttuuriarvot huomioi-
daan säilyttämismerkinnällä sr-1. Lisäksi päärakennuksen pihapiiri osoitetaan
säilytettävän alueen osan merkinnällä (s-1). Vanhan päärakennuksen kaakkois-
puolelle mahdollistetaan uuden päärakennuksen rakentaminen kuitenkin siten,
että kortteli 1 on mitoituksellisesti yksi rakennusyksikkö.

- Länsiosan korttelin 1 tonttien luonnonmukaisena säilytettävän alueen rajausta
täsmennetään siten, että luonnonmukaisen rakentamattomana säilytettävän alu-
een rajaus on koko korttelin rantavyöhykkeen osalta riittävä

- Talouskeskuksen rantavyöhykkeellä sijaitsevilta huonokuntoisilta puuliiteriltä ja
entiseltä saunalta / varastolta on poistettu talousrakennuksen rakennusalojen
merkintä. Rakennuksia ei ole tarkoitus uudistaa ja näin on pyritty vähentämään
entisen talouskeskuksen alueen rantarakentamisen mitoittavaa vaikutusta

- Rättärin saaren korttelin 5 rakennuspaikan rajausta on täsmennetty saaren itäreu-
nalta siten, että rakentaminen ohjautuu vaaditulle etäisyydelle rannasta

Maanomistajan edustajat ja kaavan laatija totesivat, että rakennuspaikkojen sijoittelua
ei ole mahdollista yhtenäistää huomioiden eri rannanosien arvot ja maasto-olosuhteet.
Länsiosan kaksi tonttia tukeutuvat yhtenäisesti alueen länsipuolen jo rakentuneeseen
rannanosaan ja Vesalan talouskeskuksen saunan rakentuneeseen rannanosaan. Kortte-
lin 2 kaksi tonttia ovat käytännössä Vesalan talouskeskuksen vaikutuspiirissä. Ja muut
rakentamisalueet ovat vanhojen rakennuspaikkojen alueita. Arja Halinen korosti, että
kaavassa on jätetty Rättärin saaren kaikki rakentumattomat rannat yhtenäisesti raken-
tamisesta vapaaksi, vaikka saaren pohjoisosassa olisi koko kaava-alueen parhaat ra-
kentamisalueet. Saari on kuitenkin tällä hetkellä kaava-alueen ainoa aidosti rakenta-
mista vapaa rannanosa, jota voidaan käyttää jokamiehenoikeudella tapahtuvaan ran-
tautumiseen. Mannerrannalla alueen länsipuoliset vanhat rakennuspaikat, Vesalan ta-
louskeskus , Poransaaren rakentaminen sekä maasto-olosuhteet estävät käytännössä
jokamiehenoikeudella tapahtuvan rantautumisen.

5 VIRANOMAISTEN PUHEENVUOROT

Hannele Kuitunen piti rakennusinventoinnin laadituttamista hyvänä asiana. Esitetyt
rakennetun ympäristön arvoja huomioivat kaavamerkinnät turvaavat alueen olennaiset
arvot. Vesalan talouskeskus on arvokas kokonaisuutena ja olisi parempi rajata myös
vanha navetta tonttialueeseen ja turvata myös navetan ympäristön (pihapiirin) säily-
minen. Kuitunen totesi, että uuden päärakennuksen rakentaminen vanhan pääraken-
nuksen viereen on mahdollista. Rakennustapaan tulee hakee mallia vanhasta päära-
kennuksesta ja ulkoverhousmateriaalina tulisi käyttää lautaverhousta. Saaren vanhoilla
rakennuksilla on merkitystä myös kokonaisuutena, joten alueen osoittaminen yhdeksi



4

tontiksi mahdollisesti edistää kokonaisuuden säilymistä, vaikka suojelumerkintöjä ei
ole esitettykään. Toivottavasti myös saaren olevat rakennukset olisivat kunnostettavis-
sa ja hyödynnettävissä vapaa-ajankäyttöön.

- Keskustelussa pyrittiin saamaan selvyys korttelin 4 laskennalliseen mitoittavaan vai-
kutukseen, kun kaavalla turvataan vanhan päärakennuksen säilyminen asuinrakennuk-
sena ja uuden päärakennuksen rakentaminen samalle tontille.

Matti Halinen totesi kunnan uuden rakennusjärjestyksen tukevan vanhojen arvokkai-
den rakennusten säilyttämistä siten, ettei vanha rakennus estä tai heikennä mahdolli-
suuksia uuden päärakennuksen rakentamiseen. Halinen totesi, että Vesalan vanha pää-
rakennus on mahdollista säilyttää ainoastaan siten, että Vesala säilyy asuttuna paikka-
na. Vanhan päärakennuksen kunnostamiseen nykyajan vaatimukset täyttävään asuin-
käyttöön ei ole mahdollisuuksia ja resursseja, mutta rakennus on mahdollista säilyttää
nykyisessä kunnossa, jos Vesala säilyy uuden päärakennuksen myötä asuttuna.

Anitta Käenniemi totesi, että uusilla vanhaan rakentamistapaan sopimattomilla päära-
kennuksilla on pilattu monen vanhan talouskeskuksen ympäristö. Käenniemi piti
edelleen mitoituskysymystä hankalana, jos kortteliin 4 mahdollistetaan kaavalla kah-
den asuinrakennuksen rakentaminen. Rakennuslautakunnan lausunnossa talouskeskuk-
sen vanhoilla rakennuksilla, jotka oli merkitty M- alueelle rakennusaloina ja joiden to-
dettiin muodostavan oman rakennusyksikön tarkoitettiin vanhaa saunaa ja puuliiteriä.
Nämä rakennusalat on nyt esitetty poistettavaksi eikä vanhoista talousrakennuksista
voida enää katsoa muodostuvan omaa rakennuspaikkaa. Navetta kuuluu talouskeskuk-
sen pihapiiriin.

Matti Halinen piti muiden tekemien virheiden korostamista tarpeettomana ja niiden
perusteella Vesalan kaavoituksen vastustaminen on täysin kohtuutonta. Muiden teke-
mät virheet eivät saa vaikuttaa suhtautumiseen asiansa kunnolla hoitaviin.

Reijo Honkanen ja Seppo Mäkinen esittivät, että s-1- merkintä olisi hyvä osoittaa
myös talouskeskuksen talousrakennusten ympärille.

Hannele Kuitunen totesi, että pihapiirin muodostavat päärakennus, navetta ja aitta.
Riihi on pihapiirin ulkopuolella. Säilytettä pihapiiri on Vesalaan saavuttaessa tieltä
näkyvä kokonaisuus. Tie tulisi rakentaa korttelin 4 uudelle asuinrakennukselle siten,
että pellon reunassa olevat pihapuut säilyvät.

Seppo Mäkinen totesi suppean korttelialueen olevan pidemmällä tähtäimellä parempi
ja että vanhoja talousrakennuksia voidaan rajata rakennusaloina maa- ja metsätalous-
alueelle. Mäkinen nosti keskusteluun niemen kärkeen sijoitetun korttelin 2 tontit. Mä-
kinen piti näitä niemeen sijoitettuja tontteja maiseman kannalta häiritsevämpinä kuin
länsiosaan sijoitettuja tontteja.

Arja ja Matti Halinen totesivat, ettei näiden tonttien sijoittamista ole pidetty tähän
saakka erityisen ongelmallisena. Remes esitti, että kyseessä on varsin leveä ja syvyy-
deltään lyhyt niemialue, eikä rakentamisesta aiheudu merkittävää maisemaa muuttavaa
vaikutusta vesistölle. Niemialueen kapea kärkiosa jää rakentamisen ulkopuolelle ja se
rajaa rakentamisen maisemavaikutuksen suppeaksi. Korttelin 2 tontit suuntautuvat
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toiminnallisesti luoteeseen. Niemialueen rakentamista voidaan tarvittaessa ohjata esi-
tettyä yksityiskohtaisemmin.

Anitta Käenniemi nosti esille rakennuslautakunnan lausunnosta kellarirakentamisen
jyrkillä rannanosilla, jolloin kellarikerroksista tulee rannan suuntaan näkyviä kerrok-
sia. Rannan suunnasta tarkasteltaessa rakennuksista tulee sitten 3- kerroksisia. Kes-
kustelussa todettiin, ettei perinteisiä kokonaan maan alle sijoittuvia kellareita ole tar-
peen kieltää kaava-alueen tonttien maastonmuodot huomioiden.

6 KUNNAN PÄÄTÖS LUOPUA RANTAYLEISKAAVOJEN LAATIMISESTA
(VAIKUTUS RANTA-ASEMAKAAVOITUKSEN)

Anitta Käenniemi totesi, että rantayleiskaavojen (Luopioisten kumoutunut rantaoyk ja
Pälkäneen rantaoyk-luonnos) mitoitusperusteet on hyväksytty valtuustossa. Pälkäneen
kunta on noudattanut rantayleiskaavojen hyväksyttyjä mitoitusarvoja poikkeamisme-
nettelyssä sekä ranta-asemakaavoituksessa, mutta rantaviivan muuntamistapana on
edellytetty rantayleiskaavojen muuntoperustetta tiukemman Etelä-Savon liiton muun-
tomallin käyttämistä. Tarkemmalla ranta-asemakaavasuunnittelulla on poikettu ja voi-
daan poiketa rantayleiskaavojen maankäyttöratkaisusta.

Seppo Mäkinen totesi, että jo laaditulla keskeneräisillä Pälkäneen rantayleiskaava-
luonnoksella on lähinnä rakennuspaikkojen määrän suhteellisuutta näyttävä merkitys.

Reijo Honkasen mukaan ainakin yleiskaavoja varten laaditut selvitykset ja yleiskaa-
voja varten hyväksytyt rantarakentamisen suhteelliset mitoitusarvot ovat käytettävissä
edelleen yksityiskohtaisemman suunnittelun lähtöaineistona. Yleiskaavoitusta yksi-
tyiskohtaisemmassa ranta-asemakaavassa yleispiirteiset selvitysaineistot ja kaavarat-
kaisu täsmentyy. Lisäksi Luopioisten rantayleiskaavan kumoamisperusteet on syytä
pyrkiä huomioimaan kaikessa Pälkäneen kunnan rantasuunnittelussa.

7 JATKOTOIMENPITEET

Kaava pyritään saamaan seuraavaksi ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotuksesta pyyde-
tään normaalisti viranomaislausunnot. Kaavaehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu
järjestetään tarvittaessa ehdotusvaiheen osallispalautteen perusteella.

8 NEUVOTTELUN PÄÄTTÄMINEN

Seppo Mäkinen kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen.

Muistion vakuudeksi Hämeenlinnassa 19.7.2010

Arto Remes
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VIRANOMAISNEUVOTTELUN MUISTIO   
     
Pälkäneen kunta 
Vesalan ranta-asemakaava (Pälkänevesi) 
 
Aika ja paikka: 
Pirkanmaan ELY-keskus 12.6.2012 klo 13.00 

  
 
1  NEUVOTTELUN TARKOITUS  
   

Neuvottelu pidettiin kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeisenä ehdotusvaiheen vi-
ranomaisneuvotteluna (MRL 66 §, 77 §, MRA 26 §,  35§).  Vesalan ranta-
asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 16.6.-8.7.2011 ja 25.-29.7.2011 ja 
siitä on saatu viranomaislausunnot sekä yksi naapuritilan omistajan mielipide. Neu-
vottelu on katsottu tarpeelliseksi järjestää kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja 
muun osallispalautteen perusteella.  
 

 
2  NEUVOTTELUN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
  Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Mäkinen ja sihteeriksi Arto Remes. 
 

Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt: 
  

Seppo Mäkinen, pj  Pirkanmaan ELY-keskus 
Reijo Honkanen  Pirkanmaan ELY-keskus 
Hannele Kuitunen  Pirkanmaan maakuntamuseo 
Anitta Käenniemi   Pälkäneen kunta 
Hannu Niukkanen  Pälkäneen kunta 
Arja Halinen   Maanomistaja ja maanomistajien edustaja 
Matti Halinen   Maanomistajien edustaja 
Arto Remes  Kaavan laatija / Ympäristönsuunnittelu Oy 

Pirkanmaa 
   
3 / 4  KAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUS / 
 MAANOMISTAJIEN EDUSTAJIEN, VIRANOMAISTEN JA KUNNAN PU-

HEENVUOROT  
 

Matti Halinen kertasi kaavaprosessin vaiheita ;  
- Kaavoituksen yhtenä lähtökohtana on ollut tavoite muuttaa Vesalaan vakituisesti 
asumaan ja näin palauttaa Vesalan vakituiseksi asutuksi paikaksi 
- Pälkäneen kunta valmisteli vuosituhannen alkupuolella alueella rantayleiskaavaa, 
joka ei kuitenkaan edennyt luonnosvaihetta pidemmälle 
- Pirkanmaan ympäristökeskus hylkäsi Vesalan tilalle haetun asuinrakennuksen 
poikkeamisluvan vuonna 2005, päätöksen mukaan uusien rakennuspaikkojen muo-
dostuminen kyseiselle ranta-alueelle tulee tutkia Pälkäneen kunnan alueelle laaditta-
vana olevalla rantayleiskaavalla tai ranta-asemakaavalla.  
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- Ranta-asemakaavan valmistelu aloitettiin kun kunnan yleiskaavoitus ei edennyt 
luonnosvaihetta pidemmälle eikä yleiskaavaprosessissa käsitelty edes valmisteluvai-
heen palautetta. Sittemmin Pälkäneen kunta on tehnyt päätöksen talouden tasapainot-
tamisohjelmassa luopua rantayleiskaavojen laatimisesta. 
- Viranomaisvaatimusten perusteella Vesalan ranta-asemakaavaan on jouduttu teke-
mään paljon selvityksiä mm. vesihuoltoselvitys, rakennusinventointi, luontoselvitys 
ja maisema-analyysi. Valitettavasti tehdyillä selvityksillä ei tunnu kuitenkaan olevan 
kaikilta osin merkitystä kun viranomaiset arvioivat Vesalan kaavaratkaisua. Erityi-
sesti ELY- keskus tukeutuu lausunnossaan edelleen rantayleiskaavan luontoselvitys-
aineistoon, vaikka yleiskaavan valmisteluvaiheen selvitykset perustuivat Vesalan ti-
lan osalta 1980 luvun lopun kallioalueinventointiin, joka oli tehty maa-ainesten oton 
lähtökohdista. Toisena kysymyksenä myöskään edellisessä virnaomaisten työneuvot-
telussa linjatut ja kaavaehdotuksessa esitetyt ratkaisut esim. rakennuskannan ja ra-
kennetun kulttuuriympäristön huomioimisen osalta eivät ole maakuntamuseon uuden 
lausunnon mukaan riittäviä. 
- Naapuritilan omistaja suhtautuu kielteisesti Vesalan kaavaan, mikä osaltaan koros-
taa myös viranomaislausuntojen merkitystä kaavan hyväksymisvaiheessa.      
 
Arto Remes totesi, että Vesalan kaavaa on vaikea viedä kunnan hyväksymiskäsitte-
lyyn huomioiden saadut viranomaislausunnot.  
 
Naapuritilan omistajan muistutus kaavaehdotuksesta  
 
Arto Remes; naapuritilan omistajien muistutuksessa pidetään Vesalan tilan länsi-
osaan osoitettuja uusia tontteja MRL:n vastaisina. Rakentaminen ei sopeudu ranta-
maisemaan ja pirstoo yhtenäisen rakentamattoman rannan. Lisäksi Vesalan vanha 
sauna on osoitettu kaavassa 20 m2:n suuruisena kun todellinen pinta-ala on 10 m2. 
 
Matti Halinen havainnollisti valokuvin Vesalan tilan länsiosan rannan olosuhteita 
suhteessa muistutuksen tehneen naapurin ranta-alueisiin. Voitiin todeta, että Vesalan 
tilan länsiosan ranta-alue on huomattavasti naapuritilan ranta-aluetta loivapiirteisem-
pi ja että naapuritilan jo toteutunut rakentaminen sijoittuu Vesalan tilan ranta-aluetta 
korkeammalla näkyvälle paikalle. Naapuritilan ranta on korkeampi nimenomaan lä-
hellä rantaa, mihin rakentaminen on tapahtunut. Todettiin, että naapuritilojen toteu-
tunut rakentaminen on muuttanut alueen kallioisten rantojen luonnetta keskeisiltä 
osin ja että kaavaehdotuksessa Vesalan tilan länsiosaan sijoitetut uudet rakennuspai-
kat sijoittuvat rantojen yhdyskuntarakenteen näkökulmasta yhtenäisesti naapuritilo-
jen rakentuneiden rannanosien yhteyteen. Myös Vesalan tilan vanha rantasauna on 
katsottava jo rakentuneeksi rannanosaksi. 
 
Keskusteltiin länsiosan uusien tonttien rantaetäisyydestä. Todettiin, että kaavaehdo-
tuksen RA- tontin rakennusala on rajattu n. 40 m etäisyydelle rannasta ja AO- tontin 
rakennusala 44-60 m etäisyydelle rannasta. Rakennusalojen ja rannan väli on osoitet-
tu luonnonmukaisena säilytettäväksi alueen osaksi, jolla puusto tulee säilyttää. Tontit 
on rajattu tätä lähemmäksi rannasta johtuen tonttien pinta-alavaatimuksista. Esitetty 
rakentaminen sijoittuu huomattavista naapuritilojen toteutunutta rakentamista kau-
emmaksi rannasta. 
 
Reijo Honkanen; Sauna tulee rajata nykyisen kokoisena. 
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Sovittiin, että rantasaunan koko tarkistetaan ja se osoitetaan kaavassa nykyisen ko-
koisena.  
 
Maakuntamuseon lausunto kaavaehdotuksesta  
 
Arto Remes; keskeinen sisältö 
- Säilytettävän pihapiirin merkintä (s-1) tulee ulottaa myös molempien aittojen ja 

riihen ympäristöön 
- Tulee tutkia, voiko päärakennuksen ja riihen välisen pienen peltoaukean säily-

mistä avoimena edistää kaavallisin keinoin 
- Korttelin 4 alueella sijaitsevalle aitalle tulee merkitä oma rakennusalansa. Mo-

lemmat aitat ja riihi olisi hyvä merkitä sr- merkinnällä säilytettäviksi rakennuk-
siksi. Niiden osalta kaavamääräys voi olla väljempi kuin sr-1- merkinnällä suojel-
tujen rakennusten. Rättärin saaren vanhimman rakennuskannan säilyminen on 
toivottavaa. 

 
Matti Halinen; Riihi-/ latorakennuksen suojeleminen kaavalla tuntuu rakennuksen 
kunto huomioiden kohtuuttomalta eikä rakennus kuulu Vesalan välittömään pihapii-
riin. Kyse on maanomistajien näkökulmasta tavanomaisesta ladosta. 
 
Arja Halinen; Rakennuksen sisällä on hirsirakenteinen osa ja ympärille on rakennettu 
lautarakennus. 
 
Hannele Kuitunen; Kaavaehdotuksessa ei ole isoa ongelmaa rakennusten ja kulttuu-
rimaiseman turvaamisen kannalta. Riihirakennusta voidaan pitää tyypillisenä eikä sil-
lä ole suurta kulttuurihistoriallista arvoa. Pihapellon säilyminen avoimena tilana olisi 
toivottavaa.  
 
Keskustelun perusteella sovittiin, että aitat osoitetaan kaavassa sr-1- merkinnällä ja 
säilytettävän alueen osan s-1- rajaus ulotetaan myös toisen aitan alueelle. Riihelle ei 
tarvitse osoittaa suojelumerkintää eikä peltoa s-1- merkinnällä.  
 
ELY- keskuksen lausunto kaavaehdotuksesta  
 
Arto Remes; keskeinen sisältö 
- kaavan mitoitusta voidaan pitää kohtuullisena 
- lausunto tukeutuu yleiskaavaluonnoksen kaavaratkaisuun / selvityksiin kaavaeh-

dotuksessa tilan länsiosaan osoitettujen tonttien osalta > kaavaehdotus ei huomioi 
riittävästi länsiosan maisema-arvoja  

- korttelit sijoitettu siten, että vapaa yhtenäinen rakentamisesta vapaa rannanosa 
pirstoutuu 

- M- alueelle osoitetulle talousrakennusten ja navetan rakennusaloille tulee merkitä 
rakennusoikeus 

 
Kunnan rakennuslautakunnan lausunto kaavaehdotuksesta  

 
Arto Remes; keskeinen sisältö 
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- rakennusoikeudet hajautettu useille korttelialueille > esitetään harkittavaksi vaih-
toehtoa, jossa uusi rakennusoikeus pyrittäisiin keskittämään tiiviimmin vapaan 
yhtenäisen rannan säilymiseksi mahdollisimman pitkänä 

- yksityiset vesialueet 
 

Seppo Mäkinen; ELY- keskuksen näkemys on, että korttelien 2-3 väli on rakentami-
sesta vapaana rantana turha tila. Kaavaratkaisu näyttää siltä, että vapaata rantaa on 
käytetty ahnaasti. Rantaa on sidottu paljon rakentamiseen vaikka kaavan mitoitus on-
kin kohtuullinen.  
 
Matti Halinen; Korttelin 2-3 välinen alue on rannaltaan huono, minkä vuoksi sitä ei 
ole pidetty tarkoituksenmukaisena tonttien sijoituspaikkana. Korttelin 2 tonttien siir-
tämistä yhtenäisesti korttelin 3 tontin viereen ollaan kuitenkin valmiita harkitsemaan, 
mikäli se parantaa viranomaisten suhtautumista kaavaan ja edistää kaavan hyväksy-
mistä. Siirto ei saa myöskään olla haitallinen esim. talouskeskuksen kulttuuriympäris-
tön arvojen huomioimisen lähtökohdasta.  
 
Reijo Honkanen; Jos kortteli 2 siirretään, niin uudet rakentamisalueet sijoittuvat yhte-
näisesti jo rakentuneiden rannanosien viereen ja saadaan lisää yhtenäistä vapaata. 
Voidaan arvioida, että lain kirjain riittävistä yhtenäisistä rakentamisesta vapaista ran-
noista täyttyy.  
 
Matti Halinen; Vapaita rantoja arvioitaessa tulee huomioida, että kaavan merkittävin 
ja käyttökelpoisin vapaa rannanosa on Rättärin saaressa. 
 
Seppo Mäkinen; ELY- keskus on nostanut esille aiemmin myös korttelin 2 alueella 
olevan niemekkeen maisemallisen merkityksen. Tonttien siirto edistää myös tämän 
niemekkeen säilymistä luonnontilaisena, mikä on iso asia rakentamisalueiden yhtenäi-
syyden parantumisen ja vapaan rannan lisääntymisen lisäksi. 
 
Anitta Käenniemi; Rakennuslautakunta on kiinnittänyt huomioita korttelialueiden ha-
janaisuuteen. Esitetty korttelin 2 siirtäminen yhtenäistää kaavaratkaisua. 
 
Hannele Kuitunen; Vesalan kulttuuriympäristön kannalta arvokkain näkymä on Vesa-
laan johtavan tien suunnasta. Rannan suunnasta talouskeskus näkyy lähinnä talous-
keskuksen kohdalta lahdenpohjukan (talouskeskuksen venerannan) suunnasta. Raken-
nuspaikkojen siirtäminen korttelin 3 tontin viereen ei vaaranna Vesalan kulttuuriym-
päristön arvojen säilymistä. 
 
Keskustelussa todettiin, että korttelin 2-3 välissä rakentaminen jää talouskeskuksen 
suunnasta tarkasteltuna pääosin suojaan mäen kumpareiden taakse eikä Vesalan talo-
uskeskus suuntaudu toiminnallisesti kyseiselle rannanosalle. 
 
Seppo Mäkinen; ELY- keskus  muuttaa näkemystään maa- ja metsätalousalueelle 
osoitettujen talouskeskuksen vanhojen talousrakennusten ja navetan kerrosalojen mer-
kitsemisestä kaavakartalle. Rakennukset on merkitty kaavakartalle sitovina rakennus-
aloina rakennusten nykyisen koon mukaisesti. Merkintä määrittelee riittävän yksityis-
kohtaisesti rakennusten ulottuvuuden eikä kerrosalan merkitseminen erikseen kaava-
kartalle ole rakennusten käyttötarkoitus huomioiden tarpeellista. 
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Keskustelussa todettiin, että yksityiset vesialueet ovat Pälkänevedellä yleisiä ja että 
vesialueen omistuksella (yksityinen, osakaskunta) ei ole merkitystä esim. laiturin ra-
kentamisen näkökulmasta, jota ohjaa oma säännöstönsä.  Sovittiin, että yksityiset ve-
sialueet mainitaan kaavaselostuksessa, ellei niistä jo ole selostuksessa tietoa. 

 
 
5  JATKOTOIMENPITEET 
 

Arto Remes; Nähtävillä ollut kaavaehdotus muuttuu merkittävästi tehtäessä neuvotte-
lussa esillä olleet muutokset. Muutokset kohdistuvat lähinnä kaava-alueeseen ja vai-
kuttavat kaava-alueen omistajiin. Kaikkia muutosten mahdollisia vaikutuksia on kui-
tenkin vaikea arvioida, minkä vuoksi kaavaehdotus on syytä laittaa uudelleen yleisesti 
nähtäville kaavaprosessin muotovirheiden välttämiseksi. 
 
Seppo Mäkinen; Uudesta kaavaehdotuksesta pyydetään normaalisti viranomaislausun-
not.  
 

 
6  NEUVOTTELUN PÄÄTTÄMINEN 

 
Seppo Mäkinen kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen.  

 
 
  
 
 
 Muistion vakuudeksi   Hämeenlinnassa  11.7.20102 
 
   
 
 
 
   Arto Remes 
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Luonnosvaiheen kuulemisen 14.8.-12.9.2008 osallispalaute  
(lausunnot ja mielipide) 
 
- Pirkanmaan ympäristökeskuksen lausunto 
- Pirkanmaan liiton ilmoitus 
- Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto 
- Tampereen aluepelastuslaitoksen lausunto 
- Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnan lausunto 
- Antti, Timo ja Eero Niittylän mielipide 
- Erkki Iivosen mielipide 
- Kalevi Kuokkasen mielipide 
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Vastineet luonnosvaiheen 
kuulemisen (14.8.-12.9.2008) osallispalautteeseen 
 
- Pirkanmaan ympäristökeskuksen lausunto 
- Pirkanmaan liiton ilmoitus 
- Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto 
- Tampereen aluepelastuslaitoksen lausunto 
- Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnan lausunto 
- Antti, Timo ja Eero Niittylän mielipide 
- Erkki Iivosen mielipide 
- Kalevi Kuokkasen mielipide 
 



Kaavan laatija VASTINE
Ympäristönsuunnittelu Oy

14.3.2011

Pälkäneen kunta
Kunnanhallitus

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTO VESALAN RANTA-
ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Ympäristökeskus toteaa lausuntonaan seuraavaa :

Kaava- alue

Kaava- alue sijaitsee Pälkäneveden etelärannalla noin 5 kilometrin päässä
Pälkäneen kirkonkylästä. Kaava-alue muodostuu Vesalan tilan ranta- alu-
eesta ja Rättäri- nimisen saaren alueesta.

Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alueelle ei ole annettu aluevarausmer-
kintöjä. Kaava-alue kuuluu maakuntakaavaan merkittyyn maakunnallisesti
arvokkaaseen Pälkäneen kulttuurimaisemaan. Luopioisten kunnanval-
tuuston hyväksymässä rantayleiskaavassa Vesalan tilalle RN:o 1:28 oli
merkitty mantereen puoleiselle osalle viisi loma-asunnon rakennuspaikkaa
ja maatilan talouskeskuksen alue sekä Rättärin saareen kaksi olemassa
olevan loma-asunnon rakennuspaikkaa. Kunnanvaltuuston hyväksymis-
päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kumosi val-
tuuston päätöksen, joten kaava ei ole lainvoimainen.

Kaavan tavoitteet ja rakentamisen määrä

Ranta-asemakaavan tavoitteena on selvittää Vesalan tilan RN:o 1:28 ra-
kentamismahdollisuudet ja jäsentää kaavalla tilan ranta-alueiden maan-
käyttö. Tavoitteena on muodostaa kaavalla tilan ranta-alueelle vanhojen
rakennuspaikkojen lisäksi uusia rakennuspaikkoja ja osoittaa yksi uusista
rakennuspaikoista asuinrakennuspaikkana tilan mannerrannan länsi-
osaan. Kaavassa on merkitty tilan mantereen puoleiselle osalle Päl-
käneveden etelärannalle neljä loma-asuntotonttia, joista toinen on uusi ja
sijoittuu tilan länsiosaan, jossa on jo aiemmin rakennettuna rantasauna.
Toinen erillispientalotontti sijoittuu vanhan maatilan talouskeskuksen pai-
kalle.



Lisäksi Rättärinsaareen on merkitty yksi loma-asunnon tontti vanhojen
loma-asuntojen kohdalle. Jokaiselle loma-asunnon tontille saa rakentaa
yhden loma. asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Ra-
kennusten yhteenlaskettu kerrosala tonttia kohti saa olla enintään 140m²,
josta loma-asunnon ja saunojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään
120².

Erillispientalojen tontille saa sijoittaa yhden asuinrakennuksen sekä tar-
peelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu ker-
rosala saa olla enintään 300m² ja asuinrakennusten kerrosala saa olla
enintään 220m². Lisäksi kaava-alueelle on merkitty sauna- ja talousraken-
nusten rakennusalat olemassa olevien rakennusten kohdalle. Muu alue on
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Tilan halki on merkitty ohjeelliset
ajoyhteydet.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualueesta on laadittu luontoselvitys, jonka mukaan alueella ei
ole erityisiä rantarakentamiseen vaikuttavia luontoarvoja. Luontoselvityk-
sen mukaan luontoarvojen puolesta mahdollinen rakentaminen tulisi si-
joittaa alueen länsiosaan, jossa on Pirkanmaan Liiton arvokkaiden kallio-
alueiden inventoinnissa arvoasteikolla 1-7 esitetty luokkaan 5, paikallisesti
arvokkaat kallioalueet. Alueen biologiset arvot on luokiteltu arvosanalla 4,
vähemmän merkittävä. Luontoselvityksen mukaan mannerrannan itäosan
rehevä lehtoalue on luontoarvoiltaan alueen arvokkain osa, joka tulisi
jättää rakentamattomaksi. Maisema- arvojen turvaamiseksi rakentaminen
tulee sijoittaa riittävän etäälle rantaviivasta.

Vaikutusten arviointi

Kaavaselostuksessa on esitetty vaikutusten arviointi alueen rakennettuun
ympäristöön, luonnonympäristöön ja maisemaan. Lisäksi on arvioitu sosi-
aaliset ja taloudelliset vaikutukset sekä vaikutukset yhdyskuntarakentami-
seen. Selvityksien mukaan vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset eikä alu-
eella ole tiedossa erityisiä häiriötekijöitä.

Ranta-asemakaavan mitoitus

Ranta-asemakaava- alueella on tilan mantereen puoleisella osalla muun-
nettua rantaviivaa noin 800 metriä ja Rättärinsaaressa noin 400 metriä.
Ranta-asemakaavaan on merkitty 5 omarantaista lomarakennuksen raken-
nuspaikkaa sekä kaksi erillispientalon rakennuspaikkaa, joista toinen ra-
joittuu rantaan ja toinen sijoittuu lähimmillään noin 80 metrin etäisyydelle
rantaviivasta. Kaava-alueen mitoitukseksi muodostuu edellä mainittujen
mittojen mukaisesti noin 5,8 rakennusyksikköä muunnettua rantaviivaki-
lometriä kohti.



Johtopäätökset

- Rakennuspaikkojen määrää on vähennetty yhdellä kumotusta ran-
tayleiskaavasta, joten esitettyä mitoitusta voidaan pitää kohtuullisena,
kun otetaan huomioon luonnonolosuhteet, rantaviivan pituus ja raken-
nuspaikkojen lukumäärä.

- Kumotussa rantayleiskaavassa uudet rakennuspaikat oli sijoitettu van-
han loma-asunnon ja maatilan talouskeskuksen väliselle alueelle siten,
että tilan reuna-alueille jäi laajemmat yhtenäisen vapaan rannan
osuudet. Tilan länsiosa kuuluu paikallisesti arvokkaaseen kallioaluee-
seen ja oli lähinnä tästä syystä rantayleiskaavassa merkitty MY- alu-
eeksi. Ranta-asemakaavaluonnoksessa korttelit on sijoitettu siten, että
rakentamisesta vapaa yhtenäinen rannanosa pirstoutuu. Lisäksi kort-
teli 1 sijoittuu länsiosan arvokkaalle kallioalueelle, joka oli merkitty
kumoutuneessa yleiskaavassa MY- alueeksi. Ympäristöarvoja omaavat
alueet tulee lähtökohtaisesti aina osoittaa rakentamiskortteleiden ul-
kopuolelle niiden säilymisen turvaamiseksi.

- Ympäristökeskus katsoo, että kaavaehdotuksessa ei oteta riittävästi
huomioon alueen maisema-arvoja eikä kaavaehdotus turvaa riittävän
yhtenäisen rakentamattoman alueen säilymistä ranta-alueella. Kortte-
lit tulee sijoittaa siten, että riittävä vapaa yhtenäinen rantaviiva ei
pirstoudu ja maiseman kannalta arvokkaat alueet säilyisivät rakenta-
miselta vapaina.

Vastine :

Ympäristökeskuksen lausunnon sisällöstä kohdan Kaava-alue osalta voi-
daan todeta, että Vesalan ranta-asemakaavan alue ei sijaitse Luopioisten
kumoutuneen rantayleiskaavan alueella. Alueelle on laadittu vuonna 2003
Pälkäneen rantayleiskaavaluonnos. Pälkäneen kunnanvaltuusto on kuiten-
kin päättänyt 9.11.2009 kunnan talouden tasapainottamisohjelmassa luo-
pua rantayleiskaavojen laatimisesta.

Ympäristökeskus on esittänyt lausunnossaan, että ranta-
asemakaavaluonnoksen uudet rakennuspaikat on sijoitettu kumoutunutta
rantayleiskaavaa (rantayleiskaavaluonnosta) hajanaisemmin Vesalan tilan
länsiosan ranta-alueelle. Yhtenäinen vapaa rannanosa pirstoutuu ja raken-
tamista on sijoitettu tilan länsiosaan kumoutuneen rantayleiskaavan (ran-
tayleiskaavaluonnoksen) MY- alueelle.

Ympäristökeskuksen lausunnossa ei ole huomioitu, että Vesalan tila ra-
joittuu länsiosastaan jo rakentuneeseen naapuritilan rakennuspaikkaan ja
että Vesalan tilan länsiosassa sijaitsee rantasauna. Oleva rakentamistilanne
huomioiden uusien rakennuspaikkojen sijoittamista tilan länsiosaan ei voi-
da pitää epäyhtenäisenä ratkaisuna. Rantayleiskaavaluonnos oli laadittu
vanhan rantasaunan osalta virheellisesti eikä yleiskaavaprosessissa ehditty
huomioida maanomistajien osallispalautetta virheen korjaamiseksi. Lisäksi



rantayleiskaavaluonnoksen uudet rakennuspaikat oli sijoitettu maasto-
olosuhteet huomioiden osin rakennuskelvottomiin paikkoihin.

Rantayleiskaavaluonnoksessa Vesalan tilan länsiosaan on osoitettu MY-
aluevaraus, vaikka alueelta ei ole inventoitu erityisiä luontoarvoja. MY-
aluevaraus perustui Pirkanmaan seutukaavaliiton kallioalueinventointiin,
jossa Vesalan tilan länsiosa on rajattu kuulumaan Myyränmäen kallioalu-
eeseen (arvoluokka 5 asteikolla 1- 7). Kallioalueinventoinnin tarkoituksena
oli kartoittaa arvokkaat kallioalueet ajankohtana, jolloin kalliomurskeen
käyttö alkoi lisääntyä. Inventointi tehtiin maa-aineisten oton lähtökohdista
eikä inventoinnin tarkoituksena ole ollut rajoittaa tavanomaista rantara-
kentamista.

Vesalan ranta-asemakaavan alueella ei ole kallioalueinventoinnissa mai-
nittuja merkittäviä kalliojyrkänteitä ja louhikkoisia rinteitä. Alue on varsin
tasainen eikä ranta-alueen osalta voida puhua kallioisesta mäkialueesta.
Varsinainen kallioalue sijaitsee Myyränmäessä n. 800 m etäisyydellä
suunnittelualueesta. Alueen kuuluminen kallioalueinventoinnin paikalli-
sesti arvokkaan rajauksen piiriin ei voi yksinomaan olla peruste evätä uu-
sien rantarakennuspaikkojen osoittaminen Vesalan tilan länsiosan ranta-
alueelle, kun huomioidaan, että alueelta ei ole löytynyt kaavan luontosel-
vityksessä erityisiä luontoarvoja ja samalle rannanosalle naapuritilojen
alueelle on jo muodostunut rantarakentamista. Naapuritilojen vanhan ra-
kentamisalueen yhteyteen kaavaluonnoksessa osoitetut uudet rakennuspai-
kat eivät vaikuta merkittävästi kallioalueen paikallisiin arvoihin ja maise-
mankuvaan. Lisäksi tavanomaisesta rantarakentamisesta aiheutuva maise-
mavaikutus voidaan huomioida kaavassa mm. riittävällä rakentamisen oh-
jauksella.

Yhteenveto

Ranta-asemakaavaluonnoksen mukaista uusien rakennuspaikkojen yleis-
sijoittelua ei ole perusteltua muuttaa. Vesalan tilan länsiosaan sijoitetut
kaksi uutta rakennuspaikkaa (kortteli 1) sijoittuvat yhtenäisesti länsipuoli-
sen naapuritilan vanhan rakennuspaikan viereen sekä Vesalan tilan jo ra-
kentuneelle (rantasauna) rannanosalle. Korttelin 2 kaksi uutta rakennus-
paikkaa sijaitsevat Vesalan talouskeskuksen läheisellä rannanosalla muo-
dostaen talouskeskuksen kanssa yhtenäisen rakentuneen rannanosan.
Korttelit 3 ja 4 puolestaan muodostuvat jo rakentuneista rannanosista.
Kaikki uudet rakennuspaikat on sijoitettu jo rakentuneiden rannanosien
yhteyteen.

Kaavan maisema-analyysin mukaan kaava-alueen länsiosa ei erityisemmin
erotu Pälkänevedeltä tai mantereelta päin tarkasteltuna. Pälkäneveden
suunnasta tarkasteltuna alueen merkittävin yksittäinen kohde on laakea
avokallio, jolla sijaitsee vanha rantasauna. Kaavalla osoitettavan uuden ra-
kentamisen sopeutuminen maisemaan voidaan varmistaa ohjaamalla ra-
kentaminen riittävän etäälle rannasta ja turvaamalla kaavamääräyksin kes-
keisten maisemaelementtien säilyminen.



Esitetään, että kaavaluonnoksessa rantaan ulottuvat länsiosan kortte-
lin 1 tontit rajataan maisemallisesti arvokkaan avokallioalueen ulko-
puolelle. Lisäksi korttelin 1 tonttien rakennusalojen rajauksia täs-
mennetään siten, että tontin 1 rakennusala rajataan n. 40 m etäisyy-
delle rannasta ja tontin 2 rakennusala n. 44-60 m etäisyydelle rannas-
ta. Rakennusalojen ja rannan välinen alue osoitetaan luonnontilaisena
säilytettäväksi alueen osaksi lukuun ottamatta vanhan rantasaunan
rakennusalaa. Rannan avokallioalue osoitetaan lisäksi maisemallisesti
paikallisesti arvokkaaksi alueeksi (ma). ma- alueen puusto määrätään
säilytettäväksi eikä ma- alueella saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, ta-
soittamis- tai täyttämistoimenpiteitä.

Kaavan laatija

Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa

Arto Remes
maankäytön suunnittelija



Kaavan laatija VASTINE
Ympäristönsuunnittelu Oy

14.3.2011

Pälkäneen kunta
Kunnanhallitus

PIRKANMAAN LIITON / LEENA ROPPOLAN ILMOITUS VESALAN RANTA-
ASEMAKAAVAN LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ

Viitaten 12.8.2008 päivättyyn lausuntopyyntönne ilmoitan, ettei Pirkan-
maan liitto anna lausuntoa Kuulialan kylän Vesalan ranta-
asekaavaluonnoksesta.

Vastine :

Ilmoitus ei aiheuta muutoksia kaavaluonnokseen.

Kaavan laatija

Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa

Arto Remes
maankäytön suunnittelija



Kaavan laatija VASTINE
Ympäristönsuunnittelu Oy

14.3.2011

Pälkäneen kunta
Kunnanhallitus

PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEON LAUSUNTO VESALAN RANTA-
ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Pälkäneen kunta pyytää Pirkanmaan maakuntamuseon lausuntoa Pälkä-
neen Kuulialan kylän Vesalan ranta-asemakaavan valmisteluaineistosta ja
kaavaluonnoksesta. Kohde sijaitsee maakuntakaavassa maakunnallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi määritellyllä alueella. Kaava-aineistoon on
liitetty kuvaliite, jossa esitellään hankealueen rakennuskantaa. Vesalan
vanhalla tilakeskuksella ja Rättärin saaressa olevilla vapaa-ajan asun-
noilla voidaan alustavasti todeta olevan paikallista kulttuurihistoriallista
merkitystä. Kuvaliitettä ei kuitenkaan voida pitää MRL 9 §:n mukaisena
selvityksenä, jota Museovirasto hanketta koskevassa lausunnossaan
1.11.2007 esitti tehtäväksi. Rakennetun ympäristön selvityksestä tulee käy-
dä riittävällä tavalla ilmi rakennusten ja pihapiirien nykytila sekä histori-
allinen tausta. Lisäksi selvityksessä tulee esittää kohteiden kulttuurihisto-
rialliseen merkittävyyteen liittyvät päätelmät. Koska kyseessä on erityisiä
maisemallisia arvoja käsittävä alue, tulee kaavan selvitysaineistossa olla
mukana myös kuvaus alueen maisemallisista piirteistä ja arviointi kaavan
vaikutuksesta näihin ominaispiirteisiin. Museo voi ottaa tarkemmin kantaa
kaavaratkaisuun kun valmisteluaineistoa on täydennetty näiltä osin.

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä mui-
naisjäännöksiä eikä museolla näiltä osin ole huomautettavaa hankkeesta.

Vastine :

Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikkö laati vuonna
2008 maanomistajien toimeksiannosta kaava-alueen rakennetun ympäris-
tön inventoinnin.

Inventoinnin sekä viranomaisten työneuvottelun 6.5.2010 perusteella
Vesalan tilakeskuksen päärakennus ja kaavaluonnoksessa korttelin 1
tontilla 2 oleva saunarakennus esitetään osoitettavaksi kaavassa raken-
nushistoriallisesti paikallisesti merkittävinä rakennuksina, jotka tulee
säilyttää (sr-1). Lisäksi päärakennuksen pihapiiri esitetään osoitettavaksi
säilytettävän alueen osan merkinnällä (s-1). s-1- alueen osalta määrä-



tään, että piha-alueen omaispiirteet tulee säilyttää ja että alueelle ei saa
sijoittaa rakennuksia.

Kaavan laatija

Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa

Arto Remes
maankäytön suunnittelija



Kaavan laatija VASTINE
Ympäristönsuunnittelu Oy

14.3.2011

Pälkäneen kunta
Kunnanhallitus

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN LAUSUNTO VESALAN RANTA-
ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Tampereen aluepelastuslaitoksen toimintavalmius ranta-asemakaavan alu-
eelle on riittävä suhteessa kaavoitettavan toiminnan riskeihin. Aluepelas-
tuslaitoksella ei ole huomautettavaa ranta-asemakaavan valmisteluaineis-
toon eikä kaavaluonnokseen.

Vastine :

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaluonnokseen.

Kaavan laatija

Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa

Arto Remes
maankäytön suunnittelija



Kaavan laatija VASTINE
Ympäristönsuunnittelu Oy

14.3.2011

Pälkäneen kunta
Kunnanhallitus

PÄLKÄNEEN KUNNAN RAKENNUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VESALAN RANTA-
ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

1. Rantayleiskaavaluonnoksen MY- merkintä johtunee kallioperän ar-
voista. Sillä on merkitystä rakentamiseen kohdistuen lähinnä maise-
man säilymisen kannalta. Luonnoksen rakennusalan (kortteli 1) ra-
jauksen ulottuvat selostuksen tekstistä poiketen vain n. 25 m:n etäi-
syydelle rantaviivasta. Etäisyys on liian lyhyt maastossa suojaamaan
rantamaisemaa yleiskaavassa tarkoitetulla tavalla.

2. Lisäksi  kortteli 1 sijoittuu kallioiseen painanteeseen, jossa jätevesi-
en käsittely asetuksen vaatimustasoon huomioiden rantaosan luon-
nonmukaisuusehto lienee vaikeaa kohtuullisin kustannuksin. Raken-
nuspaikaksi soveltuminen näiltä osin olisikin erityisesti perusteltava.

3. Rantamaiseman suojaaminen varsinkin pysyvän asumisen osalta
edellyttää esitettyä 25 m:n etäisyyttä merkittävästi pidempää suoja-
vyöhykettä. Toisaalta em. arvojen omaavat alueet tulee lähtökohtai-
sesti aina osoittaa rakennuskortteleiden ulkopuolelle niiden säilymi-
sen turvaamiseksi

4. Korttelin 1 tontilla 2 oleva vanha sauna tarvinne suojelumerkinnän.
Nykyinen merkintä sallii myös uuden, joka kallion päällä maisemal-
lisesti arvokkaalla paikalla ei ole hyväksyttävää.

5. Maatilan talouskeskuksen maatalouden rakennukset  on merkitty
sellaisenaan M- alueelle ja asumisen toiminto omaksi lohottavaksi
rakennuspaikaksi. Näin siitä muodostuu 2 rakennusyksikköä. AO-
rakennuspaikka on selvästi rantavaikutteinen. Maatilarakennusten
merkinnät eivät juurikaan tue maataloudenkehittämistä niiden salli-
essa uuden tai uudelleen rakentamisen vain entisille paikoille ilman
lisärakennusoikeutta.



6. Mantereen rakentaminen on hajautettu 4:ään kortteliin. Vapaan
rantaviivan määrä pirstoutuu. Rakennuspaikat tulee nykyisten suun-
nitteluperiaatteiden mukaan ryhmitellä siten, saadaan mahdollisim-
man pitkiä yhtenäisiä vapaan rantaviivan alueita.

7. Vanha rakennuskanta on kuvattu mutta ei inventoitu. Vanhaa raken-
nuskantaa on ilmeisesti tarpeen inventoida, jotta voidaan tarkentaa
mm. rantaviivan tuntumaan jäävien rakennusten ja rakennusalojen
merkinnät.

8. Uudisrakentaminen tulee osoittaa etäämmälle rantaviivasta. Saares-
sa tulee huomioida etäisyyden riittävyys myös saaren toisesta ran-
nasta.

9. Rakentamisen sijoittuessa jyrkille rannanosille tulee kellarin raken-
tamiseen ottaa kantaa jo kaavamääräyksissä

10. Huomioiden muunnetun rantaviivan laskentatavan muutos ran-
tayleiskaavaluonnoksen laatimisen jälkeen suunnittelualueen mitoi-
tus vaikuttaa korkealta. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun kan-
nalta mitoitusperiaatteiden noudattaminen on erittäin tärkeää.

Emäkiinteistön RN:o 1:28 ranta-alueet ovat säilyneet hyvin rakentamat-
tomina. Se kuitenkin antaa ranta-asemakaavalle ns. suunnitteluvaraa si-
ten, että maisema-alueita ym. luonnonarvoja voidaan suojata ja ohjata ra-
kentaminen muille rannanosille. Näin suunnittelussakin tulee huomioida
nyt esitettyä tarkemmin paikallisesti arvokas kallioalue, yhtenäisen vapaan
rantaviivan säilyminen ja rakennetun ympäristön osalta vanhojen raken-
nusten säilyminen.

Vastine :

1.Kaavaluonnoksessa on huomioitu alueen länsiosan avokallioiseen ran-
nanosaan liittyvät paikalliset maisema-arvot. Kahden uuden tontin raken-
nusalat on rajattu tavanomaista kauemmaksi rannasta ja rantaan on osoi-
tettu luonnonmukaisena säilytettävän alueen osan merkintä. Rantaviivan
muodosta johtuen rakennusalan rajaus ei kuitenkaan yhdestä kohtaa mi-
tattuna ole kaavaselostuksessa esitetyllä 30-50 m etäisyydellä rannasta.
Rakennusalojen rajaukset voidaan täsmentää kauemmaksi rannasta.

Esitetään, että kaavaluonnoksessa rantaan ulottuvat länsiosan kortte-
lin 1 tontit rajataan maisemallisesti arvokkaan avokallioalueen ulko-
puolelle. Lisäksi korttelin 1 tonttien rakennusalojen rajauksia täs-
mennetään siten, että tontin 1 rakennusala rajataan n. 40 m etäisyy-
delle rannasta ja tontin 2 rakennusala n. 44-60 m etäisyydelle rannas-
ta. Rakennusalojen ja rannan välinen alue osoitetaan luonnontilaisena
säilytettäväksi alueen osaksi lukuun ottamatta vanhan rantasaunan
rakennusalaa. Rannan avokallioalue osoitetaan lisäksi maisemallisesti
paikallisesti arvokkaaksi alueeksi (ma). ma- alueen puusto määrätään
säilytettäväksi eikä ma- alueella saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, ta-
soittamis- tai täyttämistoimenpiteitä.



2. Maanomistaja on laadituttanut kaavaluonnoksen mukaisille korttelin 1
tonteille suunnitelman jätevesien käsittelemiseksi.

Jätevesisuunnitelma lisätään kaavaselostuksen liitteeksi.

3. Kaavaluonnosta esitetään muutettavaksi korttelin 1 osalta kohdassa 1.
kuvatulla tavalla. Vakituiseen asumiseen suunniteltu korttelin 1 tontti 2 on
sijoitettu n. 20-40 m etäisyydelle rannasta ja tontin rakentamisalue (raken-
nusala) on rajattu n. 44-60 m etäisyydelle rannasta. Rakennusalan ja ran-
nan välinen alue on osoitettu luonnonmukaisena säilytettäväksi alueeksi,
jolla mm. puusto tulee säilyttää, lukuun ottamatta vanhan rantasaunan ra-
kennusalaa. Lisäksi rannan avokallioalue on rajattu maisemallisesti pai-
kallisesti arvokkaaksi alueen osaksi (ma) ja vanha rantasauna on osoitettu
säilytettäväksi rakennukseksi (sr-1)

Voidaan arvioida, että kaava ohjaa korttelin 1 vakituisen asumisen tontin 2
rakentamista siten, että alueen paikalliset osin vanhaan kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaaseen rantasaunaan liittyvät maisema-arvot tulevat säilymään.

4. Maanomistajat ovat laadituttaneet kaavaa varten rakennetun ympäristön
inventoinnin (Pirkanmaan maakuntamuseo).

Inventoinnin perusteella esitetään, että kaavaluonnoksessa korttelin 1
tontilla 2 oleva entinen talouskeskuksen rantasauna osoitetaan raken-
nushistoriallisesti paikallisesti merkittävänä rakennuksena, joka tulee
säilyttää (sr-1)

5. Vesalan vanhan tilakeskuksen aluetta ei ole osoitettu kaavaluonnoksessa
kahtena rakennuspaikkana. Maa- ja metsätalousalueella olevia vanhoja ti-
lakeskuksen talous- ja tuotantorakennuksia ei ole perusteltua tulkita omak-
si rakennuspaikaksi. Tilakeskuksen vanhan rakennuskannan käsittely on
rantasuunnittelussa ongelmallista. Vanhat nykyisin lähinnä varastokäytös-
sä olevat rakennukset ovat pinta-alaltaan suuria, minkä vuoksi niitä on
vaikea rajata kuuluviksi myöskään tavanomaisien RA- ja AO- tonttien alu-
eisiin.

Vesalan tilakeskusten vanhojen talous- ja tuotantorakennusten kaavallista
merkitsemistä on käsitelty rakennustarkastajan kanssa maastokatselmuk-
sessa 11.6.2009 sekä viranomaisten työneuvottelussa  6.5.2010.

Rakennustarkastajan maastokatselmuksen perusteella  esitetään, että
rantaa lähimpänä olevien Vesalan tilakeskukseen kuuluvien huono-
kuntoisten rakennusten (puuliiteri, viljankuivuri/entinen sauna) ra-
kennusalat poistetaan kaavasta rantavaikutteisuuden vähentämiseksi.
Vesalan tilakeskuksen välittömään pihapiiriin kuuluvat navetta- ym. ra-
kennukset osoitetaan rakennusaloina maa- ja metsätalousalueella raken-
nusten nykyisessä laajuudessa.

6. Rakentamisen yhtenäisyyttä tai hajanaisuutta ei ole perusteltua mitata
Vesalan kaava-alueella kortteleiden lukumäärällä, vaan uusien rakennus-



paikkojen sijoittumisella ranta-alueen nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen
nähden.

Tilakeskus, korttelin 3 vanha lomarakennuspaikka sekä tilan länsiosassa
sijaitseva rantasauna muodostavat Vesalan tilan manneralueen jo rakentu-
neen ympäristön. Lisäksi Vesalan tilan länsipuolella on rakentuneita loma-
rakennuspaikkoja.

Kaavaluonnoksessa osoitetut korttelin 1 kaksi uutta rakennuspaikkaa on
sijoitettu yhtenäisesti länsipuolisen naapuritilan vanhan rakennuspaikan
viereen. Korttelin 1 tontti 2 sijaitsee vanhan rantasaunan kohdalla. Kortte-
lin 2 kaksi uutta rakennuspaikkaa on sijoitettu tilakeskuksen alueen vie-
reen.

Kaavaluonnoksen mantereen uudet rakennuspaikat on sijoitettu yhtenäi-
sesti alueen vanhojen rakentamisalueiden yhteyteen. Mannerrannan etelä-
osassa säilyy yhtenäinen 250 m leveä rakentamisesta vapaa rannanosa.
Kaavakokonaisuuden merkittävimmät yhtenäiset rakentamisesta vapaat
rannanosat säilyvät Rättärin saaressa, jonka rantoja voidaan pitää aidosti
rakentamista vapaina. Naapuritilojen rakentaminen, Vesalan tilan länsi-
osan rantasauna, Vesalan tilakeskus ja korttelin 3 vanha lomarakennus-
paikka huomioiden  kaava-alueen mannerrannoilla ei ole nykyiselläänkään
merkitystä yhtenäisinä rakentamisesta vapaina rantoina alueen eteläosan
rannanosaa lukuun ottamatta. Kaavalla turvataan siten alueen merkityksel-
listen rakentamisesta vapaiden rantojen säilyminen.

Esitetään, että kaavan rakennuspaikkojen sijoittelua ei ole perusteltua
muuttaa lausunnon vuoksi.

7. Maanomistajat ovat laadituttaneet kaavaa varten rakennetun ympäristön
inventoinnin (Pirkanmaan maakuntamuseo).

Inventoinnin sekä viranomaisten työneuvottelun 6.5.2010 perusteella
Vesalan tilakeskuksen päärakennus ja kaavaluonnoksessa korttelin 1
tontilla 2 oleva saunarakennus esitetään osoitettavaksi kaavassa ra-
kennushistoriallisesti paikallisesti merkittävinä rakennuksina, jotka
tulee säilyttää (sr-1). Lisäksi päärakennuksen pihapiiri esitetään osoi-
tettavaksi säilytettävän alueen osan merkinnällä (s-1). s-1- alueen osal-
ta määrätään, että piha-alueen omaispiirteet tulee säilyttää ja että alu-
eelle ei saa sijoittaa rakennuksia.

8. Korttelin 1 uusien rakennuspaikkojen rakennusalat on rajattu kauem-
maksi rantaviivassa kohdassa 1 kuvatulla tavalla. Esitetään, että Rättärin
saaren rakennuspaikan rajaus täsmennetään vähintään 25 m etäisyy-
delle myös saaren toisesta rannasta.

9. Kaavaluonnoksen mukaisista rakennuspaikoista ainoastaan korttelin 2
tontit sijaitsevat hieman jyrkemmällä rannanosalla. Näilläkin tonteilla ra-
kennusalat on rajattu siten, että rakentaminen on mahdollista toteuttaa ns.
tasamaan ratkaisuna ja kerrosluvuksi on osoitettu I u ½. Mahdollisen ra-



kennuksen alle sijoitettavan tavanomaisen kellarin rakentamisen erilliseen
määräämiseen ei ole nähtävissä tarvetta.

10. Kaavan rakennuspaikkojen lukumäärä on määritetty Pälkäneen kunnan
nykyisen käytännön mukaisesti noudattaen ns. Etelä-Savon liiton rantavii-
van muuntomallia. Kaavan keskimääräinen (Mantere+Rättärin saari) mi-
toitus on 4,2 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km. Keskimääräistä mi-
toitusta voidaan pitää varsin alhaisena vesistön ominaisuudet huomioiden.

Mitoituskysymyksen tarkastelua vaikeuttaa se, että kunnan rantayleiskaa-
valuonnoksen mitoitus perustui mannerrannalla muunnetun rantaviivan
pituuteen ja Rättärin saaressa saaren pinta-alaan. Ranta-asemakaavassa
mitoituslaskelmat on tehty yhtenäisesti perustuen muunnetun rantaviivan
pituuteen (E-S-Liiton muuntomalli). Ranta-asemakaavaluonnoksessa on
osoitettu yhteensä 7 rakennuspaikkaa, joista kuusi mannerrannalle ja yksi
Rättärin saareen. Rantayleiskaavaluonnokseen verrattuna ranta-
asemakaavaluonnoksessa on osoitettu yksi rakennuspaikka vähemmän. Li-
säksi tilakeskuksen rakentamisaluetta ei ole rajattu ulottumaan rantaan
saakka. Ranta-asemakaavalla on siirretty  Rättärin saaren rakennusoikeutta
mannerrannalle, mikä nostaa mannerrannan keskimääräistä rakentamiste-
hokkuutta (8,5 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km), mutta vastaavasti
pitää Rättärin saaren mitoituksen nykyisellään (1,1 rakennuspaikkaa /
muunnettu ranta-km).

Vesalan ranta-asemakaavan mitoitusta ei voida pitää korkeana. Kaava on
laadittu noudattaen Pälkäneen kunnan ranta-alueille viime vuosina muo-
dostunutta suunnittelu- ja mitoituskäytäntöä.

Kaavan laatija

Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa

Arto Remes
maankäytön suunnittelija



Kaavan laatija VASTINE
Ympäristönsuunnittelu Oy

14.3.2011

Pälkäneen kunta
Kunnanhallitus

ANTTI, TIMO JA EERON NIITTYLÄN  MIELIPIDE VESALAN RANTA-
ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

1. Ranta-asemakaavasuunnitelma ei ole Pälkäneen kunnassa vireillä ole-
van rantayleiskaavasuunnitelman mukainen. Tärkeintä olisi, että huolella
valmisteltu rantayleiskaavan saataisiin mahdollisimman häiriöttömästi
etenemään ja aikanaan valmiiksi. Ei tulisi hyväksyä sellaisia yksittäisiä
erillisratkaisuja, jotka poikkeavat yleiskaavasuunnitelmasta. Jokainen
tällainen ratkaisu sekoittaa yleiskaavan perusteita ja vaikeuttaa yleiskaa-
vaprosessia.

Näin ollen Vesalan alueen ranta-asemakaavasuunnitelmaa tulisi muuttaa
siten, että loma-asuntorakentaminen (RA) sijoitetaan yleiskaavaehdotuk-
sen mukaan. Erillispientalorakentaminen tulisi osoittaa yleiskaavaehdo-
tuksessa olevalle maatilojen talouskeskusten (AM) alueelle.

Jos yleiskaavaehdotuksen AM- aluetta on tarpeen Vesalan kohdalla jonkin
verran suurentaa omakotirakennuksen sopivammaksi sijoittamiseksi, sii-
hen ei ole huomauttamista. Olennaista on, että RA- alueet ja AM- alueet
käsitellään yleiskaavaehdotuksen periaatteiden mukaan yhtenäisinä koko-
naisuuksina, ei pilkkoen, kuten ranta-asemakaavassa on tehty.

2.  Ranta-asemakaavasuunnitelmassa on Vesalan alueen länsiosaan mer-
kitty erillinen lomarakennuspaikkayksikkö (RA-1) ja erillinen asuinraken-
nuspaikkayksikkö (AO). Alueen länsiosa on luonnonkaunista, maisemal-
lista kalliorantaa, joka yleiskaavaehdotuksessa on eroteltu erityisiä ympä-
ristöarvoja omaavaksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (MY). Ra-
kennuspaikkojen ehdotettu sijoittelu on tähänkin katsoen yleiskaavaehdo-
tukseen sopimaton eikä sitä tulisi hyväksyä.

3.  Ranta-asemakaavasuunnitelman erillispientalo- osa on asiallisesti yhtä
kuin Arja ja Matti Halisen vuonna 2005 tekemä poikkeuslupahakemus
omakotitalon rakentamiseksi MY- alueelle Vesalan tilan länsipäähän. Pir-
kanmaan Ympäristökeskus hylkäsi poikkeuslupahakemuksen. Nyt käsillä
olevassa suunnitelmassa on kertaalleen käsitelty hanke ainoastaan saa-
tettu uudenlaiseen muotoon. Mitään sellaista muuttunutta olosuhdetta tai
uutta asiaperustetta, joka vaikuttaisi asian arvostelemisen, ei ole. Näin
ollen ranta- asemakaavasuunnitelma tulisi tällaisena hylätä, tai edellyttää,
että se muutetaan rantayleiskaavaehdotusta vastaavaksi.



Vastine :

1. Pälkäneen kunnan vuonna 2003 laatimaa rantayleiskaavaluonnosta, jon-
ka laatimisesta kunta on päättänyt luopua 9.11.2009 ei voida pitää ranta-
asemakaavasuunnittelua sitovana suunnitelmana.

Rantayleiskaavaluonnoksen painoarvoa vähentää sekin, että siinä ei ole
ehditty huomioimaan edes maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavan
valmisteluvaiheen kuulemisen osallispalautetta (mm. maanomistajien mie-
lipiteitä ja viranomaisten lausuntoja). Mm. yleiskaavaluonnoksessa olleita
virheitä ei ole korjattu.

Kunnan rantayleiskaavaluonnoksessa oli Vesalan tilankin alueella selviä
virheitä mm. siitä puuttui Vesalan tilan länsiosassa sijaitseva sauna, joka
olisi kuulunut osoittaa yleiskaavaluonnoksessa rakentamisalueeksi eikä
MY- alueeksi.

Ranta-asemakaava laaditaan noudattaen samoja keskeisiä rantasuunnitte-
luperiaatteita mm. emätilaperiaatetta kuten yleiskaavoituksessa. Ranta-
asemakaavoitus mahdollistaa kuitenkin yleiskaavaa huomattavasti tar-
kemman ja paremman suunnittelun eikä rantayleiskaavan puuttuminen estä
ranta-asemakaavan laatimista.

2. Kunnan rantayleiskaavaluonnoksessa MY- aluevarauksella oli osoitettu
kaikki yleiskaavan luontoselvityksessä esille tuodut kohteet riippumatta
kohteen rajausperusteesta. Ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä on
tullut esille, että ko. Vesalan tilan länsiosan alueella ei ole sellaisia luon-
nonympäristön arvoja, jotka edellyttäisivät MY- aluevarauksen käyttä-
mistä. Alueen arvo perustuu vanhaan seutukaavaliiton kallioalueinven-
tointiin, jossa on kartoitettu maa-aineisten otolta säästettäviä kallioalueko-
konaisuuksia. Alueella ei ole maakunnallista tai valtakunnallista arvoa
myöskään geologisena kokoisuutena. Kallioalueinventointiin perustuva
geologinen arvo ei estä alueen normaalia rantarakentamista, kun rakenta-
minen suunnitellaan  alueen paikalliset maisema-arvot huomioiden.

Esitetään, että kaavaluonnoksessa rantaan ulottuvat länsiosan kortte-
lin 1 tontit rajataan rannan avokallioalueen ulkopuolelle. Lisäksi kort-
telin 1 tonttien rakennusalojen rajauksia täsmennetään siten, että ton-
tin 1 rakennusala rajataan n. 40 m etäisyydelle rannasta ja tontin 2
rakennusala n. 44-60 m etäisyydelle rannasta. Rakennusalojen ja ran-
nan välinen alue osoitetaan luonnontilaisena säilytettäväksi alueen
osaksi lukuun ottamatta vanhan rantasaunan rakennusalaa. Rannan
avokallioalue osoitetaan lisäksi maisemallisesti paikallisesti arvok-
kaaksi alueeksi (ma). ma- alueen puusto määrätään säilytettäväksi ei-
kä ma- alueella saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai
täyttämistoimenpiteitä.

3. Pirkanmaan ympäristökeskus ei ottanut poikkeamisluvan hylkäämis-
päätöksessä kantaa haetun rakennuspaikan sijaintiin, vaan edellytti, että
rakentamisen tulee perustua kunnan rantayleiskaavaan tai yksityiseen ran-
ta-asemakaavaan.



Yksityisen ranta-asemakaavan laatiminen on tällä hetkellä ainoa mahdolli-
nen tapa selvittää Vesalan tilan ranta-alueiden maankäyttö Pälkäneen kun-
nan päätettyä luopua rantayleiskaavojen laatimisesta.

Kaavan laatija

Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa

Arto Remes
maankäytön suunnittelija
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ERKKI IIVOSEN MIELIPIDE VESALAN RANTA-ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Ympäristösuunnittelu oy Pirkanmaa lähetti naapuritilojen omistajille
tiedoksi, että Vesalan tilalla RN:o 1:28 on tullut vireille ranta-
asemakaavan laatiminen.

Minä Erkki Iivonen omistan kalavesialueen RN:o 4:23, joka rajoittuu
Vesalan rantaan suunniteltuun venevalkamaan, sen vuoksi haluan
tiedustella onko vesialuesijainnin perusteella mahdollista saada
kulkuoikeus kyseisen venevalkaman kautta kalavesilleni ja myöskin
veneenpitopaikka.

Vastine :

Vesalan ranta-asemakaava laaditaan alueen maanomistajien lähtökohdista
ja tavoitteista. Ranta-asemakaavalla on vaikea määrätä oikeuksia
ulkopuolisille henkilöille tai muille tahoille eivätkä alueen maanomistajat
näe Erkki Iivosen kulkuoikeuskysymyksen / veneenpitomahdollisuuden
tutkimista kaavalla perusteltuna.

Esitetään, että kaavaluonnosta ei ole tarpeen muuttaa mielipiteen
perusteella.

Kaavan laatija

Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa

Arto Remes
maankäytön suunnittelija



Kaavan laatija VASTINE
Ympäristönsuunnittelu Oy

14.3.2011

Pälkäneen kunta
Kunnanhallitus

KALEVI KUOKKASEN  MIELIPIDE VESALAN RANTA-ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Rantakaavassa luodaan 2 uutta rakennuspaikkaa ja sen lisäksi rakennus-
oikeutta lisätään huomattavasti. Muilta osin tilanne ei paljoakaan muutu
tämänhetkisestä. Edellyttäen että rakennukset sijoitetaan riittävän etäälle
sekä suojakasvillisuus säilytetään ja rakennuskorkeus säilyy kohtuullisena
en näe aiheelliseksi vastustaa ranta-asemakaava ehdotusta. Toivottavaa
olisi että rakennusmateriaalit ja värit olisivat perinteisiä”.

Vastine :

Kaavalla osoitettujen uusien rakennuspaikkojen vähimmäisetäisyydet ran-
nasta noudattavat pääsääntöisesti Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen
etäisyyksiä ja osalla uusista tonteista rakentaminen on ohjattu tavan-
omaista kauemmaksi rannasta.

Kaavalla määrätään yleisesti, että rakennusten, rakenteiden ja laitureiden
tulee olla muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään luontoon ja ympäris-
töön soveltuvia. Lisäksi määrätään, että tonttien rakentamaton osa on säi-
lytettävä luonnonmukaisena. Rantaan rajoittuvilla tonteilla rakennusten ja
rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. Osalla tonteista on annettu
myös tätä yksityiskohtaisempia määräyksiä mm. suojapuuston säilyttämi-
sestä.

Esitetään, että kaavaluonnosta ei ole tarpeen muuttaa mielipiteen pe-
rusteella.

Kaavan laatija

Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa

Arto Remes
maankäytön suunnittelija
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23.06.2011 P I RE LY/353/07.01 /2011

LAUSUNTO VESALAN RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

Pälkäneen kunta on kirjeellään 16.6.2011 pyytänyt lausuntoa Vesalan ranta-asemakaavaehdotuk-
sesta . Lausuntonaan asiassa ELY -keskus toteaa seuraavaa:

Kaava-alue

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneveden etelärannalla noin 5 kilometrin päässä Pälkäneen kirkonkylästä.
Kaava-alue muodostuu Vesalan tilan ranta-alueesta ja Rättäri -nimisen saaren alueesta.

Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alueelle ei ole annettu aluevarausmerkintöjä. Kaava-alue kuuluu
maakuntakaavaan merkittyyn maakunnallisesti arvokkaaseen Pälkäneen kulttuurimaisemaan. Päl-
käneen kunnan rantayleiskaavaluonnoksessa Vesalan tilalle RN:o 1:28 oli merkitty mantereen puo-
leiselle osalle viisi loma-asunnon rakennuspaikkaa ja maatilan talouskeskusten alue sekä Rättärin
saareen kaksi olemassa olevan loma-asunnon rakennuspaikkaa.

Kaavan tavoitteet ja rakentamisen määrä

Ranta-asemakaavan tavoitteena on selvittää Vesalan tilan RN:o 1:28 rantarakentamismahdollisuu-
det ja jäsentää kaavalla tilan ranta-alueiden maankäyttö. Tavoitteena on muodostaa kaavalla tilan
ranta-alueelle vanhojen rakennuspaikkojen lisäksi uusia rakennuspaikkoja ja osoittaa yksi uusista
rakennuspaikoista asuinrakennuspaikkana tilan mannerrannan länsiosaan.

Kaavassa on merkitty tilan mantereen puoleiselle osalle Pälkäneveden etelärannalle neljä loma-
asuntotonttia, joissa on kolme uutta rakennuspaikkaa sekä kaksi erillispientalotonttia, joista toinen
on uusi ja sijoittuu tilan länsiosaan, jossa on jo aiemmin rakennettuna rantasauna. Toinen erillis-
pientalotontti sijoittuu vanhan maatilan talouskeskuksen paikalle.

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
PL 297, Yliopistonkatu 38, 33101 Tampere, p. 020 63 60050
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa, kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
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Lisäksi Rättärin saareen on merkitty yksi loma-asunnon tontti vanhojen loma-asuntojen kohdalle.
Jokaiselle loma-asunnon tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talo-
usrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala tonttia kohti saa olla enintään 160 m2, josta
loma-asunnon ja saunojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 140 m2.

Erillispientalojen tontille 2 korttelissa 1 saa sijoittaa yhden asuinrakennuksen sekä tarpeelliset sau-
na- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 m2 ja asuinra-

kennuksen kerrosala saa olla enintään 220 m2. Erillispientalojen tontille korttelissa 4 olemassa ole-
vat rakennukset ja ympäristö on pyrittävä säilyttämään alueen luonteelle ominaisena. Lisärakenta-
minen tulee sopeuttaa vanhaan rakennuskantaan noudattaen alueen rakentamistapaa. Korttelin koil-
lisosaan on merkitty rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden asuinrakennuksen ja talousrakennuksen.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 m2 ja asuinrakennuksen kerrosala saa
olla enintään 220 m2. Korttelin lounaisosassa oleva rakennus on merkitty rakennushistoriallisesti
paikallisesti merkittäväksi rakennukseksi, joka tulee säilyttää. Rakennus on merkitty rakennusalalle,
jolle saa sijoittaa yhden, kerrosalaltaan enintään 130 m2:n suuruisen talousrakennuksen. Piha-alue

on merkitty säilytettäväksi alueen osaksi. Piha-alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueelle ei saa
sijoittaa rakennuksia.

Korttelin 1 edustan rannan avokallioalue on merkitty maisemallisesti paikallisesti arvokkaaksi alu-
eeksi (ma). Puusto määrätään säilytettäväksi eikä alueella saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoit-
tamis- tai täyttämistoimenpiteitä . Kaava-alueen itäosassa oleva kallioalue on merkitty maisemalli-
sesti paikallisesti arvokkaaksi alueeksi (ma) ja itäosan lehtomainen alue on merkitty luontoarvoil-
taan paikallisesti merkittäväksi alueeksi (luo). Lisäksi kaava -alueelle on merkitty sauna- ja talousra-
kennusten rakennusalat olemassa olevien rakennusten kohdalle . Muu alue on osoitettu maa- ja met-
sätalousalueeksi . Tilan halki on merkitty ohjeelliset ajoyhteydet . Lisäksi on osoitettu Rättärin saaren
rakennuspaikalle liikennöintiä varten venevalkama -alue (LV) ja sen läheisyyteen ohjeellinen pysä-
köimispaikka.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualueesta on laadittu luontoselvitys, jonka mukaan alueella ei ole erityisiä rantarakenta-
miseen vaikuttavia luontoarvoja. Luontoselvityksen mukaan luontoarvojen puolesta mahdollinen
rakentaminen tulisi sijoittaa alueen länsiosaan, joka on Pirkanmaan Liiton arvokkaiden kallioaluei-
den inventoinnissa arvoasteikolla 1 - 7 esitetty luokkaan 5, paikallisesti arvokkaat kallioalueet.
Alueen biologiset arvot on luokiteltu arvosanalla 4, vähemmän merkittävä. Luontoselvityksen mu-
kaan mannerrannan itäosan rehevä lehtoalue on luontoarvoiltaan alueen arvokkain osa, joka tulisi
jättää rakentamattomaksi. Maisema-arvojen turvaamiseksi rakentaminen tulee sijoittaa riittävän
etäälle rantaviivasta.

Vaikutusten arviointi

Kaavaselostuksessa on esitetty vaikutusten arviointi alueen rakennettuun ympäristöön, luonnonym-
päristöön ja maisemaan. Lisäksi on arvioitu sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset sekä vaikutukset
yhdyskuntarakenteeseen. Selvityksien mukaan vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset eikä alueella
ole tiedossa erityisiä häiriötekijöitä.
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Ranta -asemakaavan mitoitus

Ranta-asemakaava-alueella on tilan mantereen puoleisella osalla muunnettua rantaviivaa noin 800
metriä ja Rättärin saaressa noin 400 metriä. Ranta-asemakaavaan on merkitty 4 omarantaista loma-
rakennuksen rakennuspaikkaa, yksi ei -omrantainen loma-asunnon rakennuspaikka sekä kaksi eril-
lispientalon rakennuspaikkaa, joista kumpikaan ei rajoitu rantaan.

Toinen erillispientalon rakennuspaikka, vanhan talouskeskuksen alue, sijoittuu lähimmillään noin
80 metrin etäisyydelle ja toinen lähimmillään noin 20 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Kaava-
alueen mitoitukseksi muodostuu edellä mainittujen mittojen mukaisesti noin 5,8 rakennusyksikköä
muunnettua rantaviivakilometriä kohti.

Johtopäätökset

Kaavoitettavan tilan ranta-alueelle merkittyj en rakennuspaikkojen määrää on vähennetty yhdellä
rantayleiskaavaluonnoksesta, joten ELY -keskuksen käsityksen mukaan ranta-asemakaavassa esitet-
tyä mitoitusta voidaan pitää kohtuullisena, kun otetaan huomioon alueen luonnonolosuhteet, ranta-
viivan pituus ja rakennuspaikkojen lukumäärä. Rantaosayleiskaavaluonnoksessa tilan alueelle mer-
kityt uudet rakennuspaikat oli sijoitettu tilan mantereen puoleiselle osalle olemassa olevan loma-
asunnon ja maatilan talouskeskuksen väliselle alueelle siten, että tilan reuna-alueille jäi laajemmat
yhtenäiset vapaan rantaviivan osuudet. Tilan länsiosa kuuluu paikallisesti arvokkaaseen kallioaluee-
seen ja oli lähinnä tästä syystä rantaosayleiskaavaluonnoksessa merkitty MY -aluevarauksena eli
maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja.

Ranta-asemakaavaluonnoksessa korttelit on sijoitettu siten, että rakentamisesta vapaa yhtenäinen
rannanosa pirstoutuu. Lisäksi kortteli nro 1 sijoittuu tilan länsiosaan rantaviivan tuntumaan paikalli-
sesti arvokkaalle kallioalueelle, joka rantaosayleiskaavaluonnoksessa oli merkitty rakentamisesta
vapaaksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ympäristöarvoja. Ympäristöarvoja omaavat alueet
tulee lähtökohtaisesti aina osoittaa rakennuskortteleiden ulkopuolelle ympäristöarvojen sekä mai-
seman säilymisen turvaamiseksi. Korttelin 1 etäisyys rantaviivasta on liian lyhyt turvaamaan ranta-
maisemaa yleiskaavaluonnoksessa tarkoitetulla tavalla.

Maa- ja metsätalousalueelle merkityille talousrakennuksille sekä navettarakennukselle tulee merkitä
rakennusoikeus.

Ympäristökeskus katsoo, että kaavaehdotuksessa ei oteta riittävästi huomioon alueen maisema-
arvoja eikä kaavaehdotus turvaa riittävän yhtenäisen rakentamattoman alueen säilymistä ranta-
alueella. Korttelit tulee sijoittaa siten, että riittävä vapaa yhtenäinen rantaviiva ei pirstoudu ja mai-
seman kannalta arvokkaat alueet säilyisivät rakentamiselta vapaana.

Rakennetun ympäristön yksikkö,
maankäyttöpäällikkö Sippo Mäkinen

Tarkastaja
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Lausunnon antaminen Vesalan ranta-asemakaavan valmisteluaineistosta / luonnosvaihe 
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RAKLA 03.09.2008  § 74 
 Ns. Vesalan ranta-asemakaava Kuulialan kylässä tilan Vesala RN:o 1:28 

ranta-alueilla on valmistunut luonnosvaiheeseen.   Rantakaavalla on tarkoi-
tus suunnitella sekä mannerrannan että tilaan kuuluvan Rättärin saaren 
maankäyttöä. 

 
 Rättärin saari on kooltaan n 4 ha ja siellä sijaitsee hyvinkin vanhoja raken-

nuksia, joista kuva-aineiston mukaan 2 olisi vanhoja loma-asuntoja.   Man-
tereen rantaosuudella todellista rantaviivaa on yli 1 km, josta saadaan 
muunnettua rantaviivaa n 700 - 800 m.  Mantereella sijaitsevat tilan talous-
keskuksen rakennukset sekä 1960-luvun loppupuolella rakennettu loma-
asunto ja sen sauna.  Tila Vesala RN:o 1:28 on rekisteröity 5.5.1930, eikä 
siitä ole muodostettu lohkomalla rakennuspaikkoja. 

 
 Pälkäneen kunnan keskeneräinen rantayleiskaava on osoittanut Rättärin 

saareen 2 olemassa olevaa lomarakennuspaikkaa sekä mantereelle 4 uut-
ta lomarakennuspaikkaa.  Länsiranta kuuluu paikallisesti arvokkaaseen 
kallioalueeseen ja on lähinnä tästä syystä rantayleiskaavassa MY-alueva-
rauksena eli maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja.  Mitoitusar-
vona on annettu 7 kpl/mrvkm.  Uudet rakennuspaikat on osoitettu manner-
rannan keskiosalle. 

 
 Suunnittelualuetta koskee yksi kielteinen poikkeamispäätös 8.12.2005 PIR-

2005-L-581-214.  Kaavaa käynnistettäessä on pidetty viranomaisneu-
vottelu Pirkanmaan ympäristökeskuksessa.   

 
Ehdotus Rakennustarkastaja: 
 
 Rantayleiskaavaluonnoksen mukainen MY-aluemerkintä johtunee kalliope-

rän arvoista.  Merkitystä sillä rakentamiseen kohdistuen on lähinnä maise-
man säilyttämisen kannalta.  Luonnoksessa rakennusalan rajaukset ulottu-
vat kaavaselostuksen tekstistä poiketen vain n 25 m:n etäisyydelle ranta-
viivasta. Etäisyys on liian lyhyt ko. maastossa suojaamaan rantamaisemaa 
yleiskaavassa tarkoitetulla tavalla.  Lisäksi kortteli 1 sijoittuu  kallioiseen 
painanteeseen, jossa jätevesien käsittely jätevesiasetuksen vaatimusta-
soon huomioiden rantaosan luonnonmukaisuusehto lienee vaikeaa koh-
tuullisin kustannuksin.  Rakennuspaikaksi soveltuminen näiltä osin olisikin 
erityisesti perusteltava.  

 
 Rantamaiseman suojaaminen varsinkin pysyvän asumisen osalta edellyt-

tää nyt esitettyä 25 m:n etäisyyttä  merkittävästi pidempää suojavyöhyket-
tä.  Toisaalta em. arvojen omaavat alueet tulee lähtökohtaisesti aina osoit-
taa rakennuskortteleiden ulkopuolelle niiden säilymisen turvaamiseksi. 

 
 Korttelin 1 tontilla 2 oleva vanha saunarakennus tarvinnee suojelumerkin-

nän.  Nykyinen merkintä sallii myös uuden, joka kallion päällä maisemalli-
sesti arvokkaalla paikalla ei ole hyväksyttävää. 

 
 Tilan vanhan talouskeskuksen maatalouden rakennukset on merkitty sel-



PÄLKÄNEEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 
 
Rakennuslautakunta § 74 03.09.2008 
Rakennuslautakunta § 68 06.07.2011 
 

 

laisenaan M-alueelle ja asumisen toiminto omaksi lohkottavaksi rakennus-
paikaksi.  Näin siitä muodostuu 2 rakennusyksikköä.  Asuinrakennus on 
ko. paikalla selvästi rantavaikutteinen.  Maatilarakennusten merkinnät eivät 
juurikaan tue maatalouden kehittämistä niiden salliessa uuden tai uudel-
leen rakentamisen vain entisille paikoille ilman lisärakennusoikeutta. 

 
 Mantereella rakentaminen on hajautettu 4:ään kortteliin.  Vapaan rantavii-

van määrä pirstoutuu.  Rakennuspaikat nykyisten suunnitteluperiaatteiden 
mukaan tulee ryhmitellä siten, että saadaan mahdollisimman pitkiä yhtenäi-
siä vapaan rantaviivan alueita. 

 
 Vanha rakennuskanta on kuvattu mutta ei inventoitu.  Vanhaa rakennus-

kantaa on ilmeisesti tarpeen inventoida, jotta voidaan tarkentaa mm ranta-
viivan tuntumaan jäävien rakennusten ja rakennusalojen merkinnät.  Uu-
disrakentaminen tulee osoittaa etäämmälle rantaviivasta.  Saaressa tulee 
huomioida etäisyyden riittävyys myös saaren toisesta rannasta. Ra-
kentamisen sijoittuessa jyrkille rannanosille tulee kellarin rakentamiseen ot-
taa kantaa jo kaavamääräyksissä.   

 
 Huomioiden muunnetun rantaviivan laskentatavan muutos rantayleiskaa-

valuonnoksen laatimisen jälkeen suunnittelualueen mitoitus vaikuttaa kor-
kealta.  Maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta mitoitusperiaattei-
den noudattaminen on erittäin tärkeää. 

 
 Emäkiinteistön RN.o 1:28 ranta-alueet ovat säilyneet hyvin rakentamatto-

mina.  Se kuitenkin antaa ranta-asemakaavalle ns. suunnitteluvaraa siten, 
että maisema-alueita ym. luonnonarvoja voidaan suojata ja ohjata rakenta-
minen muulle rannanosalle.  Näin suunnittelussa tuleekin huomioida nyt 
esitettyä tarkemmin paikallisesti arvokas kallioalue, yhtenäisen vapaan 
rantaviivan säilyminen ja rakennetun ympäristön osalta vanhojen raken-
nusten säilyttäminen.  

 
Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. 
 
RAKLA  § 68 Vesalan ranta-asemakaavan kaavaehdotusvaiheen aineisto ollut nähtävä-

nä ja rakennuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa kaavan valmisteluai-
neistosta.  Rakennuslautakunta on edellisen kerran antanut lausuntonsa 
3.9.2008. 

 
 Luonnosvaiheen lausuntokierroksen jälkeen selvityksiä on täydennetty, 

mutta kaavan perusratkaisut ovat pysyneet ennallaan.  Korttelialueiden si-
jaintia ei ole muutettu.  Rakennusalojen rajauksia on muutettu ja jätetty ta-
louskeskuksen alueelta joidenkin vanhojen rakennusten kohdalta raken-
nusaloja pois.  Tonttikohtainen rakennusoikeuden enimmäismäärä on nos-
tettu vastaamaan rakennusjärjestyksen sallimaa määrää. 

 
Ehdotus Rakennustarkastaja: 
 
 Maisema-alueelle jäävä vanha sauna on saanut suojelumerkintänsä ja ta-

louskeskuksen rakennusoikeutta on täsmennetty.   Selvityksiä on useilta 
osin täydennetty.  Muutoin rakennusoikeuden hajautuminen useille kortteli-
alueille on jäänyt ennalleen ja toimii sellaisenaan nykyisten suunnitteluoh-
jeiden ja oikeuskäytännönkin vastaisesti.  Edelleen esitetään harkitsemaan 
suunnittelussa vaihtoehtoa, jossa uusi rakennusoikeus pyrittäisi keskittä-
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mään tiiviimmin vapaan yhtenäisen rantaviivan säilyttämiseksi mahdolli-
simman pitkänä.  

 
Päätös Hyväksyttiin esitys. 
 
 Hyväksytyn esityksen lisäksi todettiin, että suunnittelualueen kohdalla on 

yksityisiä vesialueita.  Kaavoituksen yhteydessä on tarpeen myös tarkistaa 
tulevien kaavatonttien omistajien oikeus rakentaa esim. laitureita yksityis-
ten vesialueiden puolelle. 

 
 
 
 Otteen oikeaksi todistaa 
 
 Pälkäneellä 29.8.2011 
 
 
 
 Pöytäkirjanpitäjä  Anitta Käenniemi 
 
 
 



LIITE 16 

 
 
Kaavan laatijan kommentit ehdotusvaiheen kuulemisen (16.6.-8.7.2011 
ja 25.7.-29.7.2011) lausuntoihin 
 
 
 
- Pirkanmaan ELY- keskuksen lausunto 
- Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto 
- Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnan lausunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO 23.6.2011 VESALAN RANTA-
ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA 
   

Kaavoitettavan tilan ranta-alueelle merkittyjen rakennuspaikkojen määrää on vähennetty yh-
dellä rantayleiskaavaluonnoksesta, joten ELY -keskuksen käsityksen mukaan ranta-
asemakaavassa esitettyä mitoitusta voidaan pitää kohtuullisena, kun otetaan huomioon alueen 
luonnonolosuhteet, rantaviivan pituus ja rakennuspaikkojen lukumäärä.  
 
Rantaosayleiskaavaluonnoksessa tilan alueelle merkityt uudet rakennuspaikat oli sijoitettu ti-
lan mantereen puoleiselle osalle olemassa olevan loma-asunnon ja maatilan talouskeskuksen 
väliselle alueelle siten, että tilan reuna-alueille jäi laajemmat yhtenäiset vapaan rantaviivan 
osuudet. Tilan länsiosa kuuluu paikallisesti arvokkaaseen kallioalueeseen ja oli lähinnä tästä 
syystä rantaosayleiskaavaluonnoksessa merkitty MY -aluevarauksena el maa- ja metsätalous-
alue, jolla on ympäristöarvoja. 

 
Ranta-asemakaavaluonnoksessa korttelit on sijoitettu siten, että rakentamisesta vapaa yhte-
näinen rannanosa pirstoutuu. Lisäksi kortteli nro 1 sijoittuu tilan länsiosaan rantaviivan tun-
tumaan paikallisesi arvokkaalle kallioalueelle, joka rantaosayleiskaavaluonnoksessa oli mer-
kitty rakentamisesta vapaaksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ympäristöarvoja. Ympä-
ristöarvoja omaavat alueelle tulee lähtökohtaisesti aina osoittaa rakennuskortteleiden ulko-
puolelle ympäristöarvojen sekä maiseman säilymisen turvaamiseksi. Korttelin 1 etäisyys ran-
taviivasta on liian lyhyt turvaamaan rantamaisemaa yleiskaavaluonnoksessa tarkoitetulla ta-
valla. 

 
Maa- ja metsätalousalueelle merkityille talousrakennuksille sekä navettarakennukselle tulee 
merkitä rakennusoikeus. 

 
Ympäristökeskus katsoo, että kaavaehdotuksessa ei oteta riittävästi huomioon alueen maise-
ma-arvojaeikä kaavaehdotus turvaa riittävän yhtenäisen rakentamattoman alueen säilymistä 
ranta-alueella. Korttelit tulee sijoittaa siten, että riittävä vapaa yhtenäinen rantaviiva ei pirs-
toudu ja maiseman kannalta arvokkaat alueet säilyisivät rakentamiselta vapaana. 
 
Kommentti : 

 
 Pälkäneen rantayleiskaavaluonnoksen maankäyttöratkaisu oli Vesalan tilan alueen osalta hy-

vin keskeneräinen. Rantayleiskaavaluonnos oli laadittu mm. vanhan rantasaunan osalta vir-
heellisesti eikä yleiskaavaprosessissa ehditty huomioida maanomistajien osallispalautetta vir-
heen korjaamiseksi. Rantayleiskaavaluonnoksesta saatua maanomistaja- ja viranomaispa-
lautetta ei ole käsitelty myöskään muilta osin. Lisäksi tulee huomioida, että rantayleiskaava-
luonnos oli laadittu Vesalan tilan ja pääosin myös muiden ranta-alueiden osalta ilman maasto-
katselmusta. Rantayleiskaavaluonnosta ei siten ole perustelua käyttää ELY- keskuksen lau-
sunnossa esitetyllä tavalla Vesalan ranta-asemakaavan tonttien sijoittelun lähtökohtana. Ranta-
asemakaavan tonttien sijoittelun tulee voida perustua ranta-asemakaavan selvitysaineistoihin 
ja yksityiskohtaiseen suunnitteluun.  

 
 Ranta-asemakaavan selvitysaineistojen ja Pirkanmaan maakuntamuseon ohjauksen perusteella 

mm. Vesalan talouskeskuksen paikallisesti arvokas rakennettu ympäristö on kokonaan uusi 
suunnittelussa huomioon otettava tekijä, jota ei ole huomioitu rantayleiskaavaluonnoksen uu-
sien tonttien sijoittelussa lainkaan. Ranta-asemakaavaa varten on myös laadittu yksityiskohtai-
nen luontoselvitys, jollaista rantayleiskaavaluonnoksen valmistelussa ei ole ollut käytettävissä. 
Rantayleiskaavan luontoselvitys perustui Vesalan tilan alueen osalta pääosin vanhaan kallio-
alueinventointiin, jonka mukaisesti Vesalan tilan länsiosan ranta-alue oli rajattu kuuluvaksi 
Myyränmäen paikallisesti arvokkaaseen alueeseen. Myyränmäen alue oli luokiteltu rantayleis-
kaavan luontoselvityksessä paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi, jonka käyttöä mahdollisesti ra-
joittaa metsä- tai luonnonsuojelulaki. Ranta-asemakaavan selvitysten ja kaavaprosessiin liitty-



vän viranomaisohjauksen perusteella alueella ei kuitenkaan ole metsälain tain luonnonsuojelu-
lain mukaisia kohteita eikä Vesalan tilan ranta-alueeseen kohdistu metsä- tai luonnonsuojelu-
lain mukaisia rajoituksia. Rantayleiskaavaluonnoksen tonttien sijoittelu on perustunut käytän-
nössä suurelta osin vanhaan kallioalueinventointiin.  Kallioalueinventointiin perustuvat luon-
to- ja maisematiedot ovat vaikuttaneet rantayleiskaavan tonttien sijoittamiseen kohtuuttoman 
paljon, kun huomioidaan, että kallioalueinventointi  on laadittu maa-aineisten ottamisen lähtö-
kohdista eikä inventoinnin tarkoituksena ole ollut ohjata rantarakentamista.   

 
 ELY- keskuksen lausunnossa ei ole huomioitu, että Vesalan tila rajoittuu länsiosastaan jo ra-

kentuneeseen naapuritilan rakennuspaikkaan ja että Vesalan tilan länsiosassa sijaitsee vanha, 
mutta hyväkuntoinen rantasauna. Oleva rakentamistilanne huomioiden uusien rakennuspaik-
kojen sijoittamista tilan länsiosaan ei voida pitää lausunnossa esitetyllä tavalla epäyhtenäisenä 
ratkaisuna.  

 
 Ranta-asemakaavaehdotuksessa Vesalan tilan länsiosaan osoitetut kaksi uutta rakennuspaikkaa 

on sijoitettu ELY- keskuksen lausunnossa esitetyllä tavalla maisemallisesti paikallisesti ar-
vokkaan rannanosan ulkopuolelle. Maisemallisesti arvokkaalla alueella sijaitsee ainoastaan 
olemassa oleva saunarakennus, jonka säilyminen on turvattu kaavassa (sr-1- merkintä). Uusi 
rakentaminen ohjataan kaavalla 30-40 m etäisyydelle maisemallisesti arvokkaasta rannanosas-
ta ja 40-60 m etäisyydelle rannasta. Rakennuspaikkojen rakennusalojen ja maisemallisesti pai-
kallisesti arvokkaan rannanosan välinen alue on osoitettu luonnontilaisena säilytettäväksi alu-
een osaksi. Luonnontilaisena säilytettävän alueen osan puusto määrätään kaavalla säilytettä-
väksi, mikä rakentamisen rantaetäisyyden lisäksi varmistaa uuden rakentamisen sopeutumisen 
rantamaisemaan.   

 
Kaavaehdotuksesta saadun osallispalautteen (lausunnot, muistutus) perusteella järjestettiin 
12.6.2012 ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY- keskuksessa. Neuvotte-
luun osallistuivat Pirkanmaan ELY- keskuksen, Pirkanmaan maakuntamuseon, Pälkäneen 
kunnan, maanomistajan ja kaavan laatijan edustajat. Neuvottelussa käsiteltiin kaavaehdotuk-
sesta saadut lausunnot ja muistutus.  

 
Pirkanmaan ELY- keskus esitti viranomaisneuvottelussa, että kaavaehdotuksen loma-
asuntokorttelien 2-3 väli on rakentamisesta vapaana rantana turha tila. ELY- keskuksen näke-
myksen mukaan korttelin 2 kahden tontin siirtäminen korttelin 3 vanhan loma-asuntotontin 
yhteyteen parantaisi kaavaratkaisua siten, että yhtenäistä rakentamisesta vapaata rantaa säilyisi 
riittävästi. Myös muut viranomaistahot katsoivat ELY- keskuksen esittämän rakennuspaikko-
jen siirron yhtenäistävän kaavaratkaisua (LIITE 1). 
 
ELY- keskus muutti viranomaisneuvottelussa lausunnossa esitettyä näkemystä koskien maa- 
ja metsätalousalueelle osoitettujen talouskeskuksen vanhojen talousrakennusten ja navetan 
kerrosalojen merkitsemistä kaavakartalle. Nämä rakennukset on merkitty kaavakartalle sitovi-
na rakennusaloina rakennusten nykyisen koon mukaisesti. Kaavamerkintä määrittelee siten 
riittävän yksityiskohtaisesti rakennusten ulottuvuuden eikä kerrosalan merkitseminen erikseen 
kaavakartalle ole rakennusten käyttötarkoitus huomioiden tarpeellista. 
 
Esitetään, että kaavaehdotusta muutetaan  ELY- keskuksen lausunnon ja viranomais-
neuvottelun 12.6.2014 perusteella seuraavasti ;  Vesalan talouskeskuksen pohjoispuoli-
nen kahden uuden lomarakennuspaikan kortteli (RA- kortteli 2)  siirretään talouskes-
kuksen itäpuolisen vanhan lomarakennuspaikan (RA- kortteli 3) yhteyteen. Näin muo-
dostuu  yhtenäinen kolmen lomarakennuspaikan RA- kortteli 2. Rättärin saaren raken-
nuspaikan käyttöön tarkoitettu venevalkama (LV) ja ohjeellinen pysäköintipaikka (p) 
esitetään siirrettäväksi talouskeskuksen itäpuolisen vanhan lomarakennuspaikan poh-
joispuolelta rakennuspaikan eteläpuolelle em. rakennuspaikkojen siirtämisen takia. 
(LIITTEET 1 ja 2) 
 



Esitetään, että viranomaisneuvottelun 12.6.2012 perusteella kaavaehdotusta ei muuteta 
ELY- keskuksen lausunnon johdosta muilta osin.  
 
Edellä esitetyn rakentamisalueiden uudelleensijoittelun jälkeen kaikki uudet rakennuspaikat / 
rakentamisalueet sijoittuvat yhtenäisesti jo rakentuneiden rakennuspaikkojen viereen. Kortte-
lin 1 kaksi uutta tonttia on sijoitettu Vesalan tilan länsirajalle naapuritilan vanhojen lomara-
kennuspaikkojen viereen osittain jo rakentuneelle rannanosalle (vanha talouskeskuksen sau-
na). Korttelin 2 kaksi uutta loma-asunnon tonttia on sijoitettu vanhan lomarakennuspaikan 
(korttelin 2 tontti 3) viereen. Korttelin 3 uuden asuinrakennuksen rakennusala puolestaan on 
sijoitettu Vesalan vanhan talouskeskuksen alueelle. Uusi kaavaratkaisu turvaa rakennuslauta-
kunnan lausunnossa esitetyn mukaisesti ranta-alueiden säilymisen mahdollisimman pitkästi 
yhtenäisesti rakentamisesta vapaina (LIITE 2). 

 
LIITE 1 Ote nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta 14.3.2011 
LIITE 2 Ote esitetyn mukaisesta uudesta kaavaehdotuksesta 23.4.2015 
 
 
 
Hämeenlinnassa 23.4.2015 
 
 
Kaavan laatija 
 
Ympäristönsuunnittelu Oy  
Pirkanmaa 

 
 
 

Arto Remes 
maanmittausinsinööri (AMK) 

 
 



PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEON LAUSUNTO 25.7.2011 VESALAN RANTA-
ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA 
 

Lausunnossa tuodaan esille maakuntamuseon kaavaa varten tekemän ra-
kennusinventoinnin sisältö alueen rakennuskannan maisemallisista ja kult-
tuurihistoriallisista  arvoista sekä kaavaehdotuksen sisältö rakennuskan-
nan ja Vesalan pihapiirin  arvoja turvaavien kaavamerkintöjen osalta. 
 
Maakuntamuseo huomauttaa, että huomattava osa Vesalan talouskeskuk-
sen pihapiiristä on rajattu säilytettävän alueen osan ulkopuolelle. Säilytet-
tävän alueen osan merkintä olisi perusteltua ulottaa talouskeskuksen mo-
lempien aittojen ja riihen ympäristöön. Lisäksi olisi hyvä tutkia, voisiko 
päärakennuksen ja riihen välisen pienen peltoaukean säilymistä avoimena 
edistää kaavallisin keinoin. Talouskeskuksen molemmat aitat ja riihi olisi 
hyvä osoittaa sr- merkinnällä säilytettäviksi rakennuksiksi. Niiden osalta 
kaavamääräykset voivat olla kuitenkin hieman väljemmät kuin sr- raken-
nusten kohdalla. Rättärin saaren vanhimman rakennuskannan säilyminen 
on toivottavaa. 
 
Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinais-
jäännöksiä eikä museolla näiltä osin ole huomautettavaa hankkeesta. 
 
Kaavan hyväksymistä koskeva päätös virallisine valitusosoituksineen sekä 
päätökseen liittyvä kaavakartta ja –selostus tulee MRL 94 §:n mukaisesti 
toimittaa Pirkanmaan maakuntamuseoon. 
  
Kommentti : 
 
Kaavaehdotuksesta saadun osallispalautteen (lausunnot, muistutus) perus-
teella järjestettiin 12.6.2012 ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Pir-
kanmaan ELY- keskuksessa. Neuvotteluun osallistuivat Pirkanmaan ELY- 
keskuksen, Pirkanmaan maakuntamuseon, Pälkäneen kunnan, maanomis-
tajan ja kaavan laatijan edustajat. Neuvottelussa käsiteltiin myös Pirkan-
maan maakuntamuseon lausunto.   

 
Pirkanmaan maakuntamuseon edustaja totesi viranomaisneuvottelussa, että 
kaavaehdotuksessa ei ole isoa ongelmaa rakennusten ja kulttuurimaiseman 
turvaamisen kannalta. Vesalan riihirakennusta voidaan pitää tyypillisenä 
eikä sillä ole suurta kulttuurihistoriallista arvoa. Pihapellon säilyminen 
avoimena tilana olisi toivottavaa.  

 

Keskustelun perusteella neuvottelussa sovittiin, että aitat osoitetaan kaa-
vassa sr-1- merkinnällä ja säilytettävän alueen osan s-1- rajaus ulotetaan 
myös toisen aitan alueelle. Riihelle ei tarvitse osoittaa suojelumerkintää 
eikä peltoa s-1- merkinnällä.  

Esitetään, että kaavaehdotusta muutetaan  Pirkanmaan maakunta-
museon lausunnon ja viranomaisneuvottelun 12.6.2014 perusteella 
seuraavasti : 
- Vesalan talouskeskuksen kaksi aittarakennusta osoitetaan säilytettä-
vinä rakennuksina sr-1- merkinnällä ja säilytettävän alueen osan 
(kulttuurihistoriallisesti arvokkaan talouskeskuksen pihapiirin) s-1- 



rajausta laajennetaan talouskeskuksen länsipuolella sijaitsevan aitan 
alueelle.  
- Vesalan talouskeskuksen kaakkoispuolinen päärakennuksen ja rii-
hen välinen peltokuvio osoitetaan maisemallisesti paikallisesti arvok-
kaaksi peltoalueeksi (mp). Kaavalla määrätään, että mp- alueelle ei 
saa sijoittaa rakentamista ja että alue tulee pyrkiä säilyttämään avoi-
mena peltoalueena. 
 
LIITE 1 Ote nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta 14.3.2011 
LIITE 2 Ote esitetyn mukaisesta uudesta kaavaehdotuksesta 23.4.2015 
 
 
Hämeenlinnassa 23.4.2015 
 
Kaavan laatija 
  

 
Ympäristönsuunnittelu Oy  
Pirkanmaa 

 
 

Arto Remes 
maanmittausinsinööri (AMK) 

 



PÄLKÄNEEN KUNNAN RAKENNUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 6.7.2011 VESALAN 
RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA  
   

 Maisema-alueelle jäävä vanha sauna on saanut suojelumerkintänsä ja ta-
louskeskuksen rakennusoikeutta on täsmennetty.   Selvityksiä on useilta osin täy-
dennetty.  Muutoin rakennusoikeuden hajautuminen useille korttelialueille on jää-
nyt ennalleen ja toimii sellaisenaan nykyisten suunnitteluohjeiden ja oikeuskäy-
tännönkin vastaisesti.  Edelleen esitetään harkitsemaan suunnittelussa vaihtoeh-
toa, jossa uusi rakennusoikeus pyrittäisiin keskittämään tiiviimmin vapaan yhte-
näisen rantaviivan säilyttämiseksi mahdollisimman pitkänä.  

 
 Lisäksi todettiin, että suunnittelualueen kohdalla on yksityisiä vesialueita.  

Kaavoituksen yhteydessä on tarpeen myös tarkistaa tulevien kaavatonttien omista-
jien oikeus rakentaa esim. laitureita yksityisten vesialueiden puolelle. 

 
Kommentti : 

 
Kaavaehdotuksesta saadun osallispalautteen (lausunnot, muistutus) perusteella 
järjestettiin 12.6.2012 ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY- 
keskuksessa (muistio). Neuvotteluun osallistuivat Pirkanmaan ELY- keskuksen, 
Pirkanmaan maakuntamuseon, Pälkäneen kunnan, maanomistajan ja kaavan laati-
jan edustajat. Neuvottelussa käsiteltiin kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja 
muistutus.  

 
Pirkanmaan ELY- keskus esitti viranomaisneuvottelussa, että kaavaehdotuksen 
loma-asuntokorttelien 2-3 väli on rakentamisesta vapaana rantana turha tila. ELY- 
keskuksen näkemyksen mukaan korttelin 2 kahden tontin siirtäminen korttelin 3 
vanhan loma-asuntotontin yhteyteen parantaisi kaavaratkaisua siten, että yhtenäis-
tä rakentamisesta vapaata rantaa säilyisi riittävästi. Myös muut viranomaistahot 
katsoivat ELY- keskuksen esittämän rakennuspaikkojen siirron yhtenäistävän 
kaavaratkaisua (LIITE 1).   
 
Esitetään, että kaavaehdotusta muutetaan osaltaan rakennuslautakunnan 
lausunnon perusteella seuraavasti ;  Vesalan talouskeskuksen pohjoispuoli-
nen kahden uuden lomarakennuspaikan kortteli (RA- kortteli 2)  siirretään 
talouskeskuksen itäpuolisen vanhan lomarakennuspaikan (RA- kortteli 3) 
yhteyteen. Näin muodostuu  yhtenäinen kolmen lomarakennuspaikan RA- 
kortteli 2. Rättärin saaren rakennuspaikan käyttöön tarkoitettu venevalka-
ma (LV) ja ohjeellinen pysäköintipaikka (p) esitetään siirrettäväksi talous-
keskuksen itäpuolisen vanhan lomarakennuspaikan pohjoispuolelta raken-
nuspaikan eteläpuolelle em. rakennuspaikkojen siirtämisen takia (LIIT-
TEET 1-2). 
 
Edellä esitetyn rakentamisalueiden uudelleensijoittelun jälkeen kaikki uudet ra-
kennuspaikat / rakentamisalueet sijoittuvat jo rakentuneiden rakennuspaikkojen 
viereen. Korttelin 1 kaksi uutta tonttia on sijoitettu Vesalan tilan länsirajalle naa-
puritilan vanhojen lomarakennuspaikkojen viereen osittain jo rakentuneelle ran-
nanosalle (vanha talouskeskuksen sauna). Korttelin 2 kaksi uutta loma-asunnon 
tonttia on sijoitettu vanhan lomarakennuspaikan (korttelin 2 tontti 3) viereen. 
Korttelin 3 uuden asuinrakennuksen rakennusala puolestaan on sijoitettu Vesalan 
vanhan talouskeskuksen alueelle. Uusi kaavaratkaisu turvaa rakennuslautakunnan 



lausunnossa esitetyn mukaisesti ranta-alueiden säilymisen mahdollisimman pit-
kästi yhtenäisesti rakentamisesta vapaina (LIITE 2).  

 
Vesialueelle tapahtuvaa laitureiden tms. rakentamista ohjaa vesilaki riippumatta 
ranta-alueen edustan vesialueen omistuksesta. Vesilain 2. luvun 5§:n mukaan  
rannan omistajalla tai haltijalla on yksityistä tarvettaan varten oikeus sijoittaa ran-
nan edustalle vesistöön, vaikka hän ei ole vesialueen omistaja tai osakas, veneen 
kiinnityspaalu tai -poiju taikka rakentaa rantaansa toisen vesialueelle ulottuva lai-
turi, venevaja tai muu näihin verrattava rakennelma. Oikeuden edellytyksenä on, 
että rakennelman tekeminen tai käyttäminen ei edellytä vesilain 3. luvun 2 tai 3 
§:n nojalla lupaa ja se voi tapahtua tuottamatta vesialueen omistajalle vahinkoa tai 
huomattavaa haittaa. Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole erityiseen käyttöön ote-
tulla vesialueella. 

 
Kaavaehdotuksessa osoitetuille tonteille voidaan rakentaa tavanomaiset laiturit, 
joiden rakentaminen ei vaadi vesilain 3 luvun 2 tai 3 §:n mukaista lupaharkintaa 
siten, että laitureiden rakentamisesta ei aiheudu vesialueen omistajalle vahinkoa 
tai huomattavaa haittaa. Vesalan tilan edustan vesialueet eivät ole myöskään em. 
erityiskäyttöön otettuja vesialueita, joita ovat esim. uimaranta ja satama-alue.   
 
Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa koskien lausunnossa 
esille tuotua Vesalan tilan ranta-alueen edustan yksityistä vesialuetta.   
 
 
LIITE 1 Ote nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta 14.3.2011 
LIITE 2 Ote esitetyn mukaisesta uudesta kaavaehdotuksesta 23.4.2015 

 
 
Hämeenlinnassa 23.4.2015 

 
Kaavan laatija 

  
Ympäristönsuunnittelu Oy  Pirkanmaa 

 
 
 

Arto Remes 
maanmittausinsinööri (AMK) 
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Ehdotusvaiheen kuulemisen (16.6.-8.7.2011 ja 25.7.-29.7.2011) muistutus  
 
- Antti, Timo ja Eero Niittylän muistutus 
 

 
 
 

 



Antti, Timo ja Eero Niittylä MUISTUTUS 
15.7.2011 

Pälkäneen kunnanhallitus 

Kuulutus 16.6.2011 

Vesalan ranta-asemakaavaehdotus; muistutus 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 62 §:ssä tarkoitettuina osallisina 
(naapuritilan Varppeenranta 3:25 yhteisomistajina) esitämme nähtävänä olevan 
Vesalan ranta-asemakaavaehdotuksen johdosta seuraavan muistutuksen: 

1. Kaava-alueen mannerrannan länsiosaan osoitetun korttelin 1 osalta 
kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:n säännösten vastainen, 
kahdessakin suhteessa: 

• Kortteli on sijoitettu maisemallisesti arvokkaan kallioalueen kohdalle. 
Suunniteltu rakentaminen ei sopeudu rantamaisemaan, eikä korttelin 
sijoituksessa ole otettu huomioon maaston ja luonnon ominaispiirteitä 
MKRL 73 §:n 1-2 kohdissa edellytetyin tavoin; 

• Korttelialueiden ehdotettu sijoittelu pirstoo rakentamisen rantaviivan 
eri osiin, mikä on vastoin MKRL 73 §:n 3 kohdan 
suunnitteluperiaatetta (ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä 
rakentamatonta aluetta). 

Pirkanmaan ympäristökeskus ja Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta ovat 
aiemmissa lausunnoissaan selväsanaisesti huomauttaneet samoista seikoista. Kaavan 
laatijan vastineissa esitetyt näkökohdat eivät kumoa tehtyjä huomautuksia. 

2. Mannerrannan länsiosassa sijaitsevan vanhan rantasaunan pinta-alaksi on 
kaavaehdotuksessa merkitty virheellisesti 20 m2

. Saunan todellinen pinta-ala on 
noin puolet tästä eli noin 10 m 2

• 

• Mikäli saunan pinta-ala merkitään kaavaan, se tulee merkitä 
toden mukaisena; 

• Lähes satavuotiaan rantasaunan säilyttäminen kaavamerkinnällä on 
hyvin perusteltua. Sitä vastoin sellaista kaavamerkintää, joka 
mahdollistaa uuden saunarakennuksen rakentamisen vanhan 
rantasaunan paikalle vesirajaan, on vaikea hyväksyä. 

Tarkemmat perustelut esitetään liitteessä (muistio AN + 3 valokuvaa). 

A .~N .t;-:-:--;-1 .. < c-:--,,TfA IIKN .. !F=l.. ~E ~ N"tt l/!~ <fl~ il{~~ 1mo nt~ ero n y a 



Antti Niittylä MUISTIO 
15.7.2011 

VESALAN RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN JOHDOSTA TEHTY MUISTUTUS; TAR
KEMMAT PERUSTELUT 

1 Kaava-alueen mannerrannan länsiosan maisema-arvot 

Kuten Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Pälkäneen rakennuslautakunnan 
lausunnoissa todetaan, aikaisemmin laaditussa rantayleiskaavaluonnoksessa 
tilan mannerrannan länsiosa on katsottu paikallisesti arvokkaaksi kallioalu
eeksi. Tästä syystä se on osoitettu merkinnällä MY. 

Se seikka, että rantayleiskaavan valmistelu on nyttemmin ajautunut pysähdyk
siin, ei tee tyhjäksi kyseisen MY-merkinnän arvoa länsiosan kallioiden maise
mallisen merkityksen kuvaajana. 

MY-merkinnän taustalla on ranta-alueiden laajemmassa katselmuksessa tehty, 
maankäyttö- ja rakennuslain suunnitteluperiaatteiden mukainen arviointi, jota 
on lähtökohtaisesti pidettävä objektiivisena ja luotettavana. Nyt nähtävillä ole
vassa rantakaavaehdotuksessa toistuvasti esiintyvät selitykset, jotka pyrkivät 
vähättelemään kyseistä MY-merkintää, taas lähtevät subjektiivisista intresseis
tä . Mitään varteenotettavia asiaperusteita selityksissä ei ole. 

Asiakirjoihin liitetyssä luontoselvityksessä (30.9.2006) on lause, että luontoar
vojen puolesta mahdollinen rakentaminen tulisi sijoittaa alueen länsiosaan. 
Näkemys on ongelmallinen kahdessa suhteessa. Ensiksi, luontoselvityksessä 
selostetut lehtokasvistoon liittyvät arvot ovat erityisiä ja paikallisia, kun taas 
länsirannan maisema on julkinen ja laajavaikutteinen. Sanottua korostaa, että 
maisema on Pälkäneveden vesistön vilkkaimmin liikennöidyn, Kylänlahdelta 
Ristisalmeen1 vievän venereitin varrella. Toiseksi, näkemykseen on mahdolli
sesti saattanut vaikuttaa, että "kaavan toteutuminen edistää kahden perheen 
muuttamista asumaan vakituisesti Pälkäneelle, mikä lienee kunnan kannalta 
myös taloudellisesti tarkasteltuna positiivista" (kaavaseloste s. 21). 

Länsirannan kalliomaisema rantasaunoineen on jokaiselle Pälkäneselällä liik
kuneelle tuttua tutumpi. Koska kaavaselosteessa olevat valokuvat (s. 6-7) eivät 
tee oikeutta mannerrannan länsiosalle maisemallisessa mielessä, oheistan se l-

1 Kaavaehdotukseen liitetyssä kartassa Ristisaaren ja Kyttälänsaaren välinen salmi on nimellä Ristisalmi. Van
hemman polven pälkäneläiset tuntevat salmen nimellä Laivasalmi. 



vyyden vuoksi muutaman järveltä otetun valokuvan (kuvat 1-3, muistion lo
pussa). Valokuvat on otettu heinäkuussa 2011. 

2 Korttelin 1 sijoittelusta 

Kortteliin 1 merkityn rakentamisen sijoittelu on vastoin MKRL 73 §:ssä säädet
tyjä, ranta-alueiden loma-asutusta koskevia kaavoitusperiaatteita. Rakentami
nen ohjataan maisemallisesti arkaan kohtaan, ja samalla loukataan sääntöä, 
jonka mukaan ranta-alueille tulee jäädä riittävästi yhtenäistä rakentamatonta 
aluetta. 

Viranomaislausunnoissa on suhtauduttu kielteisesti MY-alueelle kaavoittami
seen. Ympäristökeskuksen lausunnossa tämä sanotaan suoraan, ja kunnan ra
kennuslautakunnan lausunnossa hieman varovammin, joskin selvästi siinäkin. 
On vaikea ymmärtää, ettei selväsanaisilla, suoraan lakiin perustuvilla viran
omaiskannanotoilla2 ole ollut mitään todellista vaikutusta nyt nähtävillä ole
vaan ranta-asemakaavaehdotukseen. 

Kaavaehdotukseen ilmaantuneet merkinnät korttelin 1 rakennuspaikkojen ja 
rannan välisten puiden luonnonmukaisena pysyttämisestä eivät edellä sanot
tua muuksi muuta. Tällainen kaavoittaminen maisemallisesti arkaan paikkaan 
on yksinkertaisesti virhe, ei pidä tehdä tällaista kaavaa. Kuten kaavaselosteis
takin ilmenee, kyseisen rantavyöhykkeen pohja on kalliota; kuka takaa, etteivät 
puut tai osa niistä kuole vaikka kuivuuteen? 

Vesalan tilan manneralueella on reilusti toista kilometriä rantaa. Tämäkin tosi
asia puhuu sen puolesta, että mikään kohtuusajattelu tai maanomistajan oike
uksien puolustaminen ei pakota hyväksymään rakentamista rannanosaan, joka 
on maisemallisesti arin koko alueella. 

Maankäyttö- ja rakennuslain lähtökohdat on todettu jo edellä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain periaatteisiin paremmin sopeutuva tulos olisi 
saavutettavissa, jos mannerrannan länsiosan MY-kallioalue rauhoitettaisiin ra
kentamiselta, ja kortteli 1 siirrettäisiin Vesalan tilan talouskeskuksen kohdalla 
olevan lahdelman yhteyteen, eli käytännössä noin 120-150 metriä itäsuun
taan. Näin korttelit 1, 2 ja 4 muodostaisivat käytännössä melko yhtenäisen ko
konaisuuden. 

3 Vanha rantasauna 

Vetoaminen siihen, että tilan länsiosa on jo rakennettu kun siellä on rantasau
na, ei käy perusteluksi korttelin 1 ehdotetulle sijoittamiselle alueen länsilai
taan. Tämä johtuu siitä, että aika on sulauttanut kyseisen lähes 100 vuotta 
vanhan saunarakennuksen järvimaiseman osaksi. Voidaan sanoa, että maise
mallisessa mielessä tämä rannanosa on "rakentamaton". 

i Viranomaislausuntoja on referoitu nähtävänä olevaan aineistoon kuuluvista, kaavan laatijan esittäm istä 
vastineista. Lausuntojen päivämäärät/diaarinumerot puuttuvat tästä syystä. 



Pinta-alaltaan noin 10 m2 rantasauna sijaitsee matalalla avokalliolla, käytän
nöllisesti katsoen vesirajassa. Maiseman osana saunan säilyttäminen on hyvin 
puollettavaa. Mutta jos esimerkiksi jäät sortaisivat saunan korjauskelvotto
maksi, tai jos se joutuisi vaikkapa tulen saaliiksi, on hyvin kysymyksenalaista, 
tulisiko paikalle sallia minkäänlaista uusrakentamista. 

Joka tapauksessa kaavaehdotuksen merkintä 20 m2 :n rakennuksesta on pinta
alan osalta karkeasti ylimittainen. Selvin ratkaisu olisi vastaava kohtelu kuin 
kaavaehdotuksessa on Rättärin saaressa olevien vanhojen rakennusten osalta 
esitetty: nämä lähellä rantaviivaa olevat historialliset rakennukset ovat säily
tettävät nykyisen kokoisina, mutta "Kaava ei mahdollista ko. rakennusten uu
delleen rakentamista nykyiselle paikalle" (kaavaseloste s. 17, kortteli 5). 

Yhteyshenkilö: 

Antti Niittylä 
Gustav Pauligin katu 14 A 1 
00990 Helsinki 

puh: 0400-392760 

mail: antti.niittyla@stuk.fi tai antti.niittyla@ppl.inet.fi 
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Kaavan laatijan kommentit ehdotusvaiheen kuulemisen (16.6.-8.7.2011 
ja 25.7.-29.7.2011) muistutukseen 
 
 
 
- Antti, Timo ja Eero Niittylän muistutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ANTTI, TIMO JA EERON NIITTYLÄN  MUISTUTUS 15.7.2011 VESALAN RANTA-
ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA 
 

1. Kaava-alueen mannerrannan länsiosaan osoitetun korttelin 1 osalta kaavaehdotus on MRL 
73 §:n säädösten vastainen kahdessakin suhteessa 
 
- 1.1  kortteli on sijoitettu maisemallisesti arvokkaan kallioalueen kohdalle. Suunniteltu ra-
kentaminen ei sopeudu rantamaisemaan, eikä korttelin sijoituksessa ole otettu huomioon 
maaston ja luonnon ominaispiirteitä MRL 73 §:n 1-2 kohdissa esitetyin tavoin; 
- 1.2 korttelialueiden ehdotettu sijoittelu pirstoo rakentamisen rantaviivan eri osiin, mikä on 
vastoin MRL 73 §:n 3 kohdan suunnitteluperiaatetta (ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä 
rantaviivaa) 

 
2. Mannerrannan länsiosassa sijaitsevan vanhan rantasaunan pinta-alaksi on kaavaehdotuk-
sessa merkitty virheellisesti 20 m2. Saunan pinta-ala on noin  puolet tästä eli noin 10 m2.  
- mikäli saunan pinta-ala merkitään kaavaan, se tulee merkitä todenmukaisena;   
- lähes satavuotiaan rantasaunan säilyttäminen kaavamerkinnällä on hyvin perusteltua. Sitä 
vastoin sellaista kaavamerkintää, joka mahdollistaa uuden saunarakennuksen  rakentamisen 
vanhan rantasaunan paikalle vesirajaan, on vaikea hyväksyä.  

 
Pirkanmaan ympäristökeskus ja Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta ovat aiemmissa lau-
sunnoissaan selväsanaisesti huomauttaneet samoista seikoista. 

 
Perustelut (erillinen muistio AN + 3 valokuvaa) : 

 
1.1 (1 Kaava-alueen mannerrannan länsiosan maisema-arvot) 

 
- Kuten Pirkanmaan ELY- keskuksen ja kunnan rakennuslautakunnan lausunnoissa todetaan, 
aikaisemmin laaditussa rantayleiskaavaluonnoksessa tilan länsiranta on katsottu paikallisesti 
arvokkaaksi kallioalueeksi. Tästä syystä se on osoitettu merkinnällä MY.  

 
Se seikka, että rantayleiskaavan valmistelu on nyttemmin ajautunut pysähdyksiin, ei tee tyh-
jäksi kyseisen MY- merkinnän arvoa länsiosan kallioiden maisemallisen merkityksen kuvaaja-
na. MY-merkinnän taustalla on ranta-alueiden laajemmassa katselmuksessa tehty, maankäyt-
tö- ja rakennuslain suunnitteluperiaatteiden mukainen arviointi, jota on lähtökohtaisesti pi-
dettävä objektiivisena ja luotettavana. Nyt nähtävillä olevassa rantakaavaehdotuksessa tois-
tuvasti esiintyvät selitykset, jotka pyrkivät vähättelemään kyseistä MY- merkintää, taas lähte-
vät subjektiivisista intresseistä. Mitään varteenotettavia asiaperusteita selityksissä ei ole. 
 
Asiakirjoihin liitetyssä luontoselvityksessä (30.9.2006) on lause, että luontoarvojen puolesta 
mahdollinen rakentaminen tulisi sijoittaa alueen länsiosaan. Näkemys on ongelmallinen kah-
dessa suhteessa. Ensiksi, luontoselvityksessä selostetut lehtokasvistoon liittyvät arvot ovat eri-
tyisiä ja paikallisia, kun taas länsirannan maisema on julkinen ja laajavaikutteinen. Sanottua 
korostaa, että maisema on Pälkäneveden vesistön vilkkaimmin liikennöidyn, Kylänlahdelta 
Ristisalmeen1 vievän venereitin varrella. Toiseksi, näkemykseen on mahdollisesti saattanut 
vaikuttaa, että "kaavan toteutuminen edistää kahden perheen muuttamista asumaan vakitui-
sesti Pälkäneelle, mikä lienee kunnan kannalta myös taloudellisesti tarkasteltuna positiivista" 
(kaavaseloste s. 21). Länsirannan kalliomaisema rantasaunoineen on jokaiselle Pälkäneseläl-
lä liikkuneelle tuttua tutumpi. Koska kaavaselosteessa olevat valokuvat (s. 6-7) eivät tee oike-
utta mannerrannan länsiosalle maisemallisessa mielessä, oheistan selvyyden vuoksi muuta-
man järveltä otetun valokuvan (kuvat 1-3, muistion lopussa). Valokuvat on otettu heinäkuussa 
2011. 

 
1.2 (2 Korttelin 1 sijoittelusta) 

 
Kortteliin 1 merkityn rakentamisen sijoittelu on vastoin MKRL 73 §:ssä säädettyjä, ranta-
alueiden loma-asutusta koskevia kaavoitusperiaatteita. Rakentaminen ohjataan maisemalli-
sesti arkaan kohtaan, ja samalla loukataan sääntöä, jonka mukaan ranta-alueille tulee jäädä 
riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 



 
Viranomaislausunnoissa on suhtauduttu kielteisesti MY- alueelle kaavoittamiseen. Ympäristö-
keskuksen lausunnossa tämä sanotaan suoraan, ja kunnan rakennuslautakunnan lausunnossa 
hieman varovammin, joskin selvästi siinäkin. On vaikea ymmärtää, ettei selväsanaisilla, suo-
raan lakiin perustuvilla viranomaiskannanotoilla ole ollut mitään todellista vaikutusta nyt 
nähtävillä olevaan ranta-asemakaavaehdotukseen.  

 
Kaavaehdotukseen ilmaantuneet merkinnät korttelin 1 rakennuspaikkojen ja rannan välisten 
puiden luonnonmukaisena pysyttämisestä eivät edellä sanottua muuksi muuta. Tällainen kaa-
voittaminen maisemallisesti arkaan paikkaan on yksinkertaisesti virhe, ei pidä tehdä tällaista 
kaavaa. Kuten kaavaselosteistakin ilmenee, kyseisen rantavyöhykkeen pohja on kalliota; kuka 
takaa, etteivät puut tai osa niistä kuole vaikka kuivuuteen? 

 
Vesalan tilan manneralueella on reilusti toista kilometriä rantaa. Tämäkin tosiasia puhuu sen 
puolesta, että mikään kohtuusajattelu tai maanomistajan oikeuksien puolustaminen ei pakota 
hyväksymään rakentamista rannanosaan, joka on maisemallisesti arin koko alueella. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain lähtökohdat on todettu jo edellä. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain periaatteisiin paremmin sopeutuva tulos olisi saavutettavissa, 
jos mannerrannan länsiosan MY-kallioalue rauhoitettaisiin rakentamiselta, ja kortteli 1 siir-
rettäisiin Vesalan tilan talouskeskuksen kohdalla olevan lahdelman yhteyteen, eli käytännössä 
noin 120-150 metriä itäsuuntaan. Näin korttelit 1, ja 4 muodostaisivat käytännössä melko yh-
tenäisen kokonaisuuden 

 
2. (3 Vanha rantasauna) 
 
Vetoaminen siihen, että tilan länsiosa on jo rakennettu kun siellä on rantasauna, ei käy 
perusteluksi korttelin 1 ehdotetulle sijoittamiselle alueen länsilaitaan. Tämä johtuu siitä, että 
aika on sulauttanut kyseisen lähes 100 vuotta vanhan saunarakennuksen järvimaiseman 
osaksi. Voidaan sanoa, että maisemallisessa mielessä tämä rannanosa on "rakentamaton". 
Pinta-alaltaan noin 10 m2 rantasauna sijaitsee matalalla avokalliolla, käytännöllisesti 
katsoen vesirajassa. Maiseman osana saunan säilyttäminen on hyvin puollettavaa. Mutta jos 
esimerkiksi jäät sortaisivat saunan korjauskelvottomaksi, tai jos se joutuisi vaikkapa tulen 
saaliiksi, on hyvin kysymyksenalaista, tulisiko paikalle sallia minkäänlaista uusrakentamista. 
Joka tapauksessa kaavaehdotuksen merkintä 20 m2:n rakennuksesta on pinta-alan osalta 
karkeasti ylimittainen. Selvin ratkaisu olisi vastaava kohtelu kuin kaavaehdotuksessa on 
Rättärin saaressa olevien vanhojen rakennusten osalta esitetty: nämä lähellä rantaviivaa 
olevat historialliset rakennukset ovat säilytettävät nykyisen kokoisina, mutta "Kaava ei 
mahdollista ko. rakennusten uudelleen rakentamista nykyiselle paikalle" (kaavaseloste s. 17, 
kortteli 5).   
Kommentti (1.1) :  

 
Pälkäneen rantayleiskaavaluonnoksen maankäyttöratkaisu oli Vesalan tilan alueen osalta hy-
vin keskeneräinen. Rantayleiskaavaluonnos oli laadittu mm. vanhan rantasaunan osalta vir-
heellisesti eikä yleiskaavaprosessissa ehditty huomioida maanomistajien osallispalautetta vir-
heen korjaamiseksi. Rantayleiskaavaluonnoksesta saatua maanomistaja- ja viranomaispa-
lautetta ei ole käsitelty myöskään muilta osin. Lisäksi tulee huomioida, että rantayleiskaava-
luonnos oli laadittu Vesalan tilan ja pääosin myös muiden ranta-alueiden osalta ilman maasto-
katselmusta. Myöskään Vesalan tilan alueella käytettyä MY- aluevarausmerkintää ei voida pi-
tää oikeana, koska alueella ei ole ko. merkinnän käytön edellyttämiä erityisiä luontoarvoja. 
Rantayleiskaavan luontoselvitys perustui Vesalan tilan alueen osalta pääosin vanhaan kallio-
alueinventointiin, jonka mukaisesti Vesalan tilan länsiosan ranta-alue oli rajattu kuuluvaksi 
Myyränmäen paikallisesti arvokkaaseen alueeseen. Myyränmäen alue oli luokiteltu rantayleis-
kaavan luontoselvityksessä paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi, jonka käyttöä mahdollisesti ra-
joittaa metsä- tai luonnonsuojelulaki. Kunnan rantayleiskaavaluonnoksessa MY- aluevarauk-
sella oli osoitettu kaikki yleiskaavan luontoselvityksessä esille tuodut kohteet riippumatta 
luontoselvityksen kohteen rajausperusteesta. Rantayleiskaavaluonnoksen MY- aluevarausmer-
kinnän käyttämistä ei kuvata eikä perustella rantayleiskaavaluonnoksen kaavaselostuksessa 



lainkaan. Kaavaselostuksesta puuttuu myös kokonaan muistutuksessa esitetty laaja-alainen 
kaavan vaikutusten arviointi. Näiltäkin osin rantayleiskaavaluonnos on siten ollut sisällöltään 
hyvin keskeneräinen.  
 
Myyränmäen kallioalueen arvoa maa-aineistenoton näkökulmasta tarkasteltaessa tulee huomi-
oida, että ko. aluetta ei ole osoitettu Pirkanmaan maakuntakaavassa geologisesti arvokkaana 
alueena. Alueella ei siten ole maakunnallista tai valtakunnallista merkitystä. Arvioitaessa ran-
tayleiskaavaluonnoksen MY- aluevarausmerkinnän oikeellisuutta Myyränmäen kallioalueella, 
voidaan todeta, että MY- aluevarausmerkintää ei ole käytetty nykyisessä maakuntakaavassa 
edes valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden osoittamiseen. Maakuntakaavassa valta-
kunnallisesti arvokkailla kallioalueet on osoitettu ge-2-  viivamerkinnällä ja merkinnän suun-
nittelusuosituksessa viitataan maa-aineslakiin eikä merkinnällä ohjata rantarakentamista. Maa-
kuntakaavan ge2- merkintä sallii myös normaalin maa- ja metsätalouskäytön. Edellä esitetyn 
perusteella myöskään Myyränmäen paikallisesti arvokkaalla kallioalueella ei voi olla rantara-
kentamista ohjaavaa vaikutusta. 
 
Ranta-asemakaavan selvitysten ja kaavaprosessiin liittyvän viranomaisohjauksen perusteella 
Vesalan tilan länsiosan alueella ei ole metsälain tai luonnonsuojelulain mukaisia kohteita eikä 
Vesalan tilan ranta-alueeseen  kohdistu metsä- tai luonnonsuojelulain mukaisia rajoituksia. 
Rantayleiskaavaluonnoksessa Vesalan tilan alueella käytetty MY- aluevarausmerkintä on siten 
perusteeton ja virheellinen. MY- kaavamerkintä on myös lähtökohtaisesti väärä, mikäli sitä on 
ollut tarkoitus käyttää Myyränmäen paikallisen kallioalueen turvaamiseksi maa-aineiston otol-
ta.  

 
Ranta-asemakaavaa varten on laadittu yksityiskohtaisia selvityksiä, kuten luontoselvitys, ra-
kennusinventointi sekä maisema-analyysi, jollaisia rantayleiskaavaluonnoksen valmistelussa 
ei ole ollut käytettävissä. Ranta-asemakaavan selvitysaineistojen ja Pirkanmaan maakuntamu-
seon ohjauksen perusteella mm. Vesalan talouskeskuksen paikallisesti arvokas rakennettu ym-
päristö on kokonaan uusi Vesalan ranta-asemakaavasuunnittelussa huomioon otettava tekijä, 
jota ei ole huomioitu rantayleiskaavaluonnoksen uusien tonttien sijoittelussa lainkaan.  
 
Em. perusteella voidaan todeta, että rantayleiskaavaluonnoksen tonttien sijoittelu ja kaava-
luonnoksessa käytetty MY- aluevarausmerkintä ovat virheellisesti perustuneet vanhaan maa-
ainesten ottamisen lähtökohdista laadittuun kallioalueinventointiin eikä Vesalan tilan alueen 
todellisiin luonto- ja maisema-arvoihin. Rantayleiskaavaluonnosta ei ole perusteltua pitää ran-
ta-asemakaavan rakentamisalueiden sijoittelua ohjaavana lähtöaineistona. Ranta-asemakaava 
tulee voida laatia perustuen kaavaa varten laadittuihin yksityiskohtaisiin ja riittäviin selvityk-
siin. Kaavan selvitysten perusteella Vesalan tilan alueella ei ole maakunnallisia tai valtakun-
nallisia kaavoituksessa huomioitavia erityisarvoja. Alueella on kuitenkin paikallisia luon-
nonympäristön- ja maiseman arvokohteita sekä paikallisesti arvokkaita rakennetun kulttuu-
riympäristön kohteita, joiden säilyminen turvataan kaavalla.       
 
Ranta-asemakaavaehdotuksessa Vesalan tilan länsiosaan osoitetut kaksi uutta rakennuspaik-
kaa on sijoitettu maisemallisesti paikallisesti arvokkaan rannanosan ulkopuolelle. Maisemalli-
sesti arvokkaalla alueella sijaitsee ainoastaan olemassa oleva saunarakennus, jonka säilyminen 
on turvattu kaavassa (sr-1- merkintä). Uusi rakentaminen ohjataan kaavalla 30-40 m etäisyy-
delle maisemallisesti arvokkaasta rannanosasta ja 40-60 m etäisyydelle rannasta. Rakennus-
paikkojen rakennusalojen ja maisemallisesti paikallisesti arvokkaan rannanosan välinen alue 
on osoitettu luonnontilaisena säilytettäväksi alueen osaksi. Luonnontilaisena säilytettävän alu-
een osan puusto määrätään kaavalla säilytettäväksi, mikä rakentamisen rantaetäisyyden lisäksi 
varmistaa uuden rakentamisen sopeutumisen rantamaisemaan.   
 
Muistutuksen liitteenä on esitetty hyviä valokuvia alueesta. Ensimmäinen kuva osoittaa erit-
täin hyvin, että Vesalan tilan hyvin loivapiirteinen ranta-alue ei nouse lainkaan esille kauko-
maisemassa. Kuvasta 1 näkyy myös, että ranta lähtee nousemaan Vesalan tilan länsipuolella 
olevan naapuritilan (Varppeenranta) alueella. Naapuritilan Vesalan ranta-aluetta korkeampi 
avokallioinen jo rakentuneen rakennuspaikan alue on kuitenkin rajattu kuvasta pois, minkä 
vuoksi kuvasta ei muodostu oikeaa kokonaiskuvaa alueen nykyisestä maiseman tilasta. Ku-
vassa 2. näkyy naapuritilan alueelle kohoava korkeampi kallioalue, Vesalan tilan puoleinen 



loivapiirteisempi kallioalue sekä Vesalan vanha sauna. Kuvassa 3. näkyy  Vesalan tilan puo-
leista loivapiirteistä rantakalliota sekä Vesalan vanha sauna. Kuvissa 2 ja 3 esitettyjen ranta-
kallioiden säilyminen nykyisellään on turvattu kaavaehdotuksessa Vesalan tilaa koskevilta 
osin. Myös kuvissa 2 ja 3 näkyvän metsän säilyminen on turvattu kaavaehdotuksessa edellä 
kuvatun mukaisesti.    
 
Ranta-asemakaavaehdotuksessa Vesalan tilan länsiosaan sijoitetun korttelin 1 kaksi tonttia so-
peutuvat kaavaehdotuksen mukaisesti toteutettuina rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. 
Maaston ja luonnon ominaispiirteet on otettu huomioon korttelin rakentamisalueiden sijoitta-
misessa sekä alueen muun maankäytön ohjauksessa. Kaavaehdotus ei ole maankäyttö- ja ra-
kennuslain  73 §:n 1-2 kohtien vastainen.  Esitetään, että kaavaehdotusta ei muuteta muis-
tutuksessa esitetyn perusteella tältä osin. 

  
Ranta-asemakaavan kaavaselostuksen kohtaan 3.1.2 esitetään lisättäväksi uusia valoku-
via kaavan ranta-alueista koskien myös muistutuksessa esille nostettua Vesalan tilan 
länsiosan ranta-aluetta sekä naapuritilan ranta-aluetta siltä osin, kun kaava-alueen 
maankäyttö kytkeytyy naapuritilan alueeseen. Kuvilla pyritään havainnollistamaan alueen 
maiseman nykytilaa mahdollisimman objektiivisesti, kuten muistutuksessa vaaditaan. 

 
Kommentti (1.2) :  

 
Muistutuksessa esitetyissä näkemyksissä koskien Vesalan kaava-alueen rakentamisalueiden si-
joittelua sivuutetaan kokonaan se, että Vesalan tila rajautuu länsiosastaan naapuritilan (Varp-
peenranta) jo rakentuneeseen loma-asuntoalueeseen. Tämä olevan rakentamistilanteen lähtö-
kohta tulee ottaa myös huomioon, jolloin uusien rakentamisalueiden sijoittamismahdollisuuk-
sia voidaan arvioida objektiivisesti, kuten muistutuksessa esitetään. Korttelin 1 kaksi uutta 
tonttia on sijoitettu yhtenäisesti naapuritilan vanhan lomarakennuspaikan viereen ja Vesalan 
vanhan rantasaunan kohdalle. Tällä ranta-alueella ei ole naapuritilan vanha lomarakennus-
paikka sekä Vesalan vanha rantasauna huomioiden muistutuksessa esille nostettua merkitystä 
MRL 73 §:n 3 kohdan tarkoittamana yhtenäisenä rakentamisesta vapaana rantana. Käytännös-
sä kyseistä ranta-aluetta ei voida nykyisinkään em. seikoista johtuen käyttää yleiseen virkis-
tyskäyttöön. Ranta-asemakaavaehdotuksen mukainen uusien rakennuspaikkojen sijoittelu ei 
siten johda yhtenäisen rakentamisesta vapaan rannan pirstoutumiseen Vesalan tilan länsiosaan 
osoitetun korttelin 1 rakennuspaikkojen vuoksi, mikä todettiin myös 12.6.2012 pidetyssä kaa-
vaehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa. Pirkanmaan ELY-keskus esitti viranomaisneuvot-
telussa, että kaavaehdotuksen loma-asuntokorttelien 2-3 väli on rakentamisesta vapaana ranta-
na turha tila. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan korttelin 2 kahden tontin siirtäminen kort-
telin 3 vanhan loma-asuntotontin yhteyteen parantaisi kaavaratkaisua siten, että yhtenäistä ra-
kentamisesta vapaata rantaa säilyisi riittävästi. Samalla Vesalan talouskeskuksen pohjoispuo-
linen kapea ja maisemassa näkyvä niemeke säilyisi rakentamisesta vapaana (LIITE 1).  
 
Muistutuksessa esitetty huoli Vesalan tilan länsiosan metsien kuolemisesta vaikka kuivuuteen 
johtuen kallioisesta maapohjasta on aiheeton. Alueen mäntyvaltainen metsä kasvaa ja voi hy-
vin. Karujen kasvualueiden puulajina mänty on myös hyvin pitkäikäinen. 
 
Länsiosan korttelin 1 uuden rakentamisen sopeutuminen alueen rantamaisemaan ja ympäris-
töön on esitetty vastineen kohdassa 1.1. 
  
Esitetään, että kaavaehdotusta muutetaan osaltaan muistutuksessa esitetyn perusteella 
kaavan seuraavasti : 
 
- Vesalan talouskeskuksen pohjoispuolinen kahden uuden lomarakennuspaikan kortteli 
(RA- kortteli 2)  siirretään talouskeskuksen itäpuolisen vanhan lomarakennuspaikan 
(RA- kortteli 3) yhteyteen. Näin muodostuu  yhtenäinen kolmen lomarakennuspaikan 
RA- kortteli 2. (LIITTEET 1 ja 2) 
 
Edellä esitetyn rakentamisalueiden uudelleensijoittelun jälkeen kaikki uudet rakennuspaikat / 
rakentamisalueet sijoittuvat yhtenäisesti jo rakentuneiden rakennuspaikkojen viereen. Kortte-
lin 1 kaksi uutta tonttia on sijoitettu Vesalan tilan länsirajalle naapuritilan vanhojen lomara-



kennuspaikkojen viereen osittain jo rakentuneelle rannanosalle (vanha talouskeskuksen sau-
na). Uuden kaavaehdotuksen korttelin 2 kaksi uutta loma-asunnon tonttia on sijoitettu vanhan 
lomarakennuspaikan (korttelin 2 tontti 3) viereen. Korttelin 3 uuden asuinrakennuksen raken-
nusala puolestaan on sijoitettu Vesalan vanhan talouskeskuksen alueelle. Näin muutettuna 
kaavaratkaisu turvaa muistutuksessa esitetyn vaatimuksen mukaisesti Vesalan tilan ranta-
alueiden säilymisen mahdollisimman pitkästi yhtenäisesti rakentamisesta vapaina (LIITE 2).  
 
Kommentti (2. ) :  
 
Muistutuksessa esitetty näkemys, että Vesalan tilan rantasaunan alue ei ole jo rakentunutta 
rannanosaa johtuen siitä, että rakennus on aikaa myöten muuttunut osaksi alueen maisemaa, 
on perusteeton. Vesalan tilan länsiosassa sijaitseva rantasauna on edelleen saunakäytössä, ja 
rakennus on pidetty hyvässä kunnossa. Saunan todellinen koko on 13 m2. Alue on maanomis-
tajien näkökulmasta yksityistä pihapiiriä eikä siten MRL 73 §:n 3 kohdan tarkoittamaa yhte-
näistä rakentamisesta vapaata rantaa.     
 
Esitetään, että vanhan saunan rakennusalan (sa-2) rakennusoikeus muutetaan vastaa-
maan täsmällisesti nykyisen rakennuksen kokoa (20 k-m2 > 13 k-m2).  
 
Lisäksi esitetään, että kaavalla turvataan rantasaunan säilyminen osana rantamaisemaa 
muistutuksessa esille tuodun kaltaisissa tilanteissa (jäävauriot, tulipalo), koska saunalla 
on rakennushistoriallisen arvon lisäksi merkitystä myös osana Vesalan tilan länsiosan 
maisemaa ja maamerkkinä Pälkänevedellä liikkuvien kannalta. Sen turvaamiseksi, että 
sauna säilyy kaikissa olosuhteissa,  kaavaehdotukseen esitetään lisättäväksi  sa-2- raken-
nusalalle kaavamääräys; saunan tulee olla kooltaan sekä julkisivun ja katon mittasuh-
teiden, materiaalien ja värityksen osalta ranta-asemakaavan hyväksymisajankohdan 
mukainen. Kaavamerkinnän tarkoituksena on mahdollistaa saunan uudelleen rakentaminen 
nykyisenlaisena tilanteessa, että nykyinen rakennus on tuhoutunut muistutuksessa esitetyllä 
tavalla korjauskelvottomaksi. Kaavan tarkoituksena on ensisijaisesti turvata rakennuksen säi-
lyminen ja ohjata rakennuksen korjaustoimenpiteitä sr-1- kaavamerkinnällä ja toissijaisesti 
mahdollistaa uuden rakennuksen rakentaminen ulkoasultaan kopiona nykyisestä saunasta.  
 
LIITE 1 Ote nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta 14.3.2011 
LIITE 2 Ote esitetyn mukaisesta uudesta kaavaehdotuksesta 23.4.2015 
 
 
 
Hämeenlinnassa 23.4.2015 
 
Kaavan laatija 
 
Ympäristönsuunnittelu Oy     
Pirkanmaa      

 
 
 
 
 

Arto Remes  
maanmittausinsinööri (AMK) 
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LIITE 19 
 
 
 
 
 
Kunnanhallituksen vastineet 25.6.2015 
 

- Ehdotusvaiheen kuulemisen (16.6.-8.7.2011 ja 25.7.-29.7.2011)  
lausunnot ja muistutus  
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Vesalan	asemakaava	/	kaavaehdotus	
 

PÄLKÄNEEN	KUNNAN	VASTINEET	
Vesalan ranta‐asemakaavan kaavaehdotus on ollut nähtävillä 16.6. – 8.7. ja 25. – 29.7.2011 välisenä aikana. 

Nähtävilläoloaikana saatiin palautteena 3 lausuntoa ja 1 muistutus. Lisäksi Pirkanmaan liitto ilmoitti, ettei sillä 

ole lausuttavaa Vesalan ranta‐asemakaavasta. 

LAUSUNTO	 VASTINE	

Pirkanmaan	ELY‐keskus:	 Pälkäneen	kunnanhallitus:	
1. Korttelin 1 etäisyys rantaviivasta on liian ly‐

hyt turvaamaan rantamaisemaa yleiskaava‐
luonnoksessa tarkoitetulla tavalla. 
 

Korttelin 1 etäisyyttä rantaviivaan kasvatetaan. 
 

2. Maa‐ ja metsätalousalueelle merkityille talo‐
usrakennuksille ja navettarakennukselle tu‐
lee osoittaa rakennusoikeus.  
 

Viranomaisneuvottelun 12.6.2012 perusteella maa‐ 
ja metsätalousalueelle merkityille talousrakennuksil‐
le ja navettarakennukselle ei ole tarpeellista osoittaa 
rakennusoikeutta. 

3. Kaavaehdotuksessa ei oteta riittävästi huo‐
mioon alueen maisema‐arvoja eikä kaavaeh‐
dotus turvaa riittävän yhtenäisen rakenta‐
mattoman alueen säilymistä ranta‐alueella. 
Korttelit tulee sijoittaa niin, että riittävä yh‐
tenäinen rantaviiva ei pirstoudu ja maiseman 
kannalta arvokkaat alueet säilyisivät raken‐
tamiselta vapaana. 
 

Korttelialueita yhdistetään siten, että vapaan yhte‐
näisen rantaviivan osuus suurenee. 

Pirkanmaan	maakuntamuseo:	 Pälkäneen	kunnanhallitus:	
1. Talouskeskuksen pihapiirin säilytettävän 

osan rajaus olisi perusteltua ulottaa myös 
molempien aittojen ja riihen ympäristöön. 
Nykyiset kaavamerkinnät ja –määräykset ei‐
vät kaikilta osin turvaa riittävästi niiden säi‐
lymisedellytyksiä. Molemmat aitat ja riihi oli‐
si hyvä osoittaa sr‐ merkinnällä säilytettäviksi 
rakennuksiksi. Niiden osalta kaavamääräyk‐
set voivat olla hieman väljemmät kuin sr‐1 
merkinnällä suojeltujen rakennusten kohdal‐
la. 
 

Viranomaisneuvottelun 12.6.2012  perusteella 
talouskeskuksen pihapiirin merkinnät muutetaan 
siten, että molemmat aitat osoitetaan sr‐1‐
merkinnöin ja säilytettävän pihapiirin s‐1‐rajaus 
laajennetaan toisen aitan alueelle. Riihi ei tarvitse 
suojelumerkintää eikä sen tarvitse olla suojeltavalla 
alueella.  
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2. On hyvä tutkia voiko päärakennuksen ja rii‐
hen välisen pienen peltoaukean säilymistä 
avoimena edistää kaavallisin keinoin. 
 

Päärakennuksen ja riihen välinen peltoaukea osoite‐
taan maisemallisesti arvokkaaksi. 
 

3. Korttelin 4 erillispientalojen korttelialueen 
rakennusalalla sijaitsevalle aitalle tulee mer‐
kitä oma rakennusalansa. 
 

Merkitään korttelissa 3 (luonnoksen kortteli 4) 
sijaitsevalle aitalle sen rakennusala. 
 

Pälkäneen	kunnan	rakennuslautakunta:	 Pälkäneen	kunnanhallitus:	
1. Rakennusoikeuden hajautuminen useille 

korttelialueille on jäänyt luonnoksen jälkeen 
ennalleen ja toimii sellaisenaan nykyisten 
suunnitteluohjeiden ja oikeuskäytännön vas‐
taisesti. Esitetään harkitsemaan suunnitte‐
lussa vaihtoehtoa, jossa uusi rakennusoikeus 
pyrittäisiin keskittämään tiiviimmin vapaan 
yhtenäisen rantaviivan säilyttämiseksi mah‐
dollisimman pitkänä. 
 

Korttelialueita yhdistetään siten, että vapaan yhte‐
näisen rantaviivan osuus suurenee. 
 

2. Suunnittelualueen kohdalla on yksityisiä ve‐
sialueita. Kaavoituksen yhteydessä on tar‐
peen tarkistaa tulevien kaavatonttien omis‐
tajien oikeus rakentaa esimerkiksi laitureita 
yksityisten vesialueiden puolelle. 
 

Kaavatonttien rantaan voidaan rakentaa laiturit 
yksityiskäyttöön normaalin menettelyn mukaisesti. 

MUISTUTUS	 VASTINE	
1. Kaava‐alueen mannerrannan länsiosaan 

osoitetun kortteli 1 on MRL 73 §:n vastainen, 
koska kortteli on sijoitettu maisemallisesti 
arvokkaan kallioalueen kohdalle. Suunniteltu 
rakentaminen ei sopeudu rantamaisemaan 
eikä korttelin sijoituksessa ole otettu huomi‐
oon maaston ja luonnon ominaispiirteitä 
MRL 73 § 1‐2 mom. edellytetyin tavoin. 

Kortteli 1 ei ole MRL 73 1‐2 mom. vastainen. Myy‐
ränmäen kallioalue kuuluu asteikolla 1‐7 arvoluok‐
kaan 5 eli kohtalaisen arvokas kallioalue. Arvoluokat 
1‐4 annetaan merkittävän arvokkaille alueille. Alue ei 
ole täysin yhtenäinen kokonaisuus. Siellä on harjoi‐
tettu avointa kalliolouhintaa ja sen poikki kulkee 
voimajohto. Korttelin 1 sijoittaminen on kohtuullisen 
hienovarainen. Ensinnäkin se on osoitettu suojaisaan 
paikkaan keskelle peitteistä maisemaa, jossa sen ja 
rannan välinen metsä turvataan kaavalla. Toiseksi se 
sijaitsee kallioalueen reunassa muun jo valmiiksi 
olemassa olevan rakennuskannan läheisyydessä, eikä 
näin ollen pirstaloi omalta osaltaan kallioalueen 
kokonaisuutta. Korttelin 1 ja sen rakennusalan 
etäisyyttä rantaviivaan kasvatetaan. Samalla sen ja 
rannan välistä luonnontilaisena säilytettävää aluetta 
kasvatetaan. 
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2. MRL 73 §:n 3 mom. vastaisesti korttelialuei‐
den ehdotettu sijoittelu pirstoo rakentami‐
sen rantaviivan eri osiin. Ehdotetaan kortte‐
lin 1 siirtämistä korttelien 2 ja 4 yhteyteen. 

Korttelialueita yhdistetään siten, että vapaan yhte‐
näisen rantaviivan osuus suurenee. 
 

3. Mikäli olemassa oleva sauna merkitään kaa‐
vaan tulee sille osoittaa rakennusoikeutta 
sen todellisen pinta‐alan 10 m2 mukaan kaa‐
vaehdotuksen 20 m2 sijaan. Esitetään saunaa 
säilytettävänä rakennuksena nykyisessä 
koossaan ja että kaava ei mahdollistaisi ra‐
kennuksen uudelleen rakentamista nykyisel‐
le paikalle. 

Osoitetaan saunalle rakennusoikeutta sen todellisen 
pinta‐alan 13 m2 mukaisesti. 

 

Pälkäneellä 25.6.2015 

Pälkäneen kunnanhallitus 
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Lausunnon antaminen Vesalan ranta-asemakaavan valmisteluaineistosta 12. ehdotus

473/10. 02. 04/2008

RAKLA 03.09. 2008 § 74

Ehdotus

Ns. Vesalan ranta-asemakaava Kuulialan kylässä tilan Vesala RN:o 1:28
ranta-alueilla on valmistunut luonnosvaiheeseen. Rantakaavalla on tar-
koitus suunnitella sekä mannerrannan että tilaan kuuluvan Rättärin saaren
maankäyttöä.

Rättärin saari on kooltaan n 4 ha ja siellä sijaitsee hyvinkin vanhoja raken-
nuksia, joista kuva-aineiston mukaan 2 olisi vanhoja loma-asuntoja. Man-
tereen rantaosuudella todellista rantaviivaa on yli 1 km, josta saadaan
muunnettua rantaviivaa n 700 - 800 m. Mantereella sijaitsevat tilan talous-
keskuksen rakennukset sekä 1960-luvun loppupuolella rakennettu lo-
ma-asunto ja sen sauna. TilaVesala RN:o 1:28 on rekisteröity 5.5. 1930,
eikä siitä ole muodostettu lohkomalla rakennuspaikkoja.

Pälkäneen kunnan keskeneräinen rantayleiskaava on osoittanut Rättärin
saareen 2 olemassa olevaa lomarakennuspaikkaa sekä mantereelle 4 uut-
ta lomarakennuspaikkaa. Länsiranta kuuluu paikallisesti arvokkaaseen
kallioalueeseen ja on lähinnä tästä syystä rantayleiskaavassa MY-alueva-
rauksena eli maa-ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja. Mitoitusar-
vona on annettu 7 kpl/mrvkm. Uudet rakennuspaikat on osoitettu manner-
rannan keskiosalle.

Suunnittelualuetta koskee yksi kielteinen poikkeamispäätös 8. 12.2005
PIR-2005-L-581-214. Kaavaa käynnistettäessä on pidetty viranomaisneu-
voitelu Pirkanmaan ympäristökeskuksessa.

Rakennustarkastaja:

Rantayleiskaavaluonnoksen muKainen MY-aluemerkintä johtunee kalliope-
rän arvoista. Merkitystä sillä rakentamiseen kohdistuen on lähinnä maise-
man säilyttämisen kannalta. Luonnoksessa rakennusalan rajaukset ulottu-
vat kaavaselostuksen tekstistä poiketen vain n 25 m:n etäisyydelle ranta-
viivasta. Etäisyys on liian lyhyt ko. maastossa suojaamaan rantamaisemaa
yleiskaavassa tarkoitetulla tavalla. Lisäksi kortteli 1 sijoittuu kallioiseen
painanteeseen, jossa jätevesien käsittely Jätevesiasetuksen vaatimusta-
soon huomioiden rantaosan luonnonmukaisuusehto lienee vaikeaa koh-
tuullisin kustannuksin. Rakennuspaikaksi soveltuminen näiltä osin olisikin
erityisesti perusteltava.

Rantamaiseman suojaaminen varsinkin pysyvän asumisen osalta edellyt-
tää nyt esitettyä 25 m:n etäisyyttä merkittävästi pidempää suojavyöhyket-
ta. Toisaalta em. arvojen omaavat alueet tulee lähtökohtaisesti aina osoit-
taa rakennuskortteleiden ulkopuolelle niiden säilymisen turvaamiseksi.

Korttelin 1 tontilla 2 oleva vanha saunarakennus tarvinnee suojelumerkin-
nän. Nykyinen merkintä sallii myös uuden, joka kallion päällä maisemalli-
sesti arvokkaalla paikalla ei ole hyväksyttävää.
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Päätös

RAKLA 06.07.2011 § 68

Ehdotus

Tilan vanhan talouskeskuksen maatalouden rakennukset on merkitty sel-
laisenaan M-alueelle Ja asumisen toiminto omaksi lohkottavaksi rakennus-
paikaksi. Näin siitä muodostuu 2 rakennusyksikköä. Asuinrakennus on
ko. paikalla selvästi rantavaikutteinen. Maatilarakennusten merkinnät eivät
juurikaan tue maatalouden kehittämistä niiden salliessa uuden tai uudel-
leen rakentamisen vain entisille paikoille ilman lisärakennusoikeutta.

Mantereella rakentaminen on hajautettu 4:ään kortteliin. Vapaan rantavii-
van määrä pirstoutuu. Rakennuspaikat nykyisten suunnitteluperiaatteiden
mukaan tulee ryhmitellä siten, että saadaan mahdollisimman pitkiä yhte-
naisia vapaan rantaviivan alueita.

Vanha rakennuskanta on kuvattu mutta ei inventoitu. Vanhaa rakennus-

kantaa on ilmeisesti tarpeen inventoida, jotta voidaan tarkentaa mm ranta-
viivan tuntumaan jäävien rakennusten ja rakennusalojen merkinnät. Uu-
disrakentaminen tulee osoittaa etäämmälle rantaviivasta. Saaressa tulee

huomioida etäisyyden riittävyys myös saaren toisesta rannasta. Ra-
kentamisen sijoittuessa Jyrkille rannanosille tulee kellarin rakentamiseen
ottaa kantaa jo kaavamääräyksissä.

Huomioiden muunnetun rantaviivan laskentatavan muutos rantayleiskaa-
valuonnoksen laatimisen jälkeen suunnittelualueen mitoitus vaikuttaa kor-
kealta. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta mitoitusperiaattei-
den noudattaminen on erittäin tärkeää.

Emäkiinteistön RN. o 1:28 ranta-alueet ovat säilyneet hyvin rakentamatto-
minä. Se kuitenkin antaa ranta-asemakaavalle ns. suunnitteluvaraa siten,

että maisema-alueita ym. luonnonarvoja voidaan suojata ja ohjata rakenta-
minen muulle rannanosalle. Näin suunnittelussa tuleekin huomioida nyt
esitettyä tarkemmin paikallisesti arvokas kallioalue, yhtenäisen vapaan
rantaviivan säilyminen ja rakennetun ympäristön osalta vanhojen raken-
nusten säilyttäminen.

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Vesalan ranta-asemakaavan kaavaehdotusvaiheen aineisto ollut nähtävä-

nä ja rakennuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa kaavan valmisteluai-
neistosta. Rakennuslautakunta on edellisen kerran antanut lausuntonsa
3. 9. 2008.

Luonnosvaiheen lausuntokierroksen jälkeen selvityksiä on täydennetty,
mutta kaavan perusratkaisut ovat pysyneet ennallaan. Korttelialueiden si-
jaintia ei ole muutettu. Rakennusalojen rajauksia on muutettu ja jätetty ta-
louskeskuksen alueelta joidenkin vanhojen rakennusten kohdalta raken-
nusaloja pois. Tonttikohtainen rakennusoikeuden enimmäismäärä on nos-
tettu vastaamaan rakennusjärjestyksen sallimaa määrää.

Rakennustarkastaja:

Maisema-alueelle jäävä vanha sauna on saanut suojelumerkintänsä ja ta-
louskeskuksen rakennusoikeutta on täsmennetty. Selvityksiä on useilta
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osin täydennetty. Muutoin rakennusoikeuden hajautuminen useille kortteli-
alueille on jäänyt ennalleen ja toimii sellaisenaan nykyisten suunnitteluoh-
Joiden ja oikeuskäytännönkin vastaisesti. Edelleen esitetään harkitsemaan
suunnittelussa vaihtoehtoa, jossa uusi rakennusoikeus pyrittäisi keskittä-
maan tiiviimmin vapaan yhtenäisen rantaviivan säilyttämiseksi mahdolli-
simman pitkänä.

Päätös

RAKLA § 54

Ehdotus

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Hyväksytyn esityksen lisäksi todettiin, että suunnittelualueen kohdalla on
yksityisiä vesialueita. Kaavoituksen yhteydessä on tarpeen myös tarkistaa
tulevien kaavatonttien omistajien oikeus rakentaa esim. laitureita yksityis-
ten vesialueiden puolelle.

Vesalan ranta-asemakaava on asetettu uudelleen nähtäville ehdotuksena.

Edelliseen ehdotusvaiheeseen on liittynyt viranomaisneuvottelu. Neuvotte-
lun sekä lausuntojen perusteella korttelialueita on yhdistettyjä kaava päivi-
tetty merkinnöiltään tähän aikaan. Kunnanhallitus pyytää nyt lausuntoja
päivitetystä kaavaehdotuksesta.

Valmistelu ja lisätiedot:
Anitta Käenniemi, rakennustarkastaja
p. 040 546 0314, anitta. kaenniemi@palkane. fi

Rakennustarkastaja:

Lausuntonaan rakennuslautakunta päättää todeta, ettei sillä ole huomau-
tettavaa nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Jakelu

Asianmukaisesti allekirjoitetusta Ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
otteen oikeaksi todistaa

Pälkäneellä 4. 9. 2015

Pöytäkirjanpitäjä

Aluearkkitehti

^7^%?
Anitta Käenniemi
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Ehdotusvaiheen 2 kuulemisen (22.7.-21.8.2015) muistutus  
 
- Antti, Timo ja Eero Niittylän muistutus 
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Kunnanhallituksen vastineet 26.11.2015 
 
- Ehdotusvaiheen kuulemisen 2 (22.7.-21.8.2015) lausunnot ja muistutus  
 

 
 
 

 
 



 
 26.11.2015 / Pälkäneen kunnanhallitus

 

   

 

 

 

 
 
 

Vesalan ranta-asemakaava / kaavaehdotus 2 (1.6.2015) 
 
 
 

PÄLKÄNEEN KUNNAN VASTINEET 
 
Vesalan ranta‐asemakaavan kaavaehdotus 2 on ollut nähtävillä 22.7. – 21.8.2015 välisenä aikana. Nähtävillä-
oloaikana saatiin palautteena 3 lausuntoa ja 1 muistutus. Lisäksi Pirkanmaan ELY- keskus ja Pirkanmaan liitto 
ilmoittivat, etteivät anna lausuntoa uudesta kaavaehdotuksesta. Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelusihteeri 
ilmoitti, ettei ympäristölautakunnalla ole lausuttavaa Vesalan ranta‐asemakaavasta. 

 

LAUSUNTO VASTINE 
Pirkanmaan maakuntamuseo: Pälkäneen kunnanhallitus: 
Maakuntamuseolla ei ole enää huomautettavaa 
hankkeesta. 

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 

  Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta:  Pälkäneen kunnanhallitus: 

Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaa-
vaehdotuksesta. 

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 

  Pälkäneen kunnan tekninen  lautakunta:  Pälkäneen kunnanhallitus: 

Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa kaa-
vaehdotuksesta. 

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 

 

MUISTUTUS VASTINE 
Kaavaehdotuksessa merkinnällä sa-2/1/13 osoitetun 
Vesalan tilan vanhan saunan kaavamerkintää esite-
tään täydennettäväksi koskemaan myös saunan ikku-
noiden ja oven sijoitusta, kokoa ja muotoa. 

sa-2/1/13- rakennusalan kaavamääräyksen toinen lau-
se muutetaan muotoon;  Saunan tulee olla kooltaan, 
materiaaleiltaan, väritykseltään sekä katon ja julkisi-
vun (mukaan lukien ikkunat ja ovi) mittasuhteiltaan 
ranta-asemakaavan hyväksymisajankohdan mukai-
nen. 

 
 
 
 
 
Pälkäneellä 26.11.2015  
Pälkäneen kunnanhallitus 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 635 Pälkäne Täyttämispvm 26.10.2015
Kaavan nimi Vesalan ranta-asemakaava
Hyväksymispvm Ehdotuspvm 25.06.2015
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 14.08.2008
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 17,7755 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 17,7755
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  2,53
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 4  Ei-omarantaiset 3
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset 4 Ei-omarantaiset 1

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 17,7755 100,0 1513 0,01 17,7755 1513
A yhteensä 0,8324 4,7 680 0,08 0,8324 680
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä 2,3570 13,3 800 0,03 2,3570 800
L yhteensä 0,0111 0,1 0,0111
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä 14,5750 82,0 33 0,00 14,5750 33
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 4 171 4 171
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 17,7755 100,0 1513 0,01 17,7755 1513
A yhteensä 0,8324 4,7 680 0,08 0,8324 680
AO 0,8324 100,0 680 0,08 0,8324 680
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 2,3570 13,3 800 0,03 2,3570 800
RA 2,3570 100,0 800 0,03 2,3570 800
L yhteensä 0,0111 0,1   0,0111  
LV 0,0111 100,0   0,0111  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 14,5750 82,0 33 0,00 14,5750 33
M 14,5750 100,0 33 0,00 14,5750 33
W yhteensä       

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 4 171 4 171
Asemakaava 4 171 4 171
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