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LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA
(Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos)

Kaavaselostus
1 PERUSTIEDOT
1.1 Suunnittelualue
Liikuntahallin asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Valtatie 12 ja Kehätien välissä Pälkäneen yhteiskoulun
pohjoispuolella. Suunnittelualueen kiinteistöt omistaa kunta ja se sijoittuu osille kiinteistöjä Keskusvainio
635‐424‐1‐383, Saarnila 635‐424‐1‐283, Turkkila 635‐424‐1‐231, Leirialue 635‐424‐1‐85 ja Saarnimäki II 635‐
424‐1‐86. Suunnittelualueen Saarnilan kiinteistön osalla sijaitsee voimassa olevan asemakaavan mukaisesti
rivitaloja ja Keskusvainion puolella on puistikko sekä pysäköintialue. Eteläisen suunnittelualueen muodostaa
yhteiskoulun alue. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon jälkeen on suunnittelualuetta laajen‐
nettu etelään koskemaan myös yhteiskoulua ja sen piha‐alueita koska liikuntahalli palvelee myös opetustoi‐
mintaa ja tulee näin olemaan olennaisena osana koulualuetta. Koko suunnittelualueen pinta‐ala on noin
25600 m2.

Liikuntahallin asemakaavan suunnittelualue
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Liikuntahallin asemakaavan suunnittelualue osallistumis‐
ja arviointisuunnitelman ollessa nähtävillä kesällä 2015

Suunnittelualueen laajennus luonnosvaiheessa pinta‐aloineen
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1.2 Suunnittelun tavoite
Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että koulun viereen liikuntahallin rakentaminen
on mahdollista.

2 LÄHTÖTILANNE
Pälkäneen kunta on selvittänyt vuonna 2008 liikuntahallin rakentamisen mahdollisuutta. Liikuntahallin
hankesuunnitelman reunaehdot paikan sijainnille täyttää parhaiten yhteiskoulun lähistö. Ensisijaisena sijain‐
tipaikkana tarkasteltiin Saarnilan kiinteistöllä sijaitsevaa rivitalotonttia, jonne sittemmin päätettiin käynnistää
kaavoitus liikuntahallia varten. Paikalla sijaitsevien vaatimattomankuntoisten rivitalojen rahoittaja ARA on
antanut luvan niiden purkamiseen. Alueen pysäköinti‐ ja muiden järjestelyiden vuoksi suunnittelualueeseen
on liitetty rivitalokiinteistön lisäksi viereinen viher‐ ja pysäköintialue.

Pohjoinen suunnittelualue

Pysäköintipaikka
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Suunnittelualueen keskiosan purettavat rivitalot

Koulun takapiha

Yhteiskoulu
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2.1 Suunnittelutilanne
2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon otta‐
misesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Tavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen maakuntakaavan
kautta.
2.1.2 Maakuntakaava
Pirkanmaan liiton työn alla on parhaillaan maakuntakaava 2040. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä
2015. Siinä liikuntahallin asemakaavan alueelle kohdistuva muutos on keskustaa osoittavan kohdemerkinnän
muuttuminen aluemerkinnäksi.

Maakuntakaavaote voimassa olevasta maakuntakaavasta; suunnittelualue c‐merkinnän kohdalla

Liikuntahallin asemakaavan suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen kohdistuu voimassa olevassa
maakuntakaavassa seuraavia merkintöjä:
c
Keskustatoimintojen alue
Tällä kohdemerkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten keskusten palvelu‐, hallinto‐ ja
muiden toimintojen alueita ja niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja. Alueelle voi sijoittua myös asumista.
Merkinnän alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä.
A
Taajamatoimintojen alue
Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää kaupan, palvelujen
ja hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuu‐
den alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys‐, puisto‐ ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita.
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Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen edullisuuteen ja
tarkoituksen mukaiseen toteuttamisjärjestykseen sekä elinympäristön laatuun. Erityisesti tulee välttää
asutuksen sijoittamista alueille, joihin kohdistuu merkittäviä ympäristöhäiriöitä (melu, haju yms.)
vt
Valtatie
Merkinnällä osoitetaan valtatiet, jotka yhdistävät maakuntakeskuksia ja ylempiluokkaisia keskuksia toisiinsa
ja toimivat tärkeimpinä ulkomaanliikenteen reitteinä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja yhdistävät
kaupunkikeskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa.
MAnm
Maakunnallisesti arvokas maisema‐alue
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaita maisema‐alueita. Merkintä on alueen päämaankäyttöä
täydentävä, usein eri aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä alue.
Suunnittelumääräys:
Maakunnallisesti arvokkailla maisema‐alueilla alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee
vaalia maisema‐alueen tai maisemanähtävyyden kokonaisuuden, erityispiirteiden ja luonnon‐ ja kulttuuripe‐
rinnön säilymistä. Alueidenkäytön on sovelluttava arvokkaiden maisema‐alueiden historialliseen kerrokselli‐
seen kehitykseen.
Suunnittelusuositus:
Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema‐alueisiin ja maisemanähtävyyksiin merkittävästi vaikuttavissa hank‐
keissa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.
akv 144
Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja –kohteita. Merkintä on alueen
päämaankäyttöä täydentävä, usein eri aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä alue tai kohde.
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympäristön arvojen säilymistä.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen kokonaisuus ja ominais‐
laatu. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa kunkin alueen kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun.
Suunnittelusuositus:
Valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä
lausunto museoviranomaisilta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.
2.1.3 Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.
2.1.4 Asemakaava
Saarnilan rivitalokiinteistö on osoitettu vuonna 1996 hyväksytyssä asemakaavassa merkinnällä AP‐2: Asuin‐
pientalojen alue, jossa rakennusmassat on liitettävä melua vähentävin rakentein toisiinsa. Kortteliin on
osoitettu tehokkuusluku 0,3. Samaan kortteliin on vierekkäiselle tontille osoitettu VP‐merkinnällä puisto ja
LP‐merkinnällä pysäköintialue. Lisäksi LP‐alueen poikki kulkee varaus maanalaiselle putkelle. Alue on asema‐
kaavassa osoitettu olevan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, se ei kuitenkaan ole enää osana
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nykyistä luokiteltua pohjavesialuetta. Uuden laajennetun suunnittelualueen liitosalue on osoitettu YO‐
merkinnällä opetustoiminnalle tai sitä tukevalle toiminnalle.

Ajantasa‐asemakaava

2.1.5 Muut suunnitelmat
2.1.2.1 Kehityskuva 2025
Pälkäneen kunta on laatinut maankäytön kehityskuvan, joka valmistui vuonna 2012. Kehityskuvan tavoitteissa
nostettiin esille seuraavia:
‐ Lapsiin ja nuoriin panostaminen tulevaisuuden pälkäneläisinä
 harrastusmahdollisuuksien kehittämisenä
‐ Uusien palvelumallien kehittäminen
 Onkkaalan kehittäminen monipuolisena palvelukeskuksena
Liikuntahallin asemakaava toteuttaa osaltaan Pälkäneen kuntakehityksessä kehityskuva 2012 mukaisia
tavoitteita.
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2.1.2.2 Liikuntahallin rakennussuunnittelu
Vuonna 2008 tehdyssä liikuntahallitarkastelussa sen sijoittamisesta Saarnilan tontille tehtiin tilatutkielma.
Siinä tarkasteltiin kaksiosaisen hallin sijoittumista tontille. Kävi ilmi, että rakennusmassa kaksiosaisena on
monimuotoinen eikä liian raskas, kuten se olisi yksimassaisena. Siitä lähtökohdasta on liikuntahallin raken‐
nussuunnittelu aloitettu talvella 2015 – 2016. Liikuntahallin asemakaavan rakennustapaohjeet ohjaavat
osaltaan suunnittelua.

Liikuntahallin alustava asemapiirros kaavaluonnoksen kanssa yhteen sovitettuna

2.2 Selvitykset
Suunnittelualueelle on laadittu:
‐ ajantasainen pohjakartta
‐ liikenneselvitys

‐
‐
‐

raportti metsikön mahdollisista luontoarvoista
kulttuurihistoriallinen selvitys yhteiskoulusta
meluselvitys

Kulttuuriympäristö‐ ja maisema‐analyysi sekä hulevesiselvitys ovat osana selostuksen vaikutusten arviointia.
LIIKUNTAHALLIN AK / SELOSTUS
Pälkäneen kunta
p. 03‐ 579 11

Keskustie 1
36600 Pälkäne
www.palkane.fi
Y‐tunnus 2050961‐3

Sivu 10 / 23
Kaavoittajan yhteystiedot:
Aluearkkitehti Marja Kuisma
040‐ 737 53 90
marja.kuisma@palkane.fi

§14 Pälkäneen kunnanvaltuusto 6.4.2016

3 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ
3.1 Liikuntahallin asemakaava

Liikuntahallin asemakaava
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Liikuntahallin asemakaava‐alue varataan neljälle eri toiminnalle:
‐
LP‐merkinnällä osoitettu pysäköintialue (2900 m2) palvelee sekä koulun että liikuntahallin pysäköinti‐
tarpeita. Pysäköintialue toteutetaan käyttämällä vettä läpäisevää pintamateriaalia. Alueelle voidaan
rakentaa hulevesien viivytysjärjestelmiä.
‐ YOU‐merkinnällä osoitetaan alue opetus‐ ja liikuntatoiminnoille ja niitä palveleville rakennuksille
(17 500 m2). Alueen tehokkuusluvuksi tulee 0,5, jolloin suurin sallittu kerrosneliömäärä on 8750 m2.
Alueen käytetty rakennusoikeus on 4158 m2, joten jäljelle jäävä rakennusoikeus on 4592 m2. Alueelle
voidaan rakentaa hulevesien viivytysjärjestelmiä.
‐ EV‐1‐merkinnällä osoitetaan valtatien varren suojaviheralue (4540 m2). Suojaviheralueelle voidaan
rakentaa hulevesien viivytysjärjestelmiä. EV‐1‐merkinnällä osoitetulla alueella kielletään maantielle
suuntautuvat vaihtuvanäyttöiset mainostaulut.
‐ EV‐2‐merkinnällä osoitetaan suojaviheralue (640 m2) jo olemassa olevaan metsikköön. Metsikössä
säilytetään hyväkuntoiset suuret puut.
Lisäksi on määrätty:
‐ sr‐1‐merkintä kohdistetaan yhteiskoululle. Siinä osoitetulla rakennusalalla on sen rakennushistorialli‐
set arvot huomioitava, eikä rakennusta ei saa purkaa.
‐ sm‐merkinnöin osoitetaan yksi muinaisjäännösalueen osa, jolla on suoritettava arkeologinen tutki‐
mus ennen sen rakentamista.
‐ Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitseva koivurinki ja koulun pihan puurivit osoitetaan säilytettä‐
viksi.
‐ Liikuntahallin rakenteille osoitetaan melumääräys. Lisäksi EV‐1 alueelle osoitetaan melueste suojaa‐
maan koulun pihan urheilualuetta meluselvityksen mukaisesti.
3.1.1 Ohjeet liikuntahallin rakentamiselle
Koska liikuntahalli vaatii suuria huonetiloja on erityisen tärkeää keventää hallimaista vaikutelmaa, jotta
rakennus sulautuisi ympäristöön paremmin. Tämä on mahdollista rakentamalla liikuntahalli kaksimassaiseksi
ja julkisivua rytmittämällä. Rakennusmateriaalien korkeaan laatuun on syytä panostaa, koska liikuntahalli
sijaitsee keskeisellä paikalla kunnan hallintoalueen ja kirjaston yhteydessä. Liikuntahallin on sopeuduttava
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön.
Liikuntahallin asemakaavassa määrätään rakentamisesta seuraavaa:
‐ Rakentaminen sallitaan kahteen kerrokseen.
‐ Rakennus tule sopeuttaa maastoon. Sen voi osittain upottaa rinteeseen.
‐ Rakennuksen tulee olla kaksimassainen siten, että vähintään 30% rakennuksesta on sijoitettu eri sii‐
peen.
‐ Rakennuksen ulkoseinien ulkoasun tulee visuaalisesti keventää rakennusmassaa tekstuurein, auko‐
tuksin ja kevennetyllä julkisivulla. Liiallista yhtenäistä tekstuuria tulee välttää.
‐ Rakennuksen tulee olla suunnittelultaan ja materiaaleiltaan arvokkaalle paikalleen sopiva ja korkea‐
laatuinen.
‐ Rakennuksen ja sen julkisivujen materiaalin tulee olla pääosin puurakenteisia.
‐ Hulevesisuunnitelma asemakaava‐alueelle tulee laatia rakennussuunnitelmavaiheessa.
‐ Pysäköintisuunnitelma asemakaava‐alueelle tulee laatia rakennussuunnitelmavaiheessa.
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3.1.2 Hulevesien järjestelyt suunnittelualueella

Hulevesien ohjautuminen suunnitteluhetkellä

Hulevedet ohjataan maan topografiaa seuraten nykyisen kaltaisesti rakentamattomilla alueilla ja pysäköinti‐
alueella. Toisin sanoen pysäköintipaikalla vesi johdetaan avo‐ojista maanalaisin rummuin pysäköintikenttien
alta. Pysäköintikentät jätetään sorapintaisiksi. Suunnittelualueelle voidaan muodostaa hulevesille keräilyaltai‐
ta ja säiliöitä siten, että niiden tilavuus on 1 m3 jokaista suunnittelualueen 100 m2 vedenläpäisemätöntä
pintaa kohden. Suunnittelualueelle on laadittu alustava periaatteellinen hulevesisuunnitelma asemakaavan
suunnittelutyön yhteydessä. Koska rakennettavan alueen vedenläpäisemättömien pintojen määrä tarkentuu
rakennussuunnitelman asemapiirrosvaiheessa, suunnitellaan hulevesijärjestelmä tarkemmin erikseen sen
yhteydessä.
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3.2 Vaikutusten arviointi
3.2.1 Vaikutukset kuntakeskuksen kehittämiseen ja elinkeinoelämään
Liikuntahallin rakentaminen tasapainottaa Pälkäneen kuntakeskuksen eli Onkkaalan palveluja. Uusi liikunta‐
halli tarjoaa kaupallisten liikunta‐ ja hyvinvointipalveluiden tuottajille mahdollisuuden monipuolistaa Onkkaa‐
lan palvelutarjontaa. Myös alaan liittyvien tarvikkeiden myynnille syntyy uutta tarvetta.
3.2.2 Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset
Suunnittelualue sijaitsee julkisten palveluiden alueiden välittömässä yhteydessä. Paikka ei ole erityisen
suotuisa asumiselle valtatien läheisyyden vuoksi. Näistä seikoista johtuen asuinkortteleiden käyttötarkoituk‐
sen muuttaminen liikuntapalveluille edustaa yhdyskuntarakenteellista tasapainoa edistävää aluekehitystä.
Rakennuksen korkeuden muuttaminen yksikerroksisesta asuintalosta korkeammaksi muodostaa valtatien
varrelle Onkkaalan sisempiä alueita tien haittavaikutuksilta suojaavaa vyöhykettä.
Pälkäneen hallintokorttelit ovat tehokkuudeltaan 0,4. Tämä on käytännössä jo toteutunut myös yhteiskoulun
korttelissa asemakaavassa osoitetusta 0,3 tehokkuusluvusta huolimatta. Yhteiskoulun tehokkuusluku 0,5
vastaa koulualueen mahdollisiin kehittämistarpeisiin myös tulevaisuudessa.
3.2.2.1 Aluetehokkuus

Tilanne suunnitteluhetkellä

Aluetehokkuus asemakaavan toteutumisen jälkeen

3.2.2.2 Kerroskorkeus

Tilanne suunnitteluhetkellä

Kerroskorkeus asemakaavan toteutumisen jälkeen
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3.2.3 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Liikuntahallin kaavoitus tehdään kunnan omana työnä, joten siitä koituvat ylimääräiset kustannukset rajoittu‐
vat pohjakartan ja joidenkin selvitysten teettämiseen. Rakentaminen puolestaan aiheuttaa kustannuksia
Pälkäneen kuntatalouteen. Osittainen hankerahoitus keventää sen vaikutusta. Pitkällä aikavälillä liikuntahallin
käyttömaksuista kertyy tuloa, joka kattaa ainakin kiinteistön käyttökuluja. Liikuntahallin monet, esimerkiksi
terveydelliset, sosiaaliset ja kulttuurilliset positiiviset vaikutukset näkyvät talouden kannalta välillisinä positii‐
visina vaikutuksina kuntalaisten hyvinvoinnissa.
3.2.4 Vaikutukset kulttuuri‐ ja rakennettuun ympäristöön sekä maisemaan
Liikuntahallin asemakaavan suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema‐alueella. Alue on
alkanut rakentua 40‐luvulta alkaen. Suunnittelualueella sijaitsee Bertil Strömmerin suunnittelema Pälkäneen
yhteiskoulu, joka valmistui vuonna 1950. Sen visuaalinen vaikutus ulottuu lähinnä lähimaisemaan valtatie
12:n länsipuolelle suojaisan sijaintinsa ja suunnittelualuetta suojaavan kasviston vuoksi.

Ilmakuva vuodelta 1927

Liikuntahallille varattu rakennuspaikka sijaitsee kirjaston kaakkoispuolella ja yhteiskoulun pohjoispuolella.
Vaikka yhteiskoulu sijaitsee peitteisessä maisemassa, näkyy kirjasto kuitenkin hienona arkkitehtonisena
kohteena ympäristöön jonkin verran pohjoisen ja luoteen suuntaan. Koska liikuntahallin sijainti on päinvas‐
tainen kirjaston näkymäalueen kanssa, ei se tule haittaamaan kirjaston näkyvyyttä. Osa kaava‐alueesta
sijaitsee kirjaston länsipuolella ja suositeltavaa olisi, että liikuntahallin asemakaava‐alueen kasvistoa suunni‐
teltaisiin ja toteutettaisiin siten, että kirjasto tulisi paremmin esille. Rakentamisen ohjeistus on laadittu siten,
että rakennus ei ole raskasmassainen ja että se sopeutuu alueen monimuotoiseen rakennuskantaan.
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Pälkäneen kirjasto

Liikuntahallin rakentamisella on myönteinen vaikutus toiminnalliseen kulttuuri‐ ja rakennettuun ympäristöön
ja näin se lisää näiden vetovoimaisuutta Pälkäneellä. Valtatie 12:n ja Kehätien välinen vyöhyke ei kuulu
Pälkäneen huolitelluimpiin. Alueen siistiytyminen ja jäsentyminen vaikuttaa positiivisesti Onkkaalan yleisil‐
meeseen ja maisemakuvaan. Positiivinen vaikutus edellyttää rakentamisessa käytettävän arvokkaaseen
ympäristöön soveltuvaa rakennustapaa.

Suurmaiseman näkymäalueet suunnittelualueen yhteydessä
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KUVA 1: Suunnittelualue etelästä päin lähestyttäessä

KUVA 2: Suunnittelualue pellolta pohjoisesta päin.
Rakennusala sijaitsee katveessa säilytettävän metsikön takana.

3.2.4.1 Arkeologinen tilanne
Suunnittelualueeen länsireunassa sijaitsee yksi potentiaalinen muinaisjäännösalue, jonka rakentamista ennen
maakuntamuseo edellyttää arkeologista tutkimusta. Alueet vaikuttavat pohjakartan mukaan olevan samaa
rinnealuetta Ristimäen kanssa, jossa sijaitsee rautakautinen kalmisto. Nykyinen toinen kumpare on osittain
jäänyt rinteeseen kaivetun parkkipaikan alle. Toinen alue sijaitsee koulun vieressä ja on viheralueena. Tutki‐
musten kustannuksista vastaa MML 15 §:n perusteella työhankkeen toteuttaja niin kauan, kun kyseinen
pykälä on voimassa. Arkeologista valvontaa voidaan luotettavasti tehdä pääsääntöisesti sulan maan aikana.
Muinaisjäännöstä koskevissa tutkimuksissa tulee noudattaa Museoviraston laatimia Suomen arkeologisten
kenttätöiden laatuohjeita vuodelta 2013. Ne löytyvät kaavan laatimishetkellä museoviraston internet‐sivuilta.
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Saarnilan tontin kulmassa oleva kumpare, joka on potentiaalinen muinaisjäännösalue

Toinen mahdollinen muinaisjäännösalue sijaitsee koivurivin pään kohdalla

3.2.5 Vaikutukset alueen liikennejärjestelyihin
Liikuntahallin rakentaminen vähentää pidemmän matkan liikennöintiä onkkaalalaisten keskuudessa, koska
harrastusmahdollisuudet monipuolistuvat omalla paikkakunnalla. Pälkäneellä sijaitsee liikuntahalli Luopioisis‐
sa, 20 km:n päässä Onkkaalasta. Lisäksi Kangasalan keskustan palvelut ovat noin 20 km:n päässä.
Liikuntahallin käyttökapasiteetin perustella sen vaatima pysäköintikapasiteetti on 40 – 50 paikkaa, joka pinta‐
alaltaan vastaa noin 1200 m2 kenttää. Pysäköinnille on liikuntahallin asemakaavassa osoitettu noin 2900 m2,
jolloin se kykenee vastaamaan myös koulun ja muiden julkisten palveluiden lisäpysäköintitarpeeseen. Ase‐
makaavan suunnittelutyön yhteydessä WSP:llä teetetyn tarkemman pysäköintisuunnitelman perusteella
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pysäköintiin varatulle alueelle on mahdollista sijoittaa 103 autopaikkaa. Lopullinen asemapiirrostasoinen
suunnitelma laaditaan kuitenkin liikuntahallin rakennussuunnittelutyön yhteydessä.
Lähiympäristön liikennöinti kasvaa jonkun verran. Siton tekemän liikenneselvityksen mukaan liikuntahallin
toteutumisen jälkeen paikallinen liikennemäärä voi nousta parhaimmillaan 320 – 380 ajoneuvolla vuorokau‐
dessa. Liikennemäärän kasvu on kuitenkin sellainen, että valtatien liikenneolosuhteisiin sillä ei voida katsoa
olevan vaikutusta. Liikuntahallin toteuttamisen yhteydessä on ratkaistava bussiliikenteen järjestelyt. Pysä‐
köintisuunnitelman yhteydessä on laadittu alustava suunnitelma, jossa busseille esitetään levennystä katu‐
alueeseen. Alustavassa suunnitelmassa bussien levennys on esitetty koulun viereiselle alueelle, mutta tilan‐
käytöllisesti soveltuvin paikka bussien levennysalueelle olisi kirjaston ja kunnantalon välisellä katualueella. .
Osa turvalliseen liikennöintiin liittyvistä järjestelyistä on toiminnallisia, joten ne eivät ole ratkaistavissa
maankäytöllisin keinoin. Näin ollen ne ovat vaikutuksiltaan niin laajoja, ettei niitä voida ratkaista tämän
asemakaavan suunnittelun yhteydessä. Asia tulee ratkaista ennen alueen toteuttamisvaihetta.

Kehätie koulun vieressä tulisi liikenneturvallisuuden kannalta joko katkaista läpiajolta tai hidastaa sitä

3.2.6 Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset
Liikuntahalli tulee kuntalaisten käyttöön terveys‐ ja vapaa‐ajan toiminnalle. Se tekee mahdolliseksi kuntalais‐
ten enenevän osallistumisen harrasteisiin. Uuden houkuttelevan hallin valmistumisen tavoitteena on saada
liikkeelle aiemmin passiivisiakin kuntalaisia. Yhteinen kokoontumispaikka rikastaa kuntakeskuksen sosiaalista
elämää. Liikuntahallin sekä välittömät että välilliset sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset ovat ilmeisen
positiivisia. Liikuntahallin alueen toteuttamisen myötä alueen meluhäiriöt paranevat, joten sillä on siten
suotuisa vaikutus ympäristön asuinalueelle.
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3.2.7 Kulttuurilliset vaikutukset
Tällä hetkellä Onkkaalassa käytetään liikuntaan koulujen ja vanhainkodin saleja, joiden aikataulutus on
muodostunut laajan käyttäjäjoukon vuoksi erittäin haasteelliseksi. Liikuntahalli on käytettävissä monipuoli‐
sesti vapaa‐ajan toimintoihin ja tilaisuuksiin, joten sillä on Pälkäneellä toimintakulttuuria monipuolistava
vaikutus. Mahdollisuus yhteiseen tekemiseen edesauttaa kuntalaisten paikallistietoisuutta ja tukee paikal‐
lisidentiteettiä.
3.2.8 Ympäristövaikutukset
Suunnittelualueen luonto‐olosuhteista laaditun raportin mukaan alueella ei ole kasvistoa tai eläimistöä, jotka
voisivat vaikuttaa kaavasuunnitteluun. Raportti on laadittu metsiköstä alueen rakentamattomalta osalta.
Muilta osin suunnittelualue on täysin ihmisen muovaamaa.

Metsikön puusto koostuu koivuista ja nuorista vaahteroista

Metsikön alus‐ ja välikasvillisuutta

Metsikön puutarhakarkulaisia

3.2.9 Vaikutukset palveluihin
Liikuntahallin rakentaminen täydentää osaltaan Pälkäneen kunnan ja kuntakeskuksen palvelurakennetta
luoden monipuolisempia mahdollisuuksia niin liikuntapalveluille kuin myös muullekin toiminnalle.
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4 TOTEUTTAMINEN
4.1 Osallistuminen
Hankkeessa osallisia ovat:
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Pälkäneen asukkaat ja mahdolliset liikuntahallin käyttäjät
Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaan liikuntahalli liittyy mukaan lukien Pälkäneen vanhusneuvos‐
to
Pälkäneen kunta
o rakennuslautakunta
o sivistyslautakunta
o tekninen lautakunta
o ympäristötoimi
ELY‐keskus
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkanmaan aluepelastuslaitos

Osallisilla on oikeus kaavoituksen eri vaiheissa tuoda esille näkemyksensä eri tavoin. Liikuntahallin asemakaa‐
voituksesta järjestetään yleisötilaisuus sen luonnoksen ollessa nähtävillä ja lisäksi aluearkkitehti on tavatta‐
vissa (mielellään ajanvarauksella) kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta
sekä kaavaluonnoksesta on mahdollista tehdä kirjallisia mielipiteitä kuntaan niiden nähtävillä ollessa. Kaava‐
ehdotuksesta on mahdollista tehdä virallisia muistutuksia sen nähtävillä oloaikana.
Hankkeen osallisten viranomaisten kanssa on pidetty viranomaisneuvottelu ja heiltä on pyydetty lausunnot
kaavoituksen eri vaiheissa. Kaavoitusta varten on perustettu ohjausryhmä, joka on kokoontunut hankkeen eri
vaiheissa.

4.2 Kaavahankkeen eteneminen
4.2.1 Kaavahankkeen aikataulu
Vireille asettaminen
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma nähtävillä
Kaavaluonnos nähtävillä
Kaavaehdotus nähtävillä
Kaavan hyväksyminen

18.3.2015 § 69
17.6. ‐ 3.7. ja 20.7. ‐ 31.7.2015
14.10 – 13.11.2015
4.12.2015 – 8.1.2016
6.4.2016

4.2.2 Tiedottaminen
Kaavoituksesta on tiedotettu kunnan internet‐sivuilla. Viralliset kuulutukset kaavoituksen kaikissa eri vaiheis‐
sa on julkaistu Sydän‐Hämeen lehdessä.
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4.3 Liikuntahallin toteuttaminen
Liikuntahallin rakentamisprojekti on alkanut vuonna 2015 suunnittelija‐arkkitehdin valinnalla. Rakennus‐
suunnittelijaksi valittiin Arkkitehtitoimisto Raudasoja Oy. Rakennuttamistyön koordinoijaksi on valittu Insi‐
nööritoimisto Seppo Kortelahti Ky. Yksityiskohtaisten suunnitelmien on määrä valmistua kesällä 2016, jonka
jälkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa.

5 AINEISTO
Ilmakuvat: Maanmittauslaitos
Ilmakuva sivulla 14: Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy: Pälkäneen Onkkaalan kylä – Pirkanmaan Osuus‐
kaupan suunnittelualueen maisema‐ ja rakennushistoriaselvitys
Valokuvat: Marja Kuisma
Kansikuva: www.flickr.com/photos/kencurtis
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6 LIITELUETTELO
1. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma
2. Selvitykset
2.1 Raportti luonto‐olosuhteista liikuntahallin asemakaavan metsikköalueella
2.2 Liikenneselvitys
2.3 Rakennetun ympäristön selvitys; yhteiskoulu
2.4 Meluselvitys, päivitetty hyväksymisvaiheeseen 1.2.2016
3. Suunnitelmat
3.1 Hulevesisuunnitelma, kartta A: topografia
3.2 Hulevesisuunnitelma, kartta B: yhdyskuntarakenne
3.3 Alustava pysäköinti‐ ja liikennöintisuunnitelma
4. Palautteet
Palaute osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta

4.1 Lausunto osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta / Pirkanmaan maakuntamuseo
4.2 Lausunto osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta / Pälkäneen rakennuslautakunta
4.3 Lausunto osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta / Pälkäneen tekninen lautakunta
Palaute luonnosvaiheesta

4.4 Lausunto luonnoksesta / Pirkanmaan maakuntamuseo
4.5 Lausunto luonnoksesta / Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta
4.6 Lausunto luonnoksesta / Pälkäneen kunnan sivistyslautakunta
4.7 Lausunto luonnoksesta / Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta
4.8 Lausunto luonnoksesta / Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta
4.9 Lausunto luonnoksesta / Tampereen ympäristöterveys
4.10
Kommentti luonnoksesta / Pirkanmaan ELY‐keskus
4.11
Pälkäneen kunnanhallituksen vastine luonnosvaiheen palautteeseen
Palaute ehdotusvaiheesta

4.12
4.13
4.14
4.15

Lausunto ehdotuksesta / Pirkanmaan ELY‐keskus
Lausunto ehdotuksesta / Pirkanmaan maakuntamuseo
Lausunto ehdotuksesta a / Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta
Pälkäneen kunnanhallituksen vastine luonnosvaiheen palautteeseen

5. Seurantaraportti
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LIIKUNTAHALLIN
ASEMAKAAVA
(Valtatie 12:n
rinnakkaistien
asemakaavan
muutos)

OSALLISTUMIS‐ JA ARVIOINTISUUNNITELMA

24.11.2015
30.9.2015
3.6.2015
Pälkäneen kunta

LIITE 1
LIITE 1
24.11.2015

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA
(Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos)

Liikuntahallin asemakaavan suunnittelualue

Osallistumis‐ ja arviontisuunnitelma
Suunnittelun aloittaminen
Pälkäneen kunnanhallitus on laittanut Liikuntahallin asemakaavan vireille 18.3.2015 päätöksellään § 69.

Suunnittelualue
Liikuntahallin asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Valtatie 12 ja Kehätien välissä Pälkäneen yhteiskou‐
lun pohjoispuolella. Suunnittelualueen kiinteistöt omistaa kunta ja se sijoittuu osille kiinteistöjä Keskus‐
vainio 635‐424‐1‐383, Saarnila 635‐424‐1‐283, Turkkila 635‐424‐1‐231, Leirialue 635‐424‐1‐85 ja Saarni‐
mäki II 635‐424‐1‐86. Suunnittelualueen Saarnilan kiinteistön osalla sijaitsee voimassa olevan asemakaa‐
van mukaisesti rivitaloja ja Keskusvainion puolella on puistikko sekä pysäköintialue. Eteläisen suunnittelu‐
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alueen muodostaa yhteiskoulun alue. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon jälkeen on
suunnittelualuetta laajennettu etelään koskemaan myös yhteiskoulua ja sen piha‐alueita koska liikuntahal‐
li palvelee myös opetustoimintaa ja tulee näin olemaan olennaisena osana koulualuetta. Koko suunnitte‐
lualueen pinta‐ala on noin 25600 m2.

Suunnittelun tavoite
Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että liikuntahallin rakentaminen koulun vie‐
reen on mahdollista.

Lähtötilanne
Suunnittelualueella on kaavoituksen käynnistämishetkellä yhteiskoulun alue, rivitaloja, pieni puistikko ja
pysäköintialue.
Pälkäneen kunta on selvittänyt vuonna 2008 liikuntahallin rakentamisen mahdollisuutta. Liikuntahallin
hankesuunnitelman reunaehdot paikan sijainnille täyttää parhaiten yhteiskoulun lähistö. Ensisijaisena si‐
jaintipaikkana tarkasteltiin Saarnilan kiinteistöllä sijaitsevaa rivitalotonttia, jonne sittemmin päätettiin
käynnistää kaavoitus liikuntahallia varten. Paikalla sijaitsevien vaatimattomankuntoisten rivitalojen rahoit‐
taja ARA on antanut luvan niiden purkamiseen.

Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ot‐
tamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Tavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen maakunta‐
kaavan kautta.
Maakuntakaava
Pirkanmaan liiton työn alla on parhaillaan maakuntakaava 2040. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä
2015. Siinä liikuntahallin asemakaavan alueelle kohdistuva muutos on keskustaa osoittavan kohdemerkin‐
nän muuttuminen aluemerkinnäksi.

Maakuntakaavaote voimassa olevasta maakuntakaavasta;
suunnittelualue c‐merkinnän kohdalla
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Liikuntahallin asemakaavan suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen kohdistuu voimassa ole‐
vassa maakuntakaavassa seuraavia merkintöjä:
c
Keskustatoimintojen alue
Tällä kohdemerkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten keskusten palvelu‐, hallinto‐
ja muiden toimintojen alueita ja niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja. Alueelle voi sijoittua myös asu‐
mista. Merkinnän alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä.
A
Taajamatoimintojen alue
Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää kaupan, palve‐
lujen ja hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman
teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys‐, puisto‐ ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä
liikennealueita.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen edullisuuteen
ja tarkoituksen mukaiseen toteuttamisjärjestykseen sekä elinympäristön laatuun. Erityisesti tulee välttää
asutuksen sijoittamista alueille, joihin kohdistuu merkittäviä ympäristöhäiriöitä (melu, haju yms.)
vt
Valtatie
Merkinnällä osoitetaan valtatiet, jotka yhdistävät maakuntakeskuksia ja ylempiluokkaisia keskuksia toisiin‐
sa ja toimivat tärkeimpinä ulkomaanliikenteen reitteinä. Käntatiet täydentävät valtatieverkkoa ja yhdistä‐
vät kaupunkikeskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa.
MAnm
Maakunnallisesti arvokas maisema‐alue
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaita maisema‐alueita. Merkintä on alueen päämaankäyt‐
töä täydentävä, usein eri aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä alue.
Suunnittelumääräys:
Maakunnallisesti arvokkailla maisema‐alueilla alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee
vaalia maisema‐alueen tai maisemanähtävyyden kokonaisuuden, erityispiirteiden ja luonnon‐ ja kulttuuri‐
perinnön säilymistä. Alueidenkäytön on sovelluttava arvokkaiden maisema‐alueiden historialliseen ker‐
rokselliseen kehitykseen.
Suunnittelusuositus:
Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema‐alueisiin ja maisemanähtävyyksiin merkittävästi vaikuttavissa
hankkeissa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.
akv 144
Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja –kohteita. Merkintä on alueen
päämaankäyttöä täydentävä, usein eri aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä alue tai kohde.
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympäristön arvojen säilymistä.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen kokonaisuus ja omi‐
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naislaatu. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa kunkin alueen kulttuuriperintöön ja ominaislaa‐
tuun. Suunnittelusuositus:
Valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä
lausunto museoviranomaisilta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.
Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.
Asemakaava
Saarnilan rivitalokiinteistö on osoitettu vuonna 1996 hyväksytyssä asemakaavassa merkinnällä AP‐2:
Asuinpientalojen alue, jossa rakennusmassat on liitettävä melua vähentävin rakentein toisiinsa. Kortteliin
on osoitettu tehokkuusluku 0,3. Samaan kortteliin on vierekkäiselle tontille osoitettu VP‐merkinnällä puis‐
to ja LP‐merkinnällä pysäköintialue. Lisäksi LP‐alueen poikki kulkee varaus maanalaiselle putkelle. Alue on
asemakaavassa osoitettu olevan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, se ei kuitenkaan ole
enää osana nykyistä luokiteltua pohjavesialuetta. Uuden laajennetun suunnittelualueen liitosalue on osoi‐
tettu YO‐merkinnällä opetustoiminnalle tai sitä tukevalle toiminnalle.

Ajantasa‐asemakaava
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Muut suunnitelmat
Kehityskuva 2025
Pälkäneen kunta on laatinut maankäytön kehityskuvan, joka valmistui vuonna 2012. Kehityskuvan tavoit‐
teissa nostettiin esille seuraavia:
‐ Lapsiin ja nuoriin panostaminen tulevaisuuden pälkäneläisinä
 harrastusmahdollisuuksien kehittämisenä
‐ Uusien palvelumallien kehittäminen
 Onkkaalan kehittäminen monipuolisena palvelukeskuksena
Liikuntahallin asemakaava toteuttaa osaltaan Pälkäneen kuntakehityksessä kehityskuva 2012 mukaisia
tavoitteita.
Liikuntahallitarkastelu
Vuonna 2008 tehdyssä liikuntahallitarkastelussa on sen sijoittamisesta Saarnilan tontille teetetty tilatut‐
kielma. Siinä on tarkasteltu kaksiosaisen hallin sijoittumista tontille. Käy ilmi, että rakennusmassa kaksi‐
osaisena on monimuotoinen eikä liian raskas, kuten se olisi yksimassaisena. Näin ollen se soveltuu hyvin
suunnitellulle paikalle, eikä synnytä mittasuhteiltaan sopimatonta ympäristöä tälle näkyvälle paikalle. Tar‐
kastelusta käy myös ilmi, että alueen liikenne‐ ja pysäköintijärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomio‐
ta.

Tilatutkielma 2008

Selvitykset
Suunnittelualueelle on tarpeellista laatia:
‐ ajantasainen pohjakartta
‐ liikenneselvitys

‐
‐
‐

kulttuuriympäristöselvitys
hulevesiselvitys
meluselvitys
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Vaikutusten arviointi
Liikuntahallin asemakaavan muutoksen yhteydessä tullaan arvioimaan:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

vaikutukset kuntakeskuksen kehittämiseen ja elinkeinoelämään
yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset
yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
vaikutukset kulttuuri‐ ja rakennettuun ympäristöön sekä maisemaan
vaikutukset alueen liikennejärjestelyihin
sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset
kulttuurilliset vaikutukset
ympäristövaikutukset
vaikutukset palveluihin

Osalliset
Hankkeessa osallisia ovat:
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Pälkäneen asukkaat ja mahdolliset liikuntahallin käyttäjät
Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaan liikuntahalli liittyy mukaan lukien Pälkäneen vanhusneuvos‐
to
Pälkäneen kunta
o rakennuslautakunta
o sivistyslautakunta
o tekninen lautakunta
o ympäristötoimi
ELY‐keskus
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkanmaan aluepelastuslaitos

Osallistuminen
Osallisilla on oikeus kaavoituksen eri vaiheissa tuoda esille näkemyksensä eri tavoin. Liikuntahallin asema‐
kaavoituksesta järjestetään yleisötilaisuus sen luonnoksen ollessa nähtävillä ja lisäksi aluearkkitehti on
tavattavissa (mielellään ajanvarauksella) kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Osallistumis‐ ja arviointisuunni‐
telmasta on mahdollista tehdä kirjallisia mielipiteitä kuntaan niiden nähtävillä ollessa. Kaavaehdotuksesta
on mahdollista tehdä virallisia muistutuksia sen nähtävillä oloaikana.
Hankkeessa osallisten viranomaisten kanssa pidetään viranomaisneuvottelu ja heiltä pyydetään lausunnot
kaavoituksen eri vaiheissa. Kaavoitusta varten perustetaan ohjausryhmä, joka kokoontuu hankkeen eri
vaiheissa.

Tiedottaminen
Kaavoituksesta tiedotetaan kunnan internet‐sivuilla. Viralliset kuulutukset kaavoituksen kaikissa eri vai‐
heissa julkaistaan Sydän‐Hämeen lehdessä.
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Kaavahankkeen aikataulu
Vireille asettaminen
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma nähtävillä
Kaavaluonnos nähtävillä
Kaavaehdotus nähtävillä
Kaavan hyväksyminen
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PÄLKÄNEEN LIIKUNTAHALLIN ASEMAAVAN SUUNNITTELUALUEEN METSIKÖN
LUONTOSELVITYSRAPORTTI

1.YLEISTÄ

Kartoitettava metsikkö sijaitsee valtatie 12 vieressä, rivitaloalueen ja parkkipaikan välissä. Se on nykyisessä
kaavassa puistoa.
Kartoitukset tehtiin 24.7.2015 ja 13.8.2015, jolloin mukana oli Tapio Lahtonen, Pirkanmaan
kasvitieteellisestä yhdistyksestä.
Metsikkö on yli 50‐vuotiasta koivikkoa. Alispuina kasvavat metsävaahtera ja kotipihlaja, pensaina em. lisäksi
tuomi, punaherukka ja vadelma. Kenttäkerroksen kasvit mainitaan jäljempänä kasviluettelossa.

2.NISÄKKÄÄT

Alueella havaittiin orava. Asukkaat kertoivat lisäksi siilihavainnoistaan.
Metsikkö ei ole liito‐oravalle soveliasta elinympäristöä eristyneisyytensä takia. Lajille oleskeluun tarvittavia
kolopuita ei tavattu. Myöskään jälkiä ei havaittu.

3.LINNUSTO

Paikalla ja sen läheisyydessä havaittiin västäräkki, mustarastas, punarinta, lehtokerttu, peippo,
pikkuvarpunen, sinitiainen, talitiainen, harakka ja varis.
Ko. lajit ovat tavallisia pihapiirin lajeja. Uhanalaisia ja harvinaisia lintulajeja ei havaittu.
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4.KASVILLISUUS

Metsikössä tavattiin seuraavat kasvilajit: metsäalvejuuri, metsäkorte, mahonia, rauduskoivu, hieskoivu,
nokkonen, hevonhierakka, ahosuolaheinä, pihatatar, pihatähtimö, puna‐ailakki, mahonia, rönsyleinikki,
kyläkellukka, tarhaillakko, harmio, punaherukka, vadelma, ahomansikka, kotipihlaja, komealupiini,
metsäapila, puna‐apila, valkoapila, metsävaahtera, metsälehmus, särmäkuisma, maitohorsma,
amerikanhorsma, vuohenputki, tarha‐alpi, niittyhumala, kissankello, harakankello, pujo, päivänkakkara,
kalliovillakko, tarhapiisku, punanata, koiranheinä, timotei, idänkattara, nurmirölli ja juolavehnä.
Uhanalaisia ja harvinaisia kasvilajeja ei löytynyt. Esiintyvät kasvit ovat pääosin tyypillisiä pihojen, puistojen,
peltojen ja niittyjen viereisten pikkumetsiköiden lajeja.
Viereisen rivitalon pihasta metsikköön levinneitä perinteisiä puutarhakarkulaisia havaittiin mahonia, puna‐
ailakki, tarha‐alpi, tarhaillakko ja päivänkakkara. Erityisesti mahonioiden runsaus on merkillepantavaa.
Mielenkiintoista on myös itäisten sotatulokaskasvien, harmio ja idänkattara esiintyminen alueella.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Metsikkö on maisemassaan mukava tilanjakaja sekä suoja tien ja asutuksen välissä. Vastaavanlainen tila‐ ja
suojaelementti voitaisiin istuttaa myös liikuntahallin yhteyteen.
Mitään rakentamista estävää, erityisen arvokasta lajistoa ei alueelta löytynyt.
Koivikon kulmassa kasvaa kaksi kookasta metsälehmusta, joista toinen olisi ehkä kunnoltaan säilyttämisen
arvoinen.

Tampereella 24.8.2015

Kari Laamanen, luontokartoittaja
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PÄLKÄNEEN KUNTA

PÄLKÄNEEN YHTEISKOULUN JA LUKION
KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN SELVITYS
18.11.2015

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
Jokipolventie 15,37130 Nokia, gsm 040 5576086
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Alueen historiaa
Pälkäneen keskuskylänä oli 1800-luvun loppupuolelle Onkkaala, joka sijaitsee nykyisen Lahdentien itäpuolella. Asutuksen painopiste siirtyi vähitellen nykyisen kuntakeskuksen suuntaan Onkkaalan palon ja uuden kirkon valmistumisen 1839 jälkeen. Asutus levisi vähitellen Onkkaalantien varsia etelään päin.
Urheilukenttä rakennettiin suojeluskunnan toimesta vuonna 1923.
Ote kartasta H62 2 2-14 Onkkaala
(1763-1805). Säilytetään kansallisarkistossa. Karttaan on merkitty vuosiluku
1792. Kartassa näkyy Onkkaalantie.
Asutus keskittyy Onkkaalan kylään. Nykyisen koulun alue on ollut viljeltyä peltoa.

Ote senaatin kartastosta XVII-XVIII
26 [Pälkäne] ( 1870-1919 ). Säilytetään kansallisarkistossa. Kartta on
laadittu vuonna 1912. Rakennettu
alue on laajentunut Onkkaalantietä
etelään päin Kostianvirralle saakka.
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Ote peruskartasta vuodelta 1956. Kartoitus on tehty ilmakuvista vuosilta 1947 ja 1953. Yhteiskoulu valmistui vuonna
1952. Koulu sai tontin Onkkaalantien varren rakennetun alueen itäpuolelta peltoalueelta.

Ote peruskartasta vuodelta 1975. Kartoitus on tehty ilmakuvasta vuodelta 1975. Lahdentie valmistui 1950-luvun lopulla
ja koulun piharakennukset on purettu. Kartassa näkyy myös koulun laajennus vuodelta 1962. Rakentaminen Koulutien
varrella on lisääntynyt ja koulun pohjoispuolelle on rakennettu rivitalot. Kunnantalo valmistui vuonna 1974 ja Kehätien
linjausta muutettu.
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.
Ote peruskartasta vuodelta 1987. Koulutien varrelle on tullut lisää asuinrakentamista.

Ote peruskartasta, nykytilanne. Koulun pohjoispuolelle Kehätien varteen valmistui uusi kirjastorakennus vuonna 2008.
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Koululaitoksen historiaa Pälkäneellä
Yleisen oppivelvollisuuden periaate säädettiin vuoden 1571 kirkkolaissa, mutta aina 1700-luvulle
saakka päävastuu lasten oppimisesta oli vanhemmilla. Opetustyöstä huolehtivat seurakunnat.
Vuonna 1719 painettiin Pälkäneen Taurilan kylässä aapisia, joissa esiintyi ensimmäistä kertaa aapiskukon kuva suomalaisessa aapiskirjassa.
Rippikoulu tuli pakolliseksi 1763. 1800-luvun vaiheessa alkoivat kokoontua Pälkäneen sunnuntaikoulut, jotka olivat aikanaan ensimmäisten joukossa Suomessa ja joista kehittyi pyhäkoulutoiminta.
1800-luvulla Pälkäneen koululaitoksen kehittymisessä vaihtelivat kiertävä koulu ja kiinteä koulu.
1800-luvun alkupuolella aloitti kiertävä koulu. Pysyvä pitäjänkoulu perustettiin 1853 Onkkaalaan,
kunnes se jälleen haluttiin kiertäväksi. Kiertävää koulua kannatettiin varsinkin kylissä, joista Onkkaalan kouluun kulkeminen oli hankalaa. Kiertokoulut loppuivat vasta vuonna 1921 oppivelvollisuuslain tullessa voimaan.
Kiinteä poikakansakoulu aloitti Onkkaalaan Mustalan rusthollissa ja tyttökansakoulu Ruokolan Parvoossa samana vuonna 1876. Poikakansakoululle rakennettiin oma koulurakennus Onkkaalaan
vuonna 1882. Tyttökoulu siirtyi Onkkaalaan poikakansakoulun rakennukseen, kunnes sillekin valmistui oma koulurakennus 1887 yhdistäen poikakansakoulun ja tyttökansakoulun.
Yhteiskoulu oli perustettu Aitooseen vuonna 1917, ja sen siirtämistä Onkkaalaan harkittiin jo 1930luvulla. Asia ei tuolloin saanut kannatusta, mutta sodan päätyttyä oman oppikoulun saamisesta
Pälkäneelle tuli uudelleen esille. Lupa kannatusyhdistyksen perustamaan ja kustantamaan viisiluokkaiseen yhteiskouluun saatiin vuonna 1946. Koulu aloitti toimintansa Nuijan talossa syyskuussa 1946. Koulu aloitti kaksiluokkaisena ja toimi Nuijalla vuoteen 1952, jolloin uusi yhteiskoulurakennus valmistui. Siihen mennessä luokkatiloja oli jouduttu hankkimaan Nuijan talon lisäksi useista
eri paikoista sitä mukaa, kun luokkien määrä lisääntyi.

Yhteiskoulun ja lukion rakennus
Uutta yhteiskoulurakennusta varten koulun johtokunta sai lahjaksi tontin Pälkäneen manttaalikunnalta. Tontin suuruus oli 1,5 hehtaaria. Koulua varten päätettiin tilata piirustukset arkkitehti Toivo
Salermolta, mutta suunnittelija vaihtui, ja luonnospiirustukset koulua varten laatikin arkkitehti Bertel
Strömmer vuonna 1949. Yhteiskoulu valmistui vuonna 1952. Rakentajana oli Rakennusliike Aaro
Havia Oy. Koulurakennuksessa oli 10 luokkahuonetta, yhdistetty juhla- ja voimistelusali sekä voimistelusalin alla 170-paikkainen elokuvateatteri.
Vuonna 1960 koulurakennusta korotettiin yhdellä kerroksella ja vuonna 1962-63 juhlasalisiipeä
laajennettiin. Laajennukset suunnitteli arkkitehti Bertel Strömmer ja toteutti Rakennusliike Aaro
Havia Oy.
Vuonna 1972 uusittiin koulun ulko- ja sisämaalaukset. Vuosina 1981-82 uusittiin valaistus ja ilmastointi sekä osa henkilökunnan sosiaalitiloista, aineluokista ja kansliatiloista. 1980-luvulla olisi ollut
tarvetta myös laajentaa koulua edelleen, mutta sitä ei ollut mahdollista toteuttaa.
Pälkäneen yhteiskoulu sijoittuu arkkitehti Bertel Strömmerin (s.1890, k.1962) uran loppupäähän.
Strömmer toimi Tampereen kaupunginarkkitehdin virassa vuosina 1918-53. Hän suunnitteli lukuisia
rakennuksia Tampereelle ja myös muualle Suomeen. Strömmerin tyyli edusti funkionalismia, mutta
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pelkistyi ja muuttui uran edetessä. Sodan jälkeen tyylissä oli havaittavissa kodikkaita piirteitä toiminnallisuuden tehokkuudesta tinkimättä. Pälkäneen yhteiskoulussa tätä funktionalismin ”pehmenemistä” voidaan havaita esim. ikkunajaoissa sekä luokkasiiven ja juhlasalisiiven yhdistävässä
väliosassa. 1960-luvun juhlasalisiiven laajennuksen nauhaikkunoissa voidaan nähdä taas paluuta
selkeämpään suuntaan.

Kuva vuodelta 1961. Luokkasiipeä on korotettu, mutta juhlasalisiipi on alkuperäisessä asussaan. Kuva: Pälkäneen yhteiskoulu ja luki 1946-1986.

Kuva vuonna 1962 valmistuneen juhlasalisiiven laajennuksen jälkeen. Kuva: Pälkäneen yhteiskoulu ja luki 1946-1986.
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Lupapiirustus vuodelta 1949. 1.kerros.

Lupapiirustus vuodelta 1949. 2 kerros.
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Lupapiirustus vuodelta 1949. Eteläpääty.

Lupapiirustus vuodelta 1949. Länsisivu.
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Lupapiirustus vuodelta 1959. Luokkasiiven korotus. Eteläpääty.

Lupapiirustus vuodelta 1962. Juhlasalisiiven laajennus. Eteläpääty.
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Lupapiirustus vuodelta 1962. Juhlasalisiiven laajennus. Julkisivu itään.

Lupapiirustus vuodelta 1962. Juhlasalisiiven laajennus. Julkisivu länteen.
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Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on hyväksynyt valtioneuvosto vuonna 2000 ja ne ovat
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ylin taso. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Yhtenä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden keskeisenä sisältönä on kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyminen. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava
niiden historialliseen kehitykseen.
Valtakunnalliset inventoinnit
Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun
lähtökohtina. Suunnittelualuetta koskee valtioneuvoston 22.12.2009 tekemä päätös valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä/ Pälkäne, Pälkäneen pitäjäkeskus (ID 360).

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, rakennettu kulttuuriympäristö. Karttaliite.
Pälkäne, Pälkäneen pitäjäkeskus, ID 360

Maakuntakaava
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on valmisteilla.. Siinä yhteiskoulun alueelle kohdistuva muutos
on keskustaa osoittavan kohdemerkinnän muuttuminen aluemerkinnäksi.
Yhteiskoulun ja lukion alueelle kohdistuu voimassa olevassa maakuntakaavassa seuraavia merkintöjä:
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c Keskustatoimintojen alue
Tällä kohdemerkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten keskusten palvelu‐, hallinto‐ ja
muiden toimintojen alueita ja niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja. Alueelle voi sijoittua myös asumista.
Merkinnän alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksiköitä.
A Taajamatoimintojen alue
Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää kaupan, palvelujen ja hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä
pienehköjä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys‐, puisto‐ ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen edullisuuteen ja tarkoituksen
mukaiseen toteuttamisjärjestykseen sekä elinympäristön laatuun. Erityisesti tulee välttää
asutuksen sijoittamista alueille, joihin kohdistuu merkittäviä ympäristöhäiriöitä (melu, haju yms.)
vt Valtatie
Merkinnällä osoitetaan valtatiet, jotka yhdistävät maakuntakeskuksia ja ylempiluokkaisia keskuksia toisiinsa
ja toimivat tärkeimpinä ulkomaanliikenteen reitteinä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja yhdistävät
kaupunkikeskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa.
MAnm Maakunnallisesti arvokas maisema‐alue
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaita maisema‐alueita. Merkintä on alueen päämaankäyttöä
täydentävä, usein eri aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä alue.
Suunnittelumääräys:
Maakunnallisesti arvokkailla maisema‐alueilla alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee
vaalia maisema‐alueen tai maisemanähtävyyden kokonaisuuden, erityispiirteiden ja luonnon‐ ja kulttuuriperinnön
säilymistä. Alueidenkäytön on sovelluttava arvokkaiden maisema‐alueiden historialliseen kerrokselliseen
kehitykseen.
Suunnittelusuositus:
Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema‐alueisiin ja maisemanähtävyyksiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa
on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.
akv 144 Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja –kohteita. Merkintä on alueen
päämaankäyttöä täydentävä, usein eri aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä alue tai kohde.
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympäristön arvojen säilymistä.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen kokonaisuus ja ominaislaatu.
Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa kunkin alueen kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun.
Suunnittelusuositus:
Valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä
lausunto museoviranomaisilta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.

Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.
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Asemakaava
Yhteiskoulun ja lukion alue on osoitettu vuonna
1996 hyväksytyssä asemakaavassa merkinnällä
YO, opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi
on osoitettu III ja rakennusoikeus on määritetty
tehokkuusluvulla e=0,30. Rakennusala on rajattu rakennuspaikan länsiosaan. Rakennuspaikan
halki pohjois- eteläsuunnassa on osoitettu johtoa varten varattu alueen osa.

Nykytilanne
Koulurakennuksessa toimii edelleen Pälkäneen yhteiskoulu ja lukio.
Koulu on säilyttänyt hyvin alkuperäisen hahmonsa ja ulkoasunsa. Myös ikkunajaot ovat säilyneet.
Koulurakennus on säilyttänyt asemansa kaupunkirakenteessa hyvin. Ympäröivät julkiset toiminnot
tukevat koulurakennusta.
Koulun sisäilmaongelmien johdosta pihapiiriin on sijoitettu yksikerroksinen rakennus, jossa osa
opetustoiminnasta tapahtuu, kunnes koulun tilat on saatu kunnostettua. Rakennuksen on tarkoitus
olla väliaikainen.
Juhlasalisiiven päässä on pysäköintialue. Koulun rakennuksen päätyyn kiinni on rakennettu katos,
jossa on vaalean harmaa julkisivu ja aaltopeltikatos. Pysäköintialueen kulmaan on rakennettu jäteaitaus vaaleasta laudoituksesta.
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Koulu nähtynä lännestä.

Koulu nähtynä pihan puolelta kaakon suunnasta.

Koulun pihapiirissä oleva väliaikainen rakennus.

Koulu nähtynä Koulutien ja Kehätien risteyksestä.
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Johtopäätökset ja suositukset
Kohteen arvottaminen
1. Rakennushistorialliset, arkkitehtoniset, rakennustekniset ja rakennusperinteiset arvot
Yhteiskoulun ja lukion rakennus on rakennushistoriallisesti merkittävä ja se on säilyttänyt erittäin
hyvin rakennushistorialliset ominaispiirteensä.
Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion rakennus edustaa tyypillistä suomalaista 1940-50-luvun funktionalismia.
Rakennus on merkittävän suomalaisen arkkitehdin, Bertel Strömmerin suunnittelema. Arvoa lisää
se, että myös vuosina 1959 ja 1962 tehdyt korotus- ja laajennusosat ovat hänen suunnittelemiaan.
Korotus- ja laajennusosissa näkyy muutokset arkkitehdin tyylissä.
2. Maisema- ja ympäristöarvot
Rakennuksella on maisemallista arvoa osana Pälkäneen valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja osana maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Koulurakennus sijaitsee merkittävällä paikalla Pälkäneen kuntakeskuksen rakennetussa ympäristössä päättäen julkisten rakennusten sarjan Kehätien varrella.
Sijainnistaan ja runsaasta kasvillisuudesta johtuen koulurakennus ei liity keskeisesti kulttuurihistoriallisten arvojen kannalta merkittävimpiin Onkkaalantien raitin tai Kostianvirran ympäristökokonaisuuksiin.
3. Historialliset arvot
Koulurakennuksella sivistyshistoriallista arvoa osana Pälkäneen koululaitoksen historiaa.

Toimenpidesuositukset
Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion rakennus ja sen kulttuurihistorialliset arvot tulisi säilyttää.
Arvojen säilymisen kannalta on tärkeää, että rakennuksen julkisivut ikkunajakoineen säilytetään.
Rakennukseen tehtävissä muutos- ja laajennustöissä olisi huomioitava, että vuoden 1949 alkuperäiset julkisivut sekä vuosina 1959 ja 1962 tehdyt korotus- ja laajennusosat voidaan hahmottaa.
Toivottavaa on, että väliaikainen rakennus koulun pihapiiristä poistetaan, kun koulun tilat on saatu
kunnostettua.
Koulun pohjoispäädyssä oleva katos ja jäteaitaus olisi hyvä muuttaa paremmin rakennuksen tyyliin
sopiviksi.
Uudisrakentamista voidaan sijoittaa rakennuspaikan itäosaan joko juhlasalisiiven jatkeeksi tai vastapäätä luokkasiipeä. Uudisrakentamisessa tulee huomioida sopeutuminen koulun arkkitehtoniseen tyyliin. Uudisrakentamista ei tulisi sijoittaa kiinni olemassa olevaan rakennukseen siten, että
se heikentäisi koulurakennuksen julkisivujen näkymistä.
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Kehätien varrelle on mahdollista täydentää julkisten rakennusten kokonaisuutta. Uudisrakentamisessa tulisi huomioida koulurakennuksen asema julkisten rakennusten sarjan päätepisteenä.

Nokialla 18.11.2015
Helena Väisänen
Arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
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1 Toimeksianto
WSP Finland Oy on laatinut Pälkäneen kunnan toimeksiannosta Pälkäneen liikuntahallin
asemakaavan laskennallisen meluselvityksen. Meluselvityksessä on tarkasteltu tieliikenteen aiheuttamia melutasoja suunnitellun liikuntahallin julkisivuilla ennustetilanteessa
vuonna 2030. Melutasoja tarkasteltiin lisäksi olemassa olevan koulun oleskelu- ja liikunta-alueilla. Melutarkastelut tehtiin sekä päivä- (klo 7-22) että yöajalle (klo 22-7).
Melulaskennat sekä raportin on laatinut DI Kai Jussila. Raportin on tarkistanut DI Tuukka Lyly.

2 Lähtötiedot ja menetelmät
Pälkäneelle on suunniteltu liikuntahalli, joka sijaitsisi valtatien 12 varrella yläasteen ja lukion pohjoispuolella. Liikuntahalli tulisi valtatien 12, Kehätien ja Koulutien väliselle alueelle nykyisten asuinrakennusten tilalle koulurakennuksen pohjoispuolelle (Kuva 1). Tilaaja on toimittanut lähtötietona asemakaavapiirustukset, pohjakartan ja liikennemäärät
vuodelta 2012. Asemakaavaluonnos on esitetty kuvassa 2. Tarkempi ja uudempi versio
on esitetty kuvassa 3.

Kuva 1. Liikuntahallin suunniteltu sijainti (lähde: Google Maps)
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Kuva 2. Kaavaehdotus 26.11.2015
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Kuva 3. Asemakaavaluonnos, 26.1.2016
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2.1

Laskentamalli
Ympäristömelun
laskennallinen
arviointi
tehtiin
Cadna
A
4.5
ympäristömelumallinnusohjelmistoon kuuluvalla pohjoismaisella tieliikennemelun laskentamallilla (Nordic Council of Ministers, 1996). Laskentamalli ottaa huomioon maaston
ja rakenteiden muodostamien esteiden vaikutukset äänen etenemiseen sekä maanpinnan ja ilman absorption aiheuttamat vaimennukset. Maa-alueet on mallissa oletettu
pehmeiksi.
Laskentojen maastomallina on käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa. Alueen rakennusten kattokorkeudet on arvioitu maastotietokannan kerroslukumäärien perusteella.
Melulaskenta on tehty noin 500 x 500 m laajuiselle alueelle, johon laskentapisteitä on sijoitettu tasaisin välein 10 metrin etäisyydelle toisistaan ja 2 metrin korkeudelle maan
pinnan tasosta. Laskennan tulokset on esitetty keskiäänitasovyöhykkeinä 5 dB:n luokissa. Laskennoissa otettiin huomioon ensimmäisen kertaluokan heijastukset.

2.2

Laskentamallin epävarmuus
Tieliikennemelun laskentamallin tulokset ja mittaustulokset ovat hyvin vertailukelpoisia
silloin, kun maasto on tasainen ja sääolosuhteet vastaavat mallissa asetettuja sääolosuhdevaatimuksia. Tällöin tulokset eroavat  1 dB toisistaan. Mitä monimutkaisempi
maasto on, sitä enemmän lasketut ja mitatut tulokset eroavat toisistaan.
Laskentamallivertailussa tieliikenteen aiheuttamalle melulle mitatut ja lasketut tasot
mäkisessä maastossa erosivat suurimmillaan 5 - 6 dB (Eurasto 2005).
Tässä selvityksessä tarkasteltua suunnittelualuetta voidaan pitää suhteellisen yksinkertaisena laskentaympäristönä, minkä vuoksi arvioimme, että laskentamallin tarkkuus
tieliikennemelun osalta on tässä tapauksessa luokkaa  2 dB.

2.3

Laskentamallissa käytetyt liikennemäärät
Melulaskennat tehtiin ennustetilanteelle vuonna 2030. Ennustetilanteen liikennemäärät
on laskettu lähtötietona saadun vuoden 2012 liikennemääräkartan liikennemääristä.
Ennustetilanteen liikennemäärät saatiin kertomalla vuoden 2012 liikennemäärät julkaisun Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 (Liikennevirasto, 2014) Pirkanmaan
kasvukertoimilla. Ennustetilanteen liikennemäärät on listattu taulukkoon 1. Päiväajalla
tarkoitetaan klo 7-22 välistä aikaa, ja yöajalla klo 22-7 välistä aikaa.
Yöajan liikennemäärän on arvioitu olevan 10% keskivuorokausiliikenteestä (KVL).

Taulukko 1. Ennustetilanteen (v. 2030) liikennemäärät.

ajon./vrk
tieosuus
Vt12 Lahdentie

KVL
9170

ajoneuvoa / h
päivä
550

yö
102

raskaiden ajoneuvojen
osuus (%)
päivä
5,3

yö
5,3

nopeus
(km/h)
80
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2.4

Ympäristömelun ohjearvot
Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) on annettu maankäytön, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa ja rakentamisen lupamenettelyssä sovellettavat melutason ohjearvot. Näitä ohjearvoja sovelletaan myös ympäristölupaharkinnassa (taulukko 2).
Melutason ohjearvot on annettu erikseen päiväaikaiselle keskiäänitasolle (klo 7 – 22)
ja yöaikaiselle keskiäänitasolle (klo 22 – 7).

Taulukko 2. Melutason yleiset ohjearvot (Vnp 993/1992).
Alueen kuvaus

Päiväajan (klo 7 – 22)
keskiäänitason
ohjearvot

Yöajan (klo 22 – 7)
keskiäänitason
ohjearvot

55 dB

45 – 50 dB

45 dB

40 dB

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoustilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneet

45 dB

-

Ulkona
Asumiseen käytettävät
alueet,
virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä
sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja
luonnonsuojelualueet

1) 2)

3)

Sisällä

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleensä käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.
Tässä selvityksessä laskettuja tuloksia verrataan päiväajan ohjearvoon LAeq = 55 dB
(ulkona). Mikäli liikuntahalli on tulkittavissa myös opetustilaksi, on sille annettava sisätilan ohjearvo päiväaikana LAeq = 35 dB. Muutoin liikuntahalleille ei ole annettu sisämelutason ohjearvoa.
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
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3 Tulokset
Kappaleissa 3.1, 3.2 ja 3.3 on esitetty laskennallisen tarkastelun tulokset. Tulokset on
esitetty tarkemmin liitteessä 1 meluvyöhykekarttoina ja julkisivuihin kohdistuvina melutasoina. Suunnittelualueelle on laadittu kaksi meluntorjuntaratkaisua, koska vaaditut ohjearvot eivät alitu olemassa olevan koulurakennuksen ulkoalueilla. Valtatien 12 ja tarkasteltavien rakennusten välissä oleva puusto ei vaikuttanut laskentatuloksiin.

3.1

Ilman meluntorjuntaa
Meluvyöhykkeet ilman meluntorjuntaa ovat nähtävissä liitteen 1 kuvissa 1 ja 2. Ilman
meluntorjuntaa liikuntahallin julkisivuille kohdistuu enimmillään noin 66 dB:n päiväaikainen ja noin 59 dB:n yöaikainen keskiäänitaso.
Päiväajan ohjearvo alittuu vain pienessä osassa koulurakennuksen oleskelualuetta. Ulkoalueille annetut ohjearvot ylittyvät reilusti koulun liikunta-alueella.

3.2

Meluntorjunnan vaihtoehto 1
Meluntorjuntavaihtoehdossa VE1 (liite 1, kuvat 3-4) koulurakennuksen kohdalle tontin rajalle, sijoitettiin tsv+3,0m korkea meluaita. Tämä tarkoittaa sitä, että korkeus on kolme
metriä tien (valtatie 12) tasausviivasta.
Liikuntahallin valtatien 12 puoleiselle julkisivulle kohdistuu tällöin noin 66 dB:n päiväaikainen ja noin 58 dB:n yöaikainen keskiäänitaso.
Suunnittelualueen rakenteille annettava julkisivun ääneneristävyys määräytyy voimakkaimmin melulle kohdistuvan rakennuksen tai julkisivun mukaan. Kaavamääräyksenä
annettavaksi äänitasoerovaatimukseksi saadaan liikuntahallin valtatien 12 puoleisella
julkisivulla ǻL = 31 dB (= (66 – 35) dB ). Kaavamerkinnän ja -määräyksen ääneneristävyydellä tarkoitetaan koko tarkasteltavalta julkisivurakenteelta, siinä olevine rakenneosineen, vaadittavaa ulko- ja sisämelun keskiäänitason erotusta eli äänitasoeroa. Vaatimus
ei siten tarkoita yksittäistä ikkunaa tai muuta rakenneosaa.
Koulurakennuksen liikunta-alueen kohdalla meluvyöhykkeet ylittävät osittain annetun
päiväaikaisen ohjearvotason (ylitys noin 2-3 dB). Koulun oleskelualueella annetut ohjearvot alitetaan.

3.3

Meluntorjunnan vaihtoehto 2
Meluntorjuntavaihtoehdossa VE2 (liite 1, kuvat 5-6) valtatien 12 varteen, koulurakennuksen kohdalle, sijoitettiin tsv+1,5m korkea meluaita. Aita sijaitsee maantien reunalla.
Liikuntahallin valtatien 12 puoleiselle julkisivulle kohdistuu tällöin enimmillään noin 64
dB:n päiväaikainen ja noin 57 dB:n yöaikainen keskiäänitaso.
Tässä tapauksessa kaavamääräyksenä annettavaksi äänitasoerovaatimukseksi saadaan valtatien 12 puoleisella julkisivulla ǻL = 29 dB (= (64 – 35) dB ). Kaavamerkinnän
ja -määräyksen ääneneristävyydellä tarkoitetaan koko tarkasteltavalta julkisivurakenteelta, siinä olevine rakenneosineen, vaadittavaa ulko- ja sisämelun keskiäänitason erotusta
eli äänitasoeroa.
Koulurakennuksen liikunta-alueen kohdalla meluvyöhykkeet ylittävät osittain annetun
päiväaikaisen ohjearvotason (ylitys noin 2-3 dB). Koulun oleskelualueella annetut ohjearvot alitetaan.
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4 Johtopäätökset
WSP Finland Oy on laatinut Pälkäneen liikuntahallin asemakaavan laskennallisen meluselvityksen. Laskennoissa laadittiin kaksi eri meluntorjuntasuunnitelmaa ennustetilanteelle vuodelle 2030, jotta hallin eteläpuolella olevan koulurakennuksen ulkoalueiden
melutasot alittaisivat ohjearvot. Molemmissa vaihtoehdoissa suurin osa koulurakennuksen ulkoalueista on ohjearvotasolla tai sen alapuolella sekä päivä- että yöaikana.
Koska erityisesti koulun liikuntakenttä sijaitsee hyvin lähellä maantietä (lähimmillään noin
12 metriä), on ohjearvojen saavuttaminen koko liikunta-alueen osalta haastavaa. Liikunta-alueen ja tien väliselle alueelle voi olla myös haastavaa rakentaa meluesteitä (poislukien melukaiteet).

5 Viitteet
Nordic Council of Ministers 1996: Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method. – TemaNord 1996: 525.
Eurasto, Raimo. Ympäristöministeriö 2005. Ympäristömeludirektiivin täytäntöön
noon liittyvät laskentamallivertailut.
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Liikennevirasto, 2014. Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030, 13/2014 Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä.
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PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 148
§ 62

LIITE 4.3

10.06.2015
24.06.2015

Liikuntahallin asemakaava/Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen
47/10.02.03/2015
KH 10.06.2015 § 148

Liikuntahallin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut asetettavaksi nähtäville 17.6. - 3.7. ja 20.7 - 31.7. väliseksi ajaksi.
Liikuntahallin asemakaavalla muutetaan Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavaa ja sen tavoitteena on mahdollistaa liikuntahallin rakentaminen.
Liikuntahallin suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen yhteiskoulun pohjoispuolella. Alueella sijaitsee tällä hetkellä Saarnilan rivitalot, joiden purkamiseen
niiden rahoittaja ARA on antanut luvan, pysäköintialue ja pieni puistikko.
Valmistelu ja lisätiedot:
Marja Kuisma, aluearkkitehti
p. 040 737 5390, marja.kuisma@palkane.fi
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää asettaa liikuntahallin asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma nähtäville 17.6. - 3.7. ja 20.7 - 31.7. väliseksi ajaksi.

Päätös

Aluearkkitehti Marja Kuisma selosti asiaa kokouksessa.
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

TEKLA § 62
Teknisen lautakunnan kannalta liikuntahallin asemakaavassa ja mahdollisen liikuntahallin rakentamisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon vesija viemärijohdon ja niiden siirtäminen mahdollisen rakennuskohteen alta
pois.
Valmistelu ja lisätiedot:
Matti Vesava, tekninen johtaja
p. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle, että liikuntahallin asemakaavassa ja liikuntahallin suunnittelussa tulee ottaa huomioon
alueella olevat kunnallistekniset vesi- ja viemärijohdot laitteineen. Muilta osin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa liikuntahallin asemakaavan osallistus- ja arviointisuunnitelmaan.
Keskustelun aikana tekninen johtaja lisäsi esitykseensä,että kaavaa
valmisteltaessa, tulee ottaa huomioon liikuntahallin tarpeeseen tarvittavat
riittävän suuret pysäköintialueet.

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Päätös

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 148
§ 62

LIITE 4.3

10.06.2015
24.06.2015

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen ja siihen
lautakunnan kokouksessa teknisen johtajan tekemän lisäesityksen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Pälkäneellä 01.07.2015

Pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

kunnanhallitus

Matti Vesava

^ ^0, 0^. 0^/26)5

LIITE 4.4

PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO
9. 11.2015

DIAR:428/2015

Pälkäneen kunnanhallitus
Keskustie 1

36600 PÄLKÄNE

Lausuntopyyntönne 14. 10. 2015

PÄLKÄNE,LIIKUNTAHALLINASEMAKAAVALUONNOS
Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta hankkeesta. Maakuntamuseo on antanut hankkeen osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta lausunnon (DIAR:273/2015), Jossa maakuntamuseo totesi mm. seuraavaa: Hankkeen yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota uudisrakentamisen
laadukkuuteen ja kulttuuriympäristövaikutuksiin. Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Ristiänmäen rautakautinen kalmisto (muinaisjäännösrekisteritunnus 635010011). Vuoden 1995 inventointiraportin (Pirkanmaan maakuntamuseo) mukaan kalmisto voi ulottua nykyisen kaava-alueen länsiosaan. Haudat ovat aikaisempien kaivausten mukaan n. 65 - 105 cm syvyydessä, joten on
mahdollista, että alueella on säilynyt rakenteita tai hautoja, vaikka pintamaa on
sekoittunut.

Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut kaavaluonnokseen ja toteaa, että
kaava-alue on laajentunut osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esillä olleesta
rajauksesta. Kaava alue kattaa nyt myös koko Pälkäneen yhteiskoulun alueen.
Pälkäneen yhteiskoulu edustaa 1950-luvun koulurakentamista, ja rakennuksella
voidaan alustavasti arvioida olevan erityistä kulttuurihistoriallista arvoa. Näin olIen kaavahankkeen yhteydessä tulee arvioitavaksi myös koulurakennuksen suojelutarve. Koulun arvojen määrittelemiseksi on tarpeen laatia asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön selvitys Pälkäneenyhteiskoulusta. Pirkanmaan maakuntamuseo voi tältä osin ottaa kantaa kaavaan vasta selvityksen valmistettua.
Kaavoittaja voi olla yhteydessä maakuntamuseoon selvityksen valmistuttua, ennen kaavaehdotuksen esillepanoa.
Kalmiston ulottuminen kaava-alueelle tulee selvittää arkeologisella tutkimuksella,
jossa kaivetaan arkeologin valvonnassa kohdat, missä kalmistoa on arveltu olevan. Valvottavat kohdat on merkitty liitekarttaan sinisellä viivalla. Mikäli valvonnassa havaitaan sekoittuneen maakerroksen jälkeen rakenteita, hautoja tai muita
merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä, tulee asiasta ottaa viipymättä yhteyttä
maakuntamuseoon, joka päättääjatkotoimenpiteistä.
Arkeologista valvontaa voidaan tehdä luotettavasti pääsääntöisesti sulan maan
aikana, lumettomissa olosuhteissa. Kustannuksista vastaa MML15 §:n perusteella työhankkeen toteuttaja. Kaikissa tutkimuksissa tulee noudattaa Museoviraston
PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO, PL 487,

33101 Tampere

Käyntiosoite: Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5
Puh. 03-5656 5140

Fax: 03-5656 5141

www. tampere. fi/vapriikkl

LIITE 4.4

Ohjeita arkeologisen tutkimuskertomuksen laatijalle (2012) ja Suomen arkeologisten
kenttätöiden
laatuohjeita
(2013)
(http://www. nba. fi/fi/File/1875
/kenttatoiden-laatuohjeet. pdf). Lisätietoja tutkimusten tilaamisesta ja suorittamisesta saa Museoviraston internetsivuilta (http://www. nba. fi/fi/kulttuuriymparisto
arkeologinen_kulttuuriperinto/arkeologisten_kenttatoiden_tilaaminen)ja
maakuntamuseolta.

Yksikön päällikkö

Tuija-Liis$fSoininen

Tutkija

Kreetta Lesell

Liite 1: kartta kaava-alueen osasta, jossa tarvitaan arkeologista valvontaa
Tiedoksi: Museovirasto/Kulttuuriympäristön suojelu/Hämeenlinnan toimipiste; Pirkanmaan E!y-keskus;Ympäristö ja
luonnonvarat -vasiuuaiue/Rakennetun ympäristön yksikkö; Pirkanmaan liitto
KL/kl/mm

LIITE 1

PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO, PL 487, 33101 Tampere
Käyntiosoite: Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitt: 5
Puh. 03-5656 5140

Fax:03-56565141

wvm. tampere. fl/vaprilkki

LIITE 4.4

Sinisellämerkitty alue tulee kaivaa arkeologin valvonnassa.

Pohjakartta: Maanmittauslaitos lupa PISA020/2006.
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LIITE 4.4

PÄLKÄNEEN KUNTA
Rakennuslautakunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 78

LIITE 4.5

03.11.2015

Lausunnon antaminen liikuntahallin asemakaavasta/ luonnosvaihe
47/10.02.03/2015
RAKLA 03.11.2015 § 78
Liikuntahallin suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen yhteiskoulun pohjoispuolella. Alueella sijaitsee vielä toistaiseksi Saarnilan rivitalot, joiden purkamiseen on käsitelty lupa nro 2015-0093. Liikuntahallin rakentamisen mahdollistava kaavamuutos on luonnoksena asetettu nähtäville 14.10. 13.11.2015 väliseksi ajaksi. Kunnanhallitus pyytää lausuntoja valmisteluaineistosta.
Kaavamuutoksen alue sijoittuu kuntakeskuksessa Valtatie 12 ja Kehätien
väliselle alueelle. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikuntahallin rakentaminen. Alueen pohjoisosassa on pysäköintiin osoitettua aluetta ja
varsinaiseen rakentamiseen osoitetun alueen tehokkuusluku on 0,5.
Valmistelu ja lisätiedot:
Anitta Käenniemi, rakennustarkastaja
p. 040 546 0314, anitta.kaenniemi@palkane.fi
Ehdotus

Rakennustarkastaja:
Rakennuslautakunta päättää lausua seuraavaa:
Piirtämistekniseltä osalta todetaan, että muutosalueelle olisi hyvä lisätä
korttelin ja tontin numerot.
Alueelle suuntautuva liikenne tulee lisääntymään. Toivottavasti liikenne on
ohjattavissa pääosin Keskustieltä Kehätien kautta, ellei katujen tai kevytväylien järjestelyjä oteta kaavamuutoksessa työn alle. Kehätien alun katualue Koulutien suunnasta on kapea ja näkemän rajoittuneisuus yhteiskoulun rakennuksen edustalla on lievään ylämäkeen sijoittuvan mutkan vuoksi
turvallisuutta vaarantava.
Muutoin rakennuslautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta.

Päätös

Keskustelun aikana nousi esille pysäköintitilan riittävyys. Erilaisia tapahtumia ja turnauksia varten autopaikkoja tulee olla käytössä nyt suunniteltua
selvästi enemmän huomioiden myös katsomon sallima yleisömäärä.
Rakennuslautakunta hyväksyi esityksen lisäyksellä, että pysäköintitilaa tulee varata alueelle nyt suunniteltua merkittävästi enemmän.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Pälkäneellä 24.11.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA
Rakennuslautakunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 78

Pöytäkirjanpitäjä

03.11.2015

LIITE 4.5

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 148
§ 228
§ 60

LIITE 4.6

10.06.2015
07.10.2015
27.10.2015

Liikuntahallin asemakaavaluonnoksen nähtäville asettaminen
47/10.02.03/2015
KH 10.06.2015 § 148

Liikuntahallin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut asetettavaksi nähtäville 17.6. - 3.7. ja 20.7 - 31.7. väliseksi ajaksi.
Liikuntahallin asemakaavalla muutetaan Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavaa ja sen tavoitteena on mahdollistaa liikuntahallin rakentaminen.
Liikuntahallin suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen yhteiskoulun pohjoispuolella. Alueella sijaitsee tällä hetkellä Saarnilan rivitalot, joiden purkamiseen
niiden rahoittaja ARA on antanut luvan, pysäköintialue ja pieni puistikko.
Valmistelu ja lisätiedot:
Marja Kuisma, aluearkkitehti
p. 040 737 5390, marja.kuisma@palkane.fi
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää asettaa liikuntahallin asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma nähtäville 17.6. - 3.7. ja 20.7 - 31.7. väliseksi ajaksi.

Päätös

Aluearkkitehti Marja Kuisma selosti asiaa kokouksessa.
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

KH 07.10.2015 § 228
Liikuntahallin asemakaavan luonnos on valmistunut asetettavaksi nähtäville 14.10 - 13.11.2015 väliseksi ajaksi. Liikuntahallin asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Onkkaalassa Valtatie 12 ja Kehätien välisellä alueella.
Suunnittelualuetta on laajennettu nähtävillä olleesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koskemaan koko yhteiskoulun aluetta. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa liikuntahallin rakentaminen.
Suunnittelualueen pohjoisosa osoitetaan LP-merkinnällä pysäköintiin. Olemassa oleva metsikkö säilytetään lähivirkistysalueena osoittamalla se
VP-merkinnällä. Valtatien varressa säilytetään EV-merkinnällä osoitettu
suojaviheralue, jonne voidaan sijoittaa huleveden keräilyaltaita. Koulun
alueelle muodostetaan uutena YOU-merkinnällä osoitettu oppimista ja urheilua palvelevien rakennusten alue. Sen tehokkuusluvuksi osoitetaan 0,5.
Entinen koulun aluemerkintä YO jää pois yhteiskoulun alueelta.
Aluearkkitehdin mukaan kaavaluonnoksesta tulee pyytää lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan aluepelastuslaitokselta, Tampereen ympäristöterveydeltä ja Pälkäneen kunnan tekniseltä lautakunnalta, sivistyslautakunnalta,
ympäristölautakunnalta ja rakennuslautakunnalta. Pälkäneen vanhusneuvostoa tiedotetaan kaavoituksesta mahdollisen mielipiteen antamiseksi.

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 148
§ 228
§ 60

LIITE 4.6

10.06.2015
07.10.2015
27.10.2015

Hallintosäännön 48 § kohdan 26 mukaan on kunnanhallituksen tehtävänä
päättää asemakaavan laatimistarpeesta. Koska on kunnanhallituksen tehtävänä päättää asemakaavan laatimistarpeesta, on hallintosäännön asiaa
koskevia määräyksiä tulkittava niin, että on kunnanhallituksen tehtävän
huolehtia myös kaavan hyväksymistä edeltävistä toimenpiteistä, kuten asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.
Liitteenä ehdotus liikuntahallin asemakaavan kaavaluonnokseksi liitteineen.
Valmistelu ja lisätiedot:
Marja Kuisma, aluearkkitehti
p. 040 737 5390, marja.kuisma@palkane.fi
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. asettaa liitteenä olevan liikuntahallin asemakaavan kaavaluonnoksen
nähtäville 14.10.-13.11.2015 väliseksi ajaksi ja
2. pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
- Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Pirkanmaan liitto
- Pirkanmaan maakuntamuseo
- Pirkanmaan aluepelastuslaitos
- Tampereen kaupungin ympäristöterveyspalvelut
- Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta
- Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta
- Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta
- Pälkäneen kunnan sivistyslautakunta

Käsittely

Asiantuntijana kokoukseen osallistunut aluearkkitehti Kuisma poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.12.
Esittelijän estyneenä ollessa tämän asian esittelijänä toimi hallintojohtaja
Moisala.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

SIVLA § 60
Sivistyslautakunnalle on toimitettu lausuntopyyntö koskien liikuntahallin
asemakaavaluonnosta. Liikuntahallin asemakaava, kaavaselostus ja muut
liitteet ovat kokouksen oheismateriaalina.
Valmistelu ja lisätiedot:
Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja
p. 040 538 0031, mauri.nest@palkane.fi
Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta antaa lausunnon liikuntahallin
asemakaavaluonnoksesta.

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Päätös

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 148
§ 228
§ 60

LIITE 4.6

10.06.2015
07.10.2015
27.10.2015

Sivistyslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnokseen.
Lautakunta kuitenkin päätti ehdottaa, että asian jatkovalmistelussa otetaan
huomioon liikuntahallille suuntautuvat liikennejärjestelyt koulujen ja
asujamiston turvallisuutta ja toimivuutta edellyttävällä tavalla.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Pälkäneellä 4.11.2015

Pöytäkirjanpitäjä

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 148
§ 228
§ 94

LIITE 4.7

10.06.2015
07.10.2015
10.11.2015

Lausunnon antaminen liikuntahallin asemakaavasta/luonnosvaihe
47/10.02.03/2015
KH 10.06.2015 § 148

Liikuntahallin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut asetettavaksi nähtäville 17.6. - 3.7. ja 20.7 - 31.7. väliseksi ajaksi.
Liikuntahallin asemakaavalla muutetaan Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavaa ja sen tavoitteena on mahdollistaa liikuntahallin rakentaminen.
Liikuntahallin suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen yhteiskoulun pohjoispuolella. Alueella sijaitsee tällä hetkellä Saarnilan rivitalot, joiden purkamiseen
niiden rahoittaja ARA on antanut luvan, pysäköintialue ja pieni puistikko.
Valmistelu ja lisätiedot:
Marja Kuisma, aluearkkitehti
p. 040 737 5390, marja.kuisma@palkane.fi
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää asettaa liikuntahallin asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma nähtäville 17.6. - 3.7. ja 20.7 - 31.7. väliseksi ajaksi.

Päätös

Aluearkkitehti Marja Kuisma selosti asiaa kokouksessa.
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

KH 07.10.2015 § 228
Liikuntahallin asemakaavan luonnos on valmistunut asetettavaksi nähtäville 14.10 - 13.11.2015 väliseksi ajaksi. Liikuntahallin asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Onkkaalassa Valtatie 12 ja Kehätien välisellä alueella.
Suunnittelualuetta on laajennettu nähtävillä olleesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koskemaan koko yhteiskoulun aluetta. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa liikuntahallin rakentaminen.
Suunnittelualueen pohjoisosa osoitetaan LP-merkinnällä pysäköintiin. Olemassa oleva metsikkö säilytetään lähivirkistysalueena osoittamalla se
VP-merkinnällä. Valtatien varressa säilytetään EV-merkinnällä osoitettu
suojaviheralue, jonne voidaan sijoittaa huleveden keräilyaltaita. Koulun
alueelle muodostetaan uutena YOU-merkinnällä osoitettu oppimista ja urheilua palvelevien rakennusten alue. Sen tehokkuusluvuksi osoitetaan 0,5.
Entinen koulun aluemerkintä YO jää pois yhteiskoulun alueelta.
Aluearkkitehdin mukaan kaavaluonnoksesta tulee pyytää lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan aluepelastuslaitokselta, Tampereen ympäristöterveydeltä ja Pälkäneen kunnan tekniseltä lautakunnalta, sivistyslautakunnalta,
ympäristölautakunnalta ja rakennuslautakunnalta. Pälkäneen vanhusneu-

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 148
§ 228
§ 94

LIITE 4.7

10.06.2015
07.10.2015
10.11.2015

vostoa tiedotetaan kaavoituksesta mahdollisen mielipiteen antamiseksi.
Hallintosäännön 48 § kohdan 26 mukaan on kunnanhallituksen tehtävänä
päättää asemakaavan laatimistarpeesta. Koska on kunnanhallituksen tehtävänä päättää asemakaavan laatimistarpeesta, on hallintosäännön asiaa
koskevia määräyksiä tulkittava niin, että on kunnanhallituksen tehtävän
huolehtia myös kaavan hyväksymistä edeltävistä toimenpiteistä, kuten asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.
Liitteenä ehdotus liikuntahallin asemakaavan kaavaluonnokseksi liitteineen.
Valmistelu ja lisätiedot:
Marja Kuisma, aluearkkitehti
p. 040 737 5390, marja.kuisma@palkane.fi
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. asettaa liitteenä olevan liikuntahallin asemakaavan kaavaluonnoksen
nähtäville 14.10.-13.11.2015 väliseksi ajaksi ja
2. pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
- Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Pirkanmaan liitto
- Pirkanmaan maakuntamuseo
- Pirkanmaan aluepelastuslaitos
- Tampereen kaupungin ympäristöterveyspalvelut
- Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta
- Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta
- Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta
- Pälkäneen kunnan sivistyslautakunta

Käsittely

Asiantuntijana kokoukseen osallistunut aluearkkitehti Kuisma poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.12.
Esittelijän estyneenä ollessa tämän asian esittelijänä toimi hallintojohtaja
Moisala.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

TEKLA 10.11.2015 § 94
Pälkäneen kunnanhallitus on pyytänyt tekniseltä lautakunnaltakin
lausuntoa liikuntahallin asemakaavaluonnoksesta. Lausunto tulee antaa
13.11.2015 mennessä.
Teknisen lautakunnan kannalta tärkeätä on, että alueella olevat vesijohtoja viemärilinjat otetaan huomioon, kun kaavaa käsitellään ja mahdollisesti
toteutettavaa liikuntahallia suunnitellaan. Lisäksi tulee ottaa huomioon
kohteen kunnossapitoasia eli esimerkisi lumenkasaamispaikat.
Valmistelu ja lisätiedot:
Matti Vesava, tekninen johtaja
p. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Ehdotus

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 148
§ 228
§ 94

LIITE 4.7

10.06.2015
07.10.2015
10.11.2015

Tekninen johtaja:
Tenkinen lautakunta päättää, että kaavaa valmisteltaessa:
1) on syytä ottaa huomioon alueella olevat vesi- ja viemärijohtolinjat
laitteineen
2) on mietittävä mihin mm. lumenkasauspaikat sijoitetaan
Tämän pykälän käsittelyn ajaksi Timo Ailio, Jukka Lindfors,
Anita Lindholm ja Matti Vesava poistuivat kokouksesta.
Tekninen lautakunta valitsi tämän pykälän käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi Jouko Saarikon.
Keskustelun aikana Jouko Saarikko esitti, että:
Tekninen lautakunta päättää, että kaavaa valmisteltaessa:
1) on syytä ottaa huomioon alueella olevat vesi- ja viemärijohtolinjat
laitteineen.
2) on mietittävä mihin mm. lumenkasauspaikat sijoitetaan
3) otetaan huomioon sujuvat liikennejärjestelyt ja parkkipaikkojen
asemointi ja riittävyys.
Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Saarikko, Giren, Ahlqvist
ja Saarinen.

Päätös

Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajana,
esittelijänä ja pöytäkirjan pitäjänä toimineen Jouko Saarikon esityksen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Pälkäneellä 24.11.2015

Pöytäkirjanpitäjä

LIITE 4.8
Lausunnon antaminen liikuntahallin asemakaavan luonnosvaiheesta
YMSLA
Liikuntahallin suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen yhteiskoulun pohjoispuolella. Liikuntahallin rakentamisen mahdollistava kaavamuutos on luonnoksena asetettu nähtäville 14.10-13.11.2015 väliseksi ajaksi. Kunnanhallitus
pyytää lausuntoja valmisteluaineistosta.
Kaavamuutoksen alue sijoittuu kuntakeskuksessa Valtatie 12 ja Kehtätien
väliselle alueelle. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikuntahallin rakentaminen. Alueen pohjoisosassa on pysäköintiin osoitettua aluetta ja
varsinaiseen rakentamiseen osoitetun alueen tehokkuusluku on 0,5.
Valmistelu ja lisätiedot:
Hannu Niukkanen, ympäristönsuojelusihteeri
p. 040 829 1178, hannu.niukkanen@palkane.fi
Ehdotus

Ympäristönsuojelusihteeri:
Kaavassa tulee antaa aluetta koskeva hulevesimääräys:
Alueen hulevedet tulee käsitellä tonteilla hulevesiä viivyttävillä rakenteilla
ennen niiden johtamista tieojaan tai hulevesiverkkoon. Alueelle on laadittava erillinen hulevesisuunnitelma, jossa osoitetaan hulevesien kerääminen
ja poistaminen. Hulevesien käsittely tulee perustua viivytys- ja imeytystekniikoihin.Hulevesien käsittelyjärjestelmiä eri tekniikoita hyödyntäen tulee
sallia koko kaava-alueella, ei pelkästään EV-1 alueella.
Rakennusten julkisivut on rakennettava siten, että ne sopeutuvat yhteen
ympäristön kaupunkikuvan kannalta merkittävien rakennusten kanssa
julkisivumateriaalien, mittasuhteiden, kattomuodon, pintojen ja värityksen
osalta.
Rakennusten ja alueen valaistuksen suunnittelua tulee ohjeistaa niin, että
ne ovat energiatehokkaita.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 4.9

LIITE 4.10

10.11.2015

PIRELY/3695/2015

Pälkäneen kunnanhallitus

Pälkäneen kunnanhallitus on pyytänyt lausuntoa Pälkäneen liikuntahallin asemakaavaluonnoksesta.
Kaavalla mahdollistetaan uuden liikuntahallin sijoittaminen Pälkäneen yhteiskoulun viereen opetus‐ ja
urheilutoimintaa palvelevalle korttelialueelle valtatien 12 varteen. Kaavaluonnos on päivätty
2.10.2015. Pirkanmaan ELY‐keskus pitää valittua sijoituspaikkaa yhteiskoulun ja urheilukentän välit‐
tömässä läheisyydessä hyvin perusteltuna. ELY‐keskus kommentoi kaavaluonnosta seuravasti:
Liikuntahallin asemakaavan suunnittelualue on osa Pälkäneen pitäjänkeskuksen valtakunnallisesti
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä sekä Pälkäneen maakunnallisesti arvokasta kulttuurimai‐
semaa. Uudisrakennuksen sovittamisessa ympäristöönsä on kaavamääräyksin varmistettava, että alu‐
een arvot säilyvät. Kaavaluonnokseen merkitty viittaus selostuksen ohjeisiin ei ELY‐keskuksen mielestä
ole riittävä määräys.
Kaava‐aineistoon ei liity suunnittelualuetta koskevaa meluselvitystä. Valtatien melutasot ylittävät to‐
dennäköisesti valtioneuvoston antamat hoito‐ ja oppilaitoksia koskevat melun ohjearvot, joten alueel‐
ta on tarpeen laatia meluselvitys. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on ratkaistava ne meluntorjun‐
nan tavat, joilla arvot alittavat ulkoalueilla tason 55 dB ja sisätiloissa 35 dB. Kaavaluonnoksessa osoitet‐
tu lähivirkistysalue ei melutilanteen vuoksi todennäköisesti sovellu osoitettuun tarkoitukseen ilman
melunsuojaustoimenpiteitä.
Alueiden kuivatus on hoidettava ensisijaisesti omalla, maanteiden kuivatusjärjestelmästä irrallisella
järjestelmällään tai alueelta tulevia kuivatusvesiä on viivytettävä siten, etteivät maanteiden sivu‐ ja
laskuojien sekä rumpujen vesimäärät kasva. Kuivatuksen mitoituksessa on huomioitava koko laa‐
jemman valuma‐alueen aiheuttamat hulevedet. Hulevesien johtaminen viivytettynäkin valtatien 12
kuivatusjärjestelmiin edellyttää tienpitäjän, Pirkanmaan ELY‐keskuksen lupaa. Alueen rakentamisen ml.
hulevesijärjestelmien aiheuttamien, mahdollisten valtatien 12 kuivatusjärjestelmien, mm. lasku‐ ja
sivuojien ja valtatien alittavien rumpujen sekä tien muiden rakenteiden muutosten toteuttaminen
kuuluu alueen maankäytön toteuttajalle. Hulevesijärjestelmän suunnittelussa ja toteuttamisessa on
varmistettava, että missään tilanteessa alueen hulevedet eivät saa aiheuttaa tulvaa valtatiellä 12.
Mahdolliset mainokset maanteiden varsilla on sijoitettava rakennusten yhteyteen. Maanteiden varsille
ei saa sijoittaa jaksottaisesti vaihtuvia eli LED‐mainoksia, tämä on kiellettävä kaavamääräyksissä. Mai‐
nokset, rakennukset, rakennelmat, ulko‐ ja julkisivuvalaistus, alueen sisäinen liikenne sekä muut alu‐
een toiminnat eivät saa vaarantaa valtatien 12 liikenneturvallisuutta esimerkiksi häikäisyn tai pöly‐
ävyyden vuoksi. Valtatien 12 liikenneturvallisuus on otettava huomioon myös aluetta rakennettaessa.
Alueen maansiirto‐ ja pohjanrakennustyöt on tehtävä alueen puolelta.

Elina Viitanen
Ylitarkastaja, arkkitehti
Pirkanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus (ELY‐keskus)
PL 297, Yliopistonkatu 38 (Attila), 33101 Tampere
vaihde 0295 036000
www.ely‐keskus.fi/pirkanmaa
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Liikuntahallin asemakaava / kaavaluonnos

PÄLKÄNEEN KUNNAN VASTINEET
Liikuntahallin asemakaavan kaavaluonnos on ollut nähtävillä 14.10. – 13.11.2015 välisenä aikana. Nähtävillä‐
oloaikana saatiin palautteena 6 lausuntoa. ELY‐keskus kommentoi luonnosta sähköpostitse. Lisäksi Pirkan‐
maan liitto ja Pirkanmaan pelastuslaitos ilmoittivat, ettei heillä ole lausuttavaa Liikuntahallin asemakaavasta.

LAUSUNTO

VASTINE

Pirkanmaan maakuntamuseo:
1. Kaavahankkeen yhteydessä tulee arvioita‐
vaksi myös koulurakennuksen suojelutarve.
Koulun arvojen määrittelemiseksi on tarpeen
laatia asemakaavatasoinen rakennetun ym‐
päristön selvitys Pälkäneen yhteiskoulusta.

Pälkäneen kunnanhallitus:
Pälkäneen yhteiskoulusta laaditun asemakaavatasoi‐
nen selvityksen perusteella esitetään Pälkäneen
yhteiskoulun rakennushistoriallisen arvon perusteel‐
la sitä suojeltavaksi asemakaavassa. Koulun raken‐
nusala osoitetaan sr‐aluerajauksella, jonka mukaan
rakennusta ei saa purkaa ja sen kulttuurihistorialli‐
nen arvo on huomioitava alueen suunnittelussa.
Rakennusalat määritellään kaavaehdotuksessa
luonnosvaihetta tarkemmin.

2. Kaava‐alueen välittömässä läheisyydessä si‐
Mahdolliset kalmiston esiintymäalueet merkitään
jaitseen Ristiänmäen rautakautinen kalmisto. kaavakarttaan sm‐aluerajauksin. Kaavamääräyksiin
Vuoden 1995 inventointiraportin mukaan
kirjataan kyseisten alueiden rakentamista edeltävän
kalmisto voi ulottua nykyisen kaava‐alueen
arkeologisen tutkimuksen tekeminen.
länsiosaan. Kalmiston ulottuminen kaava‐
alueelle tulee selvittää arkeologisella tutki‐
muksella, jossa kaivetaan arkeologin valvon‐
nassa kohdat, missä kalmistoa on arveltu
olevan. Valvottavat kohdat on merkittävä lii‐
tekarttaan sinisellä viivalla. Mikäli valvonnas‐
sa havaitaan sekoittuneen maakerroksen jäl‐
keen rakenteita, hautoja tai muita merkkejä
kiinteästä muinaisjäännöksestä, tulee asiasta
ottaa viipymättä yhteyttä maakuntamuse‐
oon, joka päättää jatkotoimenpiteistä.

LIIKUNTAHALLIN AK / KAAVALUONNOS / VASTINEET
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Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta:
1. Erilaisia tapahtumia ja turnauksia varten au‐
topaikkoja tulee olla käytössä nyt suunnitel‐
tua selvästi enemmän huomioiden myös kat‐
somon sallima yleisömäärä eli pysäköintitilaa
tulee varata alueelle nyt suunniteltua mer‐
kittävästi enemmän.

Pälkäneen kunnanhallitus:
Asemakaavan suunnittelutyön yhteydessä on teetet‐
ty tarkempi pysäköinti‐ ja liikennöintisuunnitelma.

Pälkäneen kunnan sivistyslautakunta:
1. Sivistyslautakunnalla ei ole huomautettavaa
asemakaavaluonnokseen. Se kuitenkin päätti
ehdottaa, että asian jatkovalmistelussa ote‐
taan huomioon liikuntahallille suuntautuvat
liikennejärjestelyt koulujen ja asujaimiston
turvallisuutta ja toimivuutta edellyttämällä
tavalla

Pälkäneen kunnanhallitus:
Asemakaavan suunnittelutyön yhteydessä on teetet‐
ty tarkempi pysäköinti‐ ja liikennöintisuunnitelma.

Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta:
1. Kaavaa valmisteltaessa on syytä ottaa huo‐
mioon alueella olevat vesi‐ ja viemärijohto‐
linjat laitteineen.

Pälkäneen kunnanhallitus:
Huomioidaan alueen vesi‐ ja viemärijohtolinjat
alueen toteutuksessa.

2. Kaavaa valmisteltaessa on mietittävä minne
lumenkasauspaikat sijoitetaan.

Lumenkasauspaikat voidaan järjestää rakentamat‐
tomille puistomaisille alueen osille ja pysäköintialu‐
een reunamille. Asemakaavaan ei ole tarpeellista
osoittaa erillisiä aluevarauksia lumenkaatoa varten.

3. Kaavaa valmisteltaessa on otettava huomi‐
oon sujuvat liikennejärjestelyt ja parkkipaik‐
kojen asemointi ja riittävyys.

Asemakaavan suunnittelutyön yhteydessä on teetet‐
ty tarkempi pysäköinti‐ ja liikennöintisuunnitelma.

Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta:
1. Kaavassa tulee käsitellä hulevesiä viivyttävil‐
lä rakenteilla ennen niiden johtamista tie‐
ojaan tai hulevesiverkkoon. Alueelle on laa‐
dittava erillinen hulevesisuunnitelma, jossa
osoitetaan hulevesien kerääminen ja pois‐
taminen. Hulevesien käsittely tulee perustua
viivytys‐ ja imeytystekniikkoihin. Hulevesien
käsittelyjärjestelmiä eri tekniikoita hyödyn‐
täen tulee sallia koko kaava‐alueella, ei pel‐
kästään EV‐1 alueella.

Pälkäneen kunnanhallitus:
Pysäköintikentät jätetään sorapintaisiksi. Suunnitte‐
lualueelle voidaan muodostaa hulevesille keräilyal‐
taita ja säiliöitä siten, että niiden tilavuus on 1 m3
jokaista suunnittelualueen 100 m2 vedenläpäisemä‐
töntä pintaa kohden. Suunnittelualueelle on laadittu
alustava periaatteellinen hulevesisuunnitelma
asemakaavan suunnittelutyön yhteydessä. Koska
rakennettavan alueen vedenläpäisemättömien
pintojen määrä tarkentuu rakennussuunnitelman
asemapiirrosvaiheessa, suunnitellaan hulevesijärjes‐
telmä tarkemmin erikseen sen yhteydessä.
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2. Rakennusten julkisivut on rakennettava si‐
ten, että ne sopeutuvat yhteen kaupunkiku‐
van kannalta merkittävien rakennusten
kanssa julkisivumateriaalien, mittasuhteiden,
kattomuodon, pintojen ja värityksen osalta.

Suunnitellaan uudisrakennukset siten, että ne
sopeutuvat kyläkuvaan.

3. Rakennusten ja alueen valaistuksen suunnit‐
telua tulee ohjeistaa siten, että ne ovat
energiatehokkaita.

Energiatehokkuuden suhteen noudatetaan ympäris‐
töministeriön asetuksia.

Tampereen ympäristöterveys:
1. Kaavamuutoksen yhteydessä tulee huomioi‐
da liikennejärjestelyiden turvallisuus sekä lii‐
kuntahallialueella että koulualueella

Pälkäneen kunnanhallitus:
Asemakaavan suunnittelutyön yhteydessä on teetet‐
ty tarkempi pysäköinti‐ ja liikennöintisuunnitelma.

2. Rakentamisessa tulee huomioida radontur‐
vallinen rakennustapa

Radonturvallisuuden suhteen noudatetaan ympäris‐
töministeriön asetuksia.

KOMMENTTI

VASTINE

Pirkanmaan ELY‐keskus:
1. Uudisrakennuksen sovittamisessa ympäris‐
töönsä on kaavamääräyksin varmistettava,
että alueen arvot säilyvät.

Pälkäneen kunnanhallitus:
Kirjataan rakennustapaohjeet määräyksiin.

1. Alueelta on tarpeen laatia meluselvitys.
Asemakaavamuutoksen yhteydessä on rat‐
kaistava ne meluntorjunnan tavat, joilla ar‐
vot alittavat ulkoalueilla tason 55 dB ja sisäti‐
loissa 35 dB. Kaavaluonnoksessa osoitettu
lähivirkistysalue ei melutilanteen vuoksi to‐
dennäköisesti sovellu osoitettuun tarkoituk‐
seen ilman melunsuojaustoimenpiteitä.

Asemakaavan suunnittelutyön yhteydessä teetetyn
meluselvitysen mukaan annetaan kaavassa melu‐
määräys rakennusalueen rakennuksille. Sen sijaan,
että suojattaisiin luonnoksen lähivirkistysalue
meluesteellä, osoitetaan se indeksillä EV‐2 suojavi‐
heralueeksi, jolla turvataan alueen olemassa olevan
puuston säilyminen.

2. Alueen kuivatus on hoidettava ensisijaisesti
omalla, maanteiden kuivatuksesta irrallisella
järjestelmällään tai alueelta tulevia kuivatus‐
vesiä on viivytettävä siten, etteivät maantei‐
den sivu‐ ja laskuojien sekä rumpujen vesi‐
määrät kasva.

Pysäköintikentät jätetään vettä läpäiseväksi. Suun‐
nittelualueelle voidaan muodostaa hulevesille
keräilyaltaita ja säiliöitä siten, että niiden tilavuus on
1 m3 jokaista suunnittelualueen 100 m2 vedenlä‐
päisemätöntä pintaa kohden. Suunnittelualueelle on
laadittu alustava periaatteellinen hulevesisuunnitel‐
ma asemakaavan suunnittelutyön yhteydessä. Koska
rakennettavan alueen vedenläpäisemättömien
pintojen määrä tarkentuu rakennussuunnitelman
asemapiirrosvaiheessa, suunnitellaan hulevesijärjes‐
telmä tarkemmin erikseen sen yhteydessä.
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Pälkäneen kunnanhallitus

Pälkäneen kunnanhallitus on pyytänyt lausuntoa Pälkäneen liikuntahallin asemakaava‐
ehdotuksesta. Kaavaehdotus on päivätty 26.11.2015.
Kaavoituksen yhteydessä on laadittu Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion kulttuurihistorial‐
listen arvojen selvitys. Selvityksen toimenpidesuosituksissa todetaan, että yhteiskoulun
ja lukion arvojen säilymisen kannalta on tärkeää, että rakennuksen julkisivut ikkunaja‐
koineen ja alkuperäinen massoittelu säilytetään. Uudisrakentaminen esitetään sijoitet‐
tavaksi rakennuspaikan itäosaan joko juhlasalisiiven jatkeeksi tai vastapäätä luokkasiipeä
siten, että se sopeutuu koulun arkkitehtoniseen tyyliin. Uudisrakentamista ei tulisi sijoit‐
taa kiinni olemassa olevaan rakennukseen siten, että se heikentäisi koulurakennuksen
julkisivujen näkymistä. Uudisrakentamisessa tulisi huomioida koulurakennuksen asema
julkisten rakennusten sarjan päätepisteenä.
ELY‐keskus katsoo, että em. toimenpidesuositukset on suotavaa ottaa kaavamääräyksis‐
sä huomioon. Esimerkiksi kaavaehdotuksessa käytetty merkintä sallii uudisrakentamisen
sijoittamisen kiinni olemassa oleviin rakenteisiin. Uutta rakentamista ohjaava rakennus‐
ala on merkittävä tontille täsmällisemmin siten, että säilytettävän rakennuksen julkisivut
voidaan turvata. Myös suojelumerkinnän sr‐1 sisältöä tulisi tarkentaa edellä mainitut
toimenpidesuositukset huomioon ottavalla tavalla.
Alueen toteuttamista koskevat ohjeet tulee asemakaavamääräysten yleisperiaatetta
noudattaen antaa yksiselitteisinä määräyksinä. Esimerkiksi kaavaehdotuksen ohje, jonka
mukaan uudisrakennus ei saa muistuttaa edullisesti toteutettua tuotantorakennusta, jää
ELY‐keskuksen mielestä tulkinnanvaraiseksi. ELY‐keskus esittää myös, että joitain kaava‐
ehdotuksessa käytettyjä merkintöjä tarkistetaan ja selvennetään. Muun ohella on tar‐
peen täsmentää miltä vettä läpäisemättömältä alueelta hulevesisäiliöiden tai altaiden
mitoitus suojaviheralueella EV‐1 lasketaan.
Kaavatyön yhteydessä on laadittu meluselvitys, jossa asiakirjan mukaan on tarkasteltu
tieliikenteen aiheuttamia melutasoja suunnitellun liikuntahallin julkisivuilla ennustetilan‐
teessa vuonna 2030. Kaavaehdotuksessa on liikuntahallirakennuksen lisäksi otettava
huomioon, että kaavassa alueelle sallitaan opetus‐ ja urheilutoimintaa palvelevien ra‐
kennusten rakentaminen (YOU). Valtioneuvoston päätöksen mukaan oppilaitosten ulko‐
alueilla melun ohjearvo saa päivällä olla enintään 45 dB. Meluselvityksen kartta‐aineis‐
ton perusteella ohjearvo ylittyy suurella osaa korttelialuetta. Näin ollen kaavassa on an‐
nettava määräykset, joilla piha‐alueiden melutasoa voidaan vähentää. Meluselvitys tulee
päivittää kaavaehdotuksen maankäyttöratkaisuun perustuen koko kaava‐alue huomioon
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ottaen. Mahdollisesti tarvittavien melusuojausten toteuttamisvastuu on alueen maan‐
käytön toteuttajalla.
Asemakaava‐alueelle tehdyn hulevesitarkastelun mukaan alueen hulevedet ohjautuvat
tai ohjataan valtatien 12 sivuojaan. Liikuntahallin ja piha‐alueiden rakentaminen tullee
kasvattamaan alueen valumavesien määriä ison kattopinta‐alan ja päällystettyjen piha‐
alueiden vuoksi. Tämän vuoksi rakennuslupavaiheessa on edellytettävä riittäviä laskel‐
mia alueelta syntyvien hulevesien määristä ja edellytettävä riittävien viivytysaltaiden to‐
teuttamista syntyville hulevesille. Kuten luonnosvaiheen kommenteissaan ELY‐keskus
esitti, alueelta syntyvät hulevedet eivät saa kasvattaa valtatien 12 sivuojan ja rumpujen
vesimääriä. Viivytettyjenkin hulevesien johtaminen valtatien 12 sivu‐ ja laskuojiin tai
rumpuihin edellyttää tienpitäjän lupaa. ELY‐keskus korostaa edelleen, että hulevesijär‐
jestelmän suunnittelussa ja toteuttamisessa on varmistettava, että missään tilanteessa
alueen hulevedet eivät saa aiheuttaa tulvaa valtatiellä 12.
Mahdolliset mainokset maanteiden varsilla on sijoitettava rakennusten yhteyteen.
Maanteiden varsille ei saa sijoittaa jaksottaisesti vaihtuvia eli vaihtuvanäyttöisiä valo‐
mainoksia. ELY‐keskus esittää edelleen, että em. valomainokset kielletään kaavamäärä‐
yksissä.

Elina Viitanen
Ylitarkastaja, arkkitehti
Pirkanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus (ELY‐keskus)
PL 297, Yliopistonkatu 38 (Attila), 33101 Tampere
vaihde 0295 036000
www.ely‐keskus.fi/pirkanmaa
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Liite 4.14
Lausunnon antaminen liikuntahallin asemakaavasta/ ehdotusvaihe
RAKLA 03.11.2015 § 78

Liikuntahallin suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen yhteiskoulun pohjoispuolella. Alueella sijaitsee vielä toistaiseksi Saarnilan rivitalot, joiden purkamiseen on käsitelty lupa nro 2015-0093. Liikuntahallin rakentamisen mahdollistava kaavamuutos on luonnoksena asetettu nähtäville 14.10. 13.11.2015 väliseksi ajaksi. Kunnanhallitus pyytää lausuntoja valmisteluaineistosta.
Kaavamuutoksen alue sijoittuu kuntakeskuksessa Valtatie 12 ja Kehätien
väliselle alueelle. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikuntahallin rakentaminen. Alueen pohjoisosassa on pysäköintiin osoitettua aluetta ja
varsinaiseen rakentamiseen osoitetun alueen tehokkuusluku on 0,5.
Valmistelu ja lisätiedot:
Anitta Käenniemi, rakennustarkastaja
p. 040 546 0314, anitta.kaenniemi@palkane.fi
Ehdotus

Rakennustarkastaja:
Rakennuslautakunta päättää lausua seuraavaa:
Piirtämistekniseltä osalta todetaan, että muutosalueelle olisi hyvä lisätä
korttelin ja tontin numerot.
Alueelle suuntautuva liikenne tulee lisääntymään. Toivottavasti liikenne on
ohjattavissa pääosin Keskustieltä Kehätien kautta, ellei katujen tai kevytväylien järjestelyjä oteta kaavamuutoksessa työn alle. Kehätien alun katualue Koulutien suunnasta on kapea ja näkemän rajoittuneisuus yhteiskoulun rakennuksen edustalla on lievään ylämäkeen sijoittuvan mutkan vuoksi
turvallisuutta vaarantava.
Muutoin rakennuslautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta.

Päätös

Keskustelun aikana nousi esille pysäköintitilan riittävyys. Erilaisia tapahtumia ja turnauksia varten autopaikkoja tulee olla käytössä nyt suunniteltua
selvästi enemmän huomioiden myös katsomon sallima yleisömäärä.
Rakennuslautakunta hyväksyi esityksen lisäyksellä, että pysäköintitilaa tulee varata alueelle nyt suunniteltua merkittävästi enemmän.

RAKLA
Liikuntahallin asemakaava on valmistunut ehdotusvaiheeseen. Rakennuslautakunnan luonnosvaiheessa antama lausunto on otettu ehdotuksessa
huomioon. Kaavaa valmisteltaessa on huomioitu mm. muinaismuistoalueen vaikutus, rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo, valumavesien käsittely ja liikennejärjestelyjen parantaminen erityisesti koulukyyditysten näkökulmasta.
Valmistelu ja lisätiedot:
Anitta Käenniemi, rakennustarkastaja
p. 040 546 0314, anitta.kaenniemi@palkane.fi
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Ehdotus

Rakennustarkastaja:
Rakennuslautakunta päättää antaa liikuntahallin kaavan muutoksesta seuraavan lausunnon:
Alueen toteutusta ei mm. ympäristöön soveltuvuuden kohdalla ole annettu
määräyksiä vaan ohjeita. Ohjeiden sisältöä on nähtävästi valmistelu
asiantuntijaviranomaisen eli maakuntamuseon edustajien kanssa. Rakennusvalvonnan kannalta ohjeiden viimeinen kohta herättää enemmän keskustelua suunnitteluvaiheessa ja jättää kaavan ohjauksen hyvin kevyeksi.
Ohjetasoiset tekstit luovat sitoutumisvelvoitteen kunnalle itselleen hankkeen rakennuttajana. Rakennusvalvonnan mahdollisuus kaavan toteutuksen valvontaan lupakäsittelyssä on tällöin ohut.
Pysäköintiin on nyt varattu luonnosta enemmän tilaa. LP-aluetta on tarpeen jäsennellä esim. valaistuksen tai istutusten avulla. Valtatien 12 ohikulkevan liikenteen kannalta avoin pysäköintikenttä sellaisenaan ei ole
kunnan imagoa nostava. Siten myös pysäköintialueen toteuttamiseen tulisi
suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota.

Päätös
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Liikuntahallin asemakaava / kaavaehdotus

PÄLKÄNEEN KUNNAN VASTINEET
Liikuntahallin asemakaavan kaavaehdotus on ollut nähtävillä 4.12.2015 – 8.1.2016 välisenä aikana. Nähtävil‐
läoloaikana saatiin palautteena 3 lausuntoa. Lisäksi Pirkanmaan liitto, Tampereen ympäristöterveys ja Pälkä‐
neen kunnan sivistyslautakunta sekä tekninen lautakunta ilmoittivat, ettei heillä ole lausuttavaa liikuntahallin
asemakaavan ehdotuksesta.

LAUSUNTO

VASTINE

Pirkanmaan ELY‐keskus:
1. ELY‐keskus katsoo, että yhteiskoulun kult‐
tuurihistoriallisten arvojen selvityksen toi‐
menpidesuositukset on suotavaa ottaa
huomioon kaavamääräyksissä: esimerkiksi
kaavaehdotuksessa käytetty merkintä sallii
uudisrakentamisen sijoittamisen kiinni ole‐
massa oleviin rakenteisiin. Uutta rakentamis‐
ta ohjaava rakennusala on merkittävä tontil‐
le täsmällisemmin siten, että säilytettävän
rakennuksen julkisivut voidaan turvata.

Pälkäneen kunnanhallitus:
Pälkäneen kunta katsoo, että maakuntamuseon
kanssa yhteistyössä laaditut määräykset ovat riittä‐
vät ja viittaa maakuntamuseon lausuntoon: ”Pirkan‐
maan maakuntamuseo toteaa, että kaavahanke on
tältä osin edennyt maakuntamuseon ohjeiden
mukaisesti ja on nyt rakennetun ympäristön suojelun
osalta hyväksyttävissä.”

Suojelumerkinnän sr‐1 sisältöä tulisi tarken‐
taa edellä mainitut toimenpidesuositukset
huomioon ottavalla tavalla.
2. Alueen toteuttamista koskevat ohjeet tulee
asemakaavamääräysten yleisperiaatetta
noudattaen antaa yksiselitteisinä määräyksi‐
nä. Esimerkiksi kaavaehdotuksen ohje, jonka
mukaan uudisrakennus ei saa muistuttaa
edullisesti toteutettua tuotantorakennusta,
jää ELY‐keskuksen mielestä tulkinnanvarai‐
seksi.

Kaavamääräyksiä täsmennetään rakennustapaohjei‐
den kannalta. Kaavaan tulee vaade rakennuksen
sopeuttamisesta maastoon. Enintään ¾ yhtenäisen
tekstuurin vaade muutetaan vaatimukseksi yhtenäi‐
sen seinän sijaan tekstuurein, aukotuksin ja raken‐
tein kevennetystä julkisivusta. Maininta edullisesti
toteutetusta tuotantorakennuksesta poistetaan.
Lisätään rakennustapaohjeisiin vaade pääosin
puurakenteisuudesta.

3. ELY‐keskus esittää, että joitain kaavaehdo‐
tuksessa käytettyjä merkintöjä tarkistetaan
ja selvennetään. Muun ohella on tarpeen
täsmentää, miltä vettä läpäisemättömältä
alueelta hulevesisäiliöiden tai –altaiden mi‐
toitus suojaviheralueella EV‐1 lasketaan.

Hulevesijärjestelmän mitoitus lasketaan kaikilta
kaava‐alueen vettäläpäisemättömiltä pinnoilta, joita
ovat toteutuneet ja toteutuvat rakennusalat sekä
päällystetyt maapinnat. Näitä ei ole EV‐1‐alueella.
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4. Liikuntahallin asemakaavassa on liikuntahal‐
lirakennuksen lisäksi otettava huomioon, et‐
tä kaavassa sallitaan opetus‐ ja urheilutoi‐
mintaa palvelevien rakennusten rakentami‐
nen (YOU). Valtioneuvoston päätöksen mu‐
kaan oppilaitosten ulkoalueilla melun oh‐
jearvo saa päivällä olla enintään 45 dB. Me‐
luselvityksen kartta‐aineiston perusteella oh‐
jearvo ylittyy suurella osaa korttelialuetta.
Näin ollen kaavassa on annettava määräyk‐
set, joilla piha‐alueiden melutasoa voidaan
vähentää.

Laaditaan uusi meluselvitys koko kaava‐alueelta ja
suojataan piha‐alue melulta valtioneuvoston päätök‐
sessään (Vnp 993) oppilaitosten piha‐alueille anta‐
man päiväajan ohjearvotason 55 dB mukaan.

Meluselvitys tulee päivittää koko kaava‐
alueen osalta.
5. Liikuntahallin ja piha‐alueiden rakentaminen
tullee kasvattamaan alueen valumavesien
määriä ison kattopinta‐alan ja päällystetty‐
jen piha‐alueiden vuoksi. Tämän vuoksi ra‐
kennuslupavaiheessa on edellytettävä riittä‐
viä laskelmia alueelta syntyvien hulevesien
määristä ja edellytettävä riittävien viivytysal‐
taiden toteuttamista syntyville hulevesille.

Lisätään asemakaavaan vaatimus hulevesisuunnitte‐
lusta rakennussuunnittelun yhteydessä.
Edellytetään asemakaavassa, että rakennuslupavai‐
heessa haetaan lupa hulevesien reitittämisestä
maantien ojaan. Rakennussuunnitteluvaiheessa on
suunniteltava hulevesien viivytysjärjestelmä, jolla
varmistetaan, että alueen hulevedet eivät aiheuta
tulvauhkaa valtatiellä 12.

Kuten luonnosvaiheen kommentissaan ELY‐
keskus esitti, alueelta syntyvät hulevedet ei‐
vät saa kasvattaa valtatie 12 sivuojan ja
rumpujen vesimääriä. Viivytettyjenkin hule‐
vesien johtaminen valtatie 12 sivu‐ ja las‐
kuojiin edellyttää tienpitäjän lupaa. ELY‐
keskus korostaa, että hulevesijärjestelmän
suunnittelussa ja toteuttamisessa on varmis‐
tettava, etteivät alueen hulevedet aiheuta
tulvaa valtatiellä 12.
6. Mahdolliset mainokset maanteiden varsilla
on sijoitettava rakennusten yhteyteen.
Maanteiden varsille ei saa sijoittaa jaksottai‐
sesti vaihtuvia eli vaihtuvanäyttöisiä valo‐
mainoksia. ELY‐keskus esittää edelleen, että
edellä mainitut valomainokset kielletään
kaavamääräyksissä.
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EV‐1 alueen kaavamääräyksiä täydennetään määrä‐
yksellä, joka kieltää maantielle suuntauvat vaihtuva‐
näyttöiset mainostaulut
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17.2.2016 / Pälkäneen kunnanhallitus

Pirkanmaan maakuntamuseo:
1. Kaava‐alueelle sijoittuvasta muinaisjäännös‐
alueen osasta on saatu uutta tietoa
17.12.2016 tehdyssä arkeologisessa tutkimuk‐
sessa (Pirkanmaan maakuntamuseon tekemä
kaivutyön valvonta kaukolämpöliittymän kat‐
kaisemisen johdosta). Rakentamisen yhtey‐
dessä tutkimusta vaativa alue on aiemmin il‐
moitettua pienempi ja se tulee rajata uudel‐
leen lausunnon liitekartassa esitetyn mukai‐
sesti.

Pälkäneen kunnanhallitus:
Korjataan kaavamääräykset ja muinaisjäännösalu‐
een rajaus esitetysti. Lisäksi korjataan määräyksien
selityksiin merkintä sr muotoon sr‐1.
Korjataan selostus esitetysti.

Muinaisjäännöstä osoittavan kaavamerkinnän
silitys ja määräys korjataan muotoon ”Mui‐
naisjäännösalueen osa, jolla on tehtävä arkeo‐
loginen tutkimus ennen sen rakentamista”
Kaavaselostusta tulee täydentää seuraavilla
tutkimusta koskevilla tiedoilla: ”’Tutkimusten
kustannuksista vastaa MML 15§:n perusteella
työhankkeen toteuttaja. Arkeologista valvon‐
taa voidaan luotettavasti tehdä pääsääntöi‐
sesti sulan maan aikana, lumettomissa olo‐
suhteissa. Muinaisjäännöstä koskevissa tutki‐
muksissa tulee noudattaa Museoviraston laa‐
timia Suomen arkeologisten kenttätöiden laa‐
tuohjeita (2013)
(http://www.nba.fi/fi/File/1875/kenttatoiden‐
laatuohjeet)
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta:
1. Pysäköintiin on nyt varattu luonnosta enem‐
män tilaa. LP‐aluetta on tarpeen jäsennellä
esimerkiksi valaistuksen tai istutusten avulla.
Valtatie 12 ohikulkevan liikenteen kannalta
avoin pysäköintikenttä sellaisenaan ei ole
kunnan imagoa nostava. Siten myös pysäköin‐
tialueen toteuttamiseen tulisi suunnitteluvai‐
heessa kiinnittää huomiota.

Pälkäneen kunnanhallitus:
Alueen toteuttamissuunnitelman yhteydessä suun‐
nitellaan myös pysäköintialue tarkemmin.

Pälkäneellä 17.2.2016
Pälkäneen kunnanhallitus
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
635 Pälkäne
Täyttämispvm
15.04.2016
Kaavan nimi
Liikuntahallin asemakaava/Valtatie 12 rinnakkaistien asemakaavan muutos
Hyväksymispvm
06.04.2016
Ehdotuspvm
26.11.2015
Hyväksyjä
V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm
18.03.2015
Hyväksymispykälä
14
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
635V060416A14
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
2,5594
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,0000
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 2,5584

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
2,5594

1,7502

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0

68,4

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
-0,3223

Kerrosalan muut. [km² +/-]

0,3223

-0,1340
0,2911
0,5181

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu
Yhteensä

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala
[ha]

11,4
20,2

Pinta-ala
[%]

0,0700
0,0640

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

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
1
4000
1
4000
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Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AP
P yhteensä
Y yhteensä
YO
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
VP
R yhteensä
L yhteensä
LP
E yhteensä
EV
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
2,5594

1,7502
1,7502

68,4
100,0

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
-0,3223
-0,3223
0,3223
0,3223

-0,1340
-0,1340
0,2911
0,2911
0,5181
0,5181

Rakennussuojelu
Yhteensä
Asemakaava

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0

11,4
100,0
20,2
100,0

0,0700
0,0700
0,0640
0,0640

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
1
4000
1
4000
1
4000
1
4000

Kerrosalan muut. [km² +/-]

