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2.

TIIVISTELMÄ

2.1.

Sijainti

Kaava-alueen rajaus. Ilmakuva: GoogleMaps.

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksessa Kuusiston alueella Tommolantien länsiosassa. Alue rajoittuu Mallasveden rantaan.
Suunnittelualue käsittää kokonaisuudessaan kiinteistön Rantakallio 635-436-4-107 sekä osin
kiinteistöt Mäkelänmaa 635-436-4-113, Tiusala 635-436-5-0, Mäkelä 635-436-4-93, Välipelto
635-436-4-89, Kuusisto 635-436-4-85 ja Kalliomäki 635-436-3-34.

2.2.

Kaavaprosessin vaiheet

Hanketta koskeva (Tommolan alueen) asemakaavan muutoksen ensimmäinen vaihe tuli vireille 2007. Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 22.6.2009. Kaavasta valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi kaavan 18.8.2010.
Asemakaavan muutoshanke käynnistettiin vuonna 2012 uudelleen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 10.5.-8.6.2012 välisenä aikana. Kaavaehdotus oli nähtävänä 24.8.-23.9.2016 välisenä aikana. Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävänä
8.8.-7.9.2018 välisenä aikana.

2.3.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on osoittaa Pälkäneen kunnan omistukseen siirtyneille alueille pientaloasumista.
Ranta-alue on tavoitteena osoittaa virkistyskäyttöön. Peltoniemen etelärannan yksityisessä
omistuksessa olevalle alueelle on tavoitteena osoittaa loma-asuntopaikkoja. Tavoitteena on
huomioida kaavassa alueen kulttuurihistorialliset arvot.
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2.4.

Suunnittelualueen laajuus

Suunnittelualueen laajuus on 15,6 ha.

2.5.

Rakennusoikeus

Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä 7380 kem².

2.6.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

2.7.











Lähtöaineisto ja laaditut selvitykset
Luontoselvitys, Pälkäne, Tommola. Hannu Alén, 2007.
Tommolan alueen maisemaselvitys 2007. Arkkitehtitoimisto Eija Teivas, 2007.
Muunnettu rantaviiva Mäkelä (4-9), Airix Ympäristö, 2009.
Pälkäneen kunnan jätevedenpuhdistamon hajupäästön matemaattinen mallinnus, Airix Ympäristö, 2012.
Pälkäneen kuntakeskuksen rantojen virkistyskäyttö 2008
Tommolan asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2008
Hajun ja hajuhaitan kartoittaminen Tommolan jätevedenpuhdistamon ympäristössä 2011, VVT
Expert Services Oy
Pohjatutkimus, Tommolan alueen rakennettavuus, Geohelovuo Oy, 2007
Pälkäneen rantojen virkistyskäyttö, Pälkäneen kunta, Marja-Liisa Mytkäniemi, 2008

3

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Yleistä

Kaava-alueen rajaus.

Suunnittelualueen itäosassa on peltoalue.
Alueen eteläosassa on Tiusalan ja Mäkelän kiinteistöt. Tiusalan kiinteistön alueella sijaitsee
entinen Tommolan kappalaispappila rakennuksineen. Mäkelän tilan rakennuksista kaava-alueella sijaitsee aitta ja talousrakennus.
Suunnittelualueen länsiosa on metsää. Peltoniemen etelärannalla on saunarakennus.
Kaava-alueen eteläpuolella jää kaava-alueen ulkopuolelle Tommolan jätevedenpuhdistamo.
Alueen maanpinta laskee loivasti luoteeseen kohti Mallasvettä. Korkeusvaihtelu alueella on
noin 23 metriä. Korkein kohta pappilan alueella on noin 108 mpy ja matalin Mallasveden rannassa noin 85 mpy.
Asemakaavamuutosalue on kooltaan 15,8 hehtaaria.

Peltoalue alueen itäosassa.
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Peltoniemen pohjoisrantaa.

Peltoniemen pohjoisrannan silokallio.
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Peltoniemi.

Tommolan jätevedenpuhdistamo.
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Näkymä Peltoniemestä kohti Onkkaalaa.

Tommolantie.

Kulttuuriympäristö ja rakennettu ympäristö

Tiusalan päärakennus. (Kuva Eija Teivas)

Kaava-alueelle on laadittu maisemaselvitys vuonna 2007. Maisemaselvitykseen kuuluu rakennusinventointi.
Maisemaselvityksessä on annettu seuraavat toimenpidesuositukset koskien kaava-aluetta:
 Tiusalan päärakennus ja maakellari sekä puistomainen pihapiiri perinteisine hedelmäpuineen ja kivipenkereineen tulee suojella asemakaavassa. Seuraavassa julkisivukunnostuksessa olisi hyvä palauttaa alkuperäinen väritys.
 Mäkelän aitta tulee suojella asemakaavassa.
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Etenkin rantatien varrelta tulee karsia puustoa niin, että päärakennuksesta ainakin
osa näkyisi itään Tommolantien mutkaan. Perinteinen kulttuurimaisema saadaan palautetuksi karsimalla vesakkoa Tommolantien varresta ja lammen ympäriltä siten, että
päärakennus ja mahdollisesti aitta näkyvät ainakin osittain.
Tommolantien linja pellon laidalla tulee säilyttää samoin kuin vanhimpien viljeltyjen
peltojen avoimuus rakennusryhmän ja rantatien lähistöllä.
Mäkelän ja Tiusalan rakennusten tulee erottua omaksi kokonaisuudekseen peltojen
laidalla, eikä niiden viereen tule osoittaa uusia rakennuspaikkoja.
Riihipuimaladon osittainen säilyttämismahdollisuus tulisi tutkia.
Rantapuustoon tulisi avata aukkoja järvelle rikkomatta ehjää rantavyöhykettä liikaa.
Mahdollisten historiallisen ajan muinaisjäännösten vuoksi jätevedenpuhdistamon lähellä tulisi teettää arkeologinen inventointi.

Kiinteät muinaisjäännökset
Alueelle on tehty arkeologinen inventointi syksyllä 2008. Inventoinnin perusteella ei löytynyt
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vanhaa talonpaikkaa ei kaava-alueelta todettu. Tommolan
vanha 1700 –luvun talonpaikka on ilmeisesti sijainnut nykyisen tien eteläpuolella. Nykyistä
talotonttia ei esitetty muinaisjäännökseksi.
Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti syksyllä 2012 Tommolan asemakaava-alueen pohjoisosassa, tilan 635-436-3-34 alueella maastokatselmuksen ja totesi, että alueella ei ole arkeologisen inventoinnin täydennystarvetta.
Luonnonympäristö
Kaava-alueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 2007. Luontoselvityksen mukaan alueella ei
ole luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä tai metsä- ja vesilain tarkoittamia
erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Luontoselvityksessä todetaan, että rakentamisen ulkopuolelle tulee jättää rannan vetinen saniaiskorpi sekä maisemallisesti merkittävä Peltoniemen
kärkiosa.
Luontoselvityksessä kerrotaan seuraavaa:
”Suurin osa alueesta on ollut peltoa, josta vain itäpuoli on enää viljelyksessä. Muilta osin pelto
kasvaa nykyisin heiniä ja korkeita ruohovartisia rikka- ja niittykasveja sekä harvakseltaan pajuja ja harmaaleppää. Alava rantaosa on vertynyt saniaiskorveksi, jonka valtapuuna on harmaaleppä. Aivan rantatörmällä kasvaa myös tervaleppiä. Lahopuutakin on jonkun verran. Entisessä rantaäyräässä
tavataan pienehkö kasvusto kotkansiipeä (Matteuccia struthiopteris) ja harvinaista isokäenrieskaa
(Gagea lutea). Vastaava kasvusto esiintyy myös niemen lounaisrannan äyräässä.
Peltoniemen koillisrannalla on maisemallisesti merkittävä kalliojyrkänne. Tämän kaakkoispäässä sijaitsee laakea silokallio, jolla kasvaa mm. tesmayrtti (Adoxa moschatellina), keltamaksaruoho
(Sedum acre) sekä pikkukäenrieska (Gagea minima). Niemen länsirantaa hallitsee näyttävä
avokallio, josta on rapautunut suuriakin lohkareita. Näillä kasvaa isokokoista kuhmujäkälää
(Lasallia pustulata).
Itse kallion merkittävimmät kasvilajit ovat usein juuri rantakallioilla viihtyvä kalliokohokki (Silene rupestris), pehmytpillike (Galeopsis ladanum) sekä viherjäsenruoho (Scleranthus annuus). Muilta osin Peltoniemen kasvillisuus vaihtelee pienimuotoisesti kuivasta jäkälätyypin mäntyvaltaisesta
kankaasta mustikkatyypin kuusivoittoiseen tuoreeseen kangasmetsään.
Niemen tyvellä lounaassa tavataan pieni lehtolaikku, jossa esiintyy mm. sinivuokko (Hepatica
nobilis) ja kevätlehtoleinikki (Ranunculus fallax).
Alueen linnustoon kuuluu tavanomaisia ja runsaslukuisia rantametsien ja pellonreunojen lajeja.
Mainitsemisen arvoisia ovat satakieli (Luscinia luscinia) ja uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi arvioitu pikkutikka (Dendrocopos minor), joka pesii lähes vuosittain rannan saniaiskorvessa.”

8

Palvelut ja virkistys
Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksen läheisyydessä ja kaikki sen palvelut
ovat siten käytettävissä.
Peltoniemi ja Mallasveden ranta tarjoavat hyvät mahdollisuudet ulkoiluun. Uimarannalle on
matkaa alle 1 km.
Liikenne
Liikennöinti kulkee Tommolantien kautta. Kaava-alueen ulkopuolella Tommolantie yhdistyy
Onkkaalantiehen.
Maaperä
Kallioperä on Pälkäneen alueella enimmäkseen syväkivilajeja, keskustan alueella granodioriittia.
Vanhin rakennettu alue nykyisen Tiusalan kohdalla sekä siitä länteen ja etelään on kalliopaljastumien täplittämää moreenia. Peltonimen kärjessä on myös avokalliota ja moreenia. Peltoalueen osalta maaperä on hiekkaa, muuttuen lähempänä rantaa korkeuskäyrän 93 alapuolella karkeaksi hiedaksi. Tommolantie kulkee moreeni- ja hiekkavyöhykkeiden rajalla.
Pintavedet
Pintavedet valuvat eteläiseltä kallioalueelta kahteen suuntaan. Yksi pieni puro kulkee notkelman pohjalla Mallasveteen jätevedenpuhdistamon vierestä. Toinen valuu Mäkelän ja Tiusalan välistä, kerääntyy Mäkelän aitan kulmalla lammeksi ja noruu siitä ojaa pitkin Tommolanlahteen.
Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueen lounaispuolella on jäteveden puhdistamo. Puhdistamolle on päivittäin
huoltoajoa. Puhdistamolla käydään päivittäin. Laitosmies ja huoltomies ajavat ma-pe puhdistamolla edestakaisin noin 3-6 kertaa päivässä. Viikonloppuisin on satunnaisia kulkuja.
Puhdistamolle tuotavaa sako- ja umpikaivoa on keskimäärin 0-10 kertaa päivässä, lisäksi on
satunnaisia tavaran ja kemikaalien toimittamisia.
Tiellä kuljetaan henkilöautolla, kuorma-autolla, traktorilla ja rekka-autolla. Eniten tiellä kuljetaan henkilö- ja kuorma-autolla.
Puhdistamon hajupäästöistä on tehty mallinnus. Mallinnukseen liittyvässä raportissa kerrotaan seuraavaa:
”Hajumallinnuksen perusteella voidaan arvioida, ettei jätevedenpuhdistamon tulevalla toiminnalla ole
merkittävää vaikutusta lähialueen kiinteistöjen läheisyydessä havaittavaan hajuun. Tässä mallinnetulla
toiseksi laajimman alueen, jolla esiintyy hajua noin 175 tuntia (2 %) vuoden tunneista, rajakäyrän sisäpuolelle ei jää yhtään nykyistä asuin- tai vapaa-ajan rakennusta. Hajupäästön vaikutus nyt päivitettävänä olevalle Tommolan asemakaava-alueelle (asemakaavaluonnos) koskee puhdistamon lähellä olevaa kadun osaa noin 60 metrin matkalla sekä liittyvää pientä osaa lähivirkistysalueesta.”

9

Ote Tommolan jätevedenpuhdistamon hajupäästöjen mallinnuksesta, jonka mukaan väritetyllä alueella on havaittavissa hajua 2 % vuoden tunneista (175 tuntia).

Kunnallistekniikka
Alueella on vesijohto ja viemäri.
Maanomistus
Suurin osa alueesta on kunnan omistuksessa ja muu osa yksityisessä omistuksessa.
Rantaviivan mitoitus ja emätilaselvitys
Mäkelän (4-93) tilan rantaviiva ja emätila on selvitetty luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen.
Emätilaselvitys
Emätilan rajaamisajankohtana on käytetty 1.7.1959.
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Jätevedenpuhdistamon alue (4-57)
19.3.1976
Laikka (4-90)
29.4.1981
Mäkelä (4-9)
30.9.1950

Lokinkivi (4-91)
29.4.1981
Rinteikkö (4-92)
29.4.1981

Mäkelä (4-93)
29.4.1981

Mäkelä (4-93)
29.4.1981

Rantakallio (4-107)
27.8.2005
Metsämaa (4-108)
31.10.2007
Mäkelänmaa (4-113)
14.01.2010

Olemassa olevat rantarakennuspaikat näytetty punaisella.
Emätila Mäkelän käytetty rantarakennusoikeus on yhteensä 4,0 rantarakennuspaikkaa.
Mitoitus
Emätilalla Mäkelä on yhteensä karttarantaviivaa 1313 metriä.
Muunnettua eli mitoitusrantaviivaa emätilalla on yhteensä 772,5 metriä.
Mitoituksena per muunnettu rantaviivakilometri käytetään 6 rantarakennuspaikka per muunnettu rantakilometri.
Emätilalla Mäkelä on mitoituslaskennan perusteella laskennallista rantarakennusoikeutta yhteensä 0,7725 km x 6 rp/km = 4,64 rp, eli 5,0 rp.
Emätilan Mäkelä käyttämätön rantarakennusoikeus on 5,0 rp – 4 rp = 1,0 rantarakennuspaikka.

3.2 Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
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Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa pääosa alueesta on osoitettu
taajamatoimintojen alueeksi (ruskea väri).
Peltoniemi on osoitettu maaseutualueeksi
(vaalean vihreä väri). Koko aluetta koskee
kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen
aluerajaus.
Maakuntakaavamääräykset:
Taajamatoimintojen alue.
Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja
muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden
taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä
sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti
merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit.
Suunnittelumääräys:
Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn
avulla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa
alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön,
maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon.

Maaseutualue.
Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien
elinkeinojen käyttöön.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.

Kasvutaajamien kehittämisvyöhyke.
Merkinnällä osoitetaan vyöhyke, jonka maaseutualueet sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet ovat
maakuntakaavan tavoitevuoden 2040 jälkeisiä potentiaalisia taajama-alueiden, väyläverkoston ja
muun yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntia ja joihin kohdistuu hajarakentamispainetta. Kasvuvyöhykkeeseen kuuluvat Akaan, Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven ne alueet, joiden saavutettavuus, väestökehitys ja aluerakenne täyttävät kasvuvyöhykkeen kriteerit. Merkintä ei rajoita maa- ja metsätalouden ja
niitä tukevien maaseudun elinkeinojen kehittämistä ja näihin liittyvää rakentamista.
Kehittämissuositus:
Alueen maaseutualueet sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet tulee turvata tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen laajentumisalueeksi. Alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ensisijaisesti ohjattava taajama-alueille ja kyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää liikennejärjestelyihin, erityisesti joukkoliikenteen mahdollistavaan yhdyskuntarakenteeseen, infrastruktuuriin, palvelujen saavutettavuuteen, toimiviin virkistysalueisiin sekä luonto-, maisemaja kulttuuriympäristöarvojen turvaamiseen.

Yleiskaava
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
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Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa rakennuskaava, joka on vahvistettu lääninhallituksessa
7.9.1967. Rakennuskaavaan on tehty kaavamuutos, joka on vahvistettu lääninhallituksessa
vuonna 4.11.1977.
Kaavassa suunnittelualue on merkitty suurimmaksi osaksi maatalousalueeksi (M), Peltoniemi
ja ranta ovat puistoaluetta (P, PL); merkintä PL tarkoittaa luonnontilaisena säilytettävää ja P
istutettavaa puistoaluetta. Uimarantavaraus (UV) on osoitettu lahden pohjukkaan loma-asuntojen ja pysäköintipaikan (LP) jatkoksi.

Ote kaavayhdistelmästä, suunnittelualueen rajaus punaisella pistekatkoviivalla.

Pohjakartta
Asemakaavoitettavalle alueelle on laadittu pohjakartta vuonna 2016.
Rakennusjärjestys
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kunnanvaltuusto 14.12.2016 §73.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Aloite ja vireilletulo
Asemakaava on tullut vireille Pälkäneen kunnan aloitteesta. Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 10.5.2012.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Tommolan asemakaavan muutoksen yhteydessä osallisia ovat:
 kaavamuutosalueen ja näihin rajoittuvien alueiden maanomistajat
 lähialueen asukkaat, yritykset, yritysten työntekijät
 Pälkäneen kunta:
 tekninen lautakunta
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rakennus- ja ympäristöjaosto
Pirkanmaan ELY -keskus
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkanmaan pelastuslaitos
Tampereen ympäristöterveys

Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa.
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdollista antamalla palautetta nähtävänä olevista aineistoista. Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta.
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus asetetaan virallisesti nähtäville. Nähtävänä olosta kuulutetaan Sydän-Hämeen Lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Virallinen aineiston nähtävillä olo on kunnanvirastolla. Lisäksi hankkeesta on tiedotettu kunnan internet-sivuilla, jossa aineisto on ollut myös nähtävillä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saatu palaute
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos asetettiin nähtäville 10.5.-8.6.2012 väliseksi ajaksi ja aineistosta pyydettiin lausuntoja viranomaisilta. Kaavaluonnoksesta lausunnon jättivät Kangasalan kunnan Ympäristöterveydenhuolto, Pirkanmaan Maakuntamuseo,
Pir-kanmaan ELY-keskus, Tampereen aluepelastuslaitos, Pirkanmaan liitto ja Pälkäneen
kunnan rakennuslautakunta sekä tekninen lautakunta.
Luonnoksesta saatiin lisäksi yksi mielipide.
Kaavaluonnoksen palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä.
Kaavaehdotus
Kaavaehdotus oli nähtävänä 24.8.-23.9.2016 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin
lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Tampereen ympäristöterveydeltä, Pirkanmaan pelastuslaitokselta sekä Pälkäneen kunnan tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja rakennuslautakunnalta. Kaavaehdotuksesta saatiin yksi
muistutus yksityiseltä henkilöltä. Kaavaehdotuksen palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä.
Saatujen lausuntojen perusteella kaavaehdotusta päätettiin tarkistaa seuraavasti:
 Alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioitiin paremmin suunnittelussa.
 Liikennöinnin sujuvuuteen ja liikenteen vaikutuksiin asumiseen kiinnitettiin erityistä huomiota.
 Tarve kaapelointien ja johtolinjojen osoittamiseksi asemakaavassa selvitettiin.
 Kääntöalueiden ja lumen kasaukseen varattujen alueiden riittävyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota.
 Selvitys ”Pälkäneen kunnan jätevedenpuhdistamon hajupäästön matemaattinen mallinnus, AIRIX Ympäristö Oy, 2012” liitettiin kaava-aineistoon.
 Kaavaselostukseen lisättiin tiedot puhdistamon kuljetusten ja huoltoajon määrästä sekä
käytettävästä kuljetuskalustosta.
Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävänä 8.8.-7.9.2018 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta
saatiin lausunnot Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Tampereen ympäristöterveydeltä, Pirkanmaan pelastuslaitokselta sekä Pälkäneen kunnan tekniseltä lautakunnalta
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ja rakennus- ja ympäristöjaokselta. Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi muistutusta yksityisiltä
henkilöiltä. Kaavaehdotuksen palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä.
Saatujen lausuntojen perusteella kaavaehdotusta päätettiin tarkistaa seuraavasti:
 Kaavaselostusta täydennettiin maakuntakaavan maaseutualueen osalta.
 Osoitettiin kiinteistön 635-436-4-107 länsiosa osaksi korttelin 453 tonttia 2. Annettiin
alueelle kaavamääräys my: Alueen osa, jolla on erityisiä maisema-arvoja. Alue tulee
säilyttää puustoisena. Avohakkuu alueella on kielletty. Alueella sallitaan metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka eivät merkittävästi muuta rantamaisemaa.
 Osoitettiin makasiini ja lampi osaksi rakennuspaikkaa.
 Osoitettiin makasiinin länsipuolelle jäävä alue maa- ja metsätalousalueeksi.
 Tarkistettiin kaava-alueen rajausta ja Vesaniementien linjausta siten, että perunakellarirakennus on mahdollista säilyttää.
Lisäksi korttelin 446 tontin 5 eteläpuolitse osoitettiin jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
alueen osa.
Olennaiset muutokset sijoittuvat yksityisten maanomistajien alueille ja koskevat vain yksityistä etua. Yksityisiä maanomistajia, joita muutokset koskevat, on kuultu erikseen. Tarkistettu kaavaehdotusaineisto lähetettiin heille kirjeitse ja varattiin heille mahdollisuus antaa tarkistetusta aineistosta palautetta määräpäivään mennessä. Kuulemisesta ei saatu määräpäivään mennessä yhtään palautetta.
Kaavan hyväksyminen
Kunnanhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä ja valtuusto hyväksyy asemakaavan.
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päivää.
Pirkanmaan ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisukehotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy kunnes kunta tekee uuden päätöksen.
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä
ollessa pyytäneille.
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella SydänHämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on osoittaa Pälkäneen kunnan omistukseen siirtyneille alueille pientaloasumista.
Ranta-alue on tavoitteena osoittaa virkistyskäyttöön. Peltoniemen etelärannan yksityisessä
omistuksessa olevalle alueelle on tavoitteena osoittaa loma-asuntopaikkoja. Tavoitteena on
huomioida mahdollisuuksien mukaan alueen kulttuurihistorialliset arvot maisemaselvitysraportissa annettujen toimenpidesuositusten mukaisesti.
Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi 19.3.2007 § 12 em. kiinteistökaupan. Kauppakirjaan on
kirjattu myyjän omistukseen jäävien alueiden käsittelyyn liittyviä ehtoja:
 rantaan sijoittuva alue muutetaan omakoti- tai loma-asuntotontiksi, jolla on noin 120 k-m2
rakennusoikeutta,
 Tommolantien varteen sijoittuvalle alueelle osoitetaan kaksi omakotitonttia, joiden rakennusoikeus on ympäröivien tonttien mukainen.
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Alueen läpi kulkeva viemärilinja huomioidaan suunnittelussa.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT
5.1 Kaavan rakenne ja sisältö

Asemakaavassa on osoitettu 12 erillispientalojen tonttia (AO) ja 19 pientalotonttia (AP). Peltoniemen eteläosaan on osoitettu kaksi loma-asuntotonttia (RA). Muu osa kaava-alueesta on
osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL) ja maa- ja metsätalousalueeksi (M).
AO-, AP- ja RA-kortteleiden osuus koko kaava-alueesta on 30%, VL- alueiden osuus 54 %,
M-alueiden osuus 3,6 % ja tiealueiden osuus 12%.
Rakennusoikeutta on yhteensä 7380 kem².
Alueen halki itä-länsisuunnassa on osoitettu kokoojatie, Vesaniementie, jolta liityntäkadut
Tommolantie, Talonpojantie ja Sigfridintie erkanevat etelään ja pohjoiseen.
Olemassa oleva virkistysaluereitistö on osoitettu yhtenäiseksi lähivirkistysalueille (VL).
Erillispientalojen korttelialueet (AO)
Erillispientalojen korttelialueet (AO) sijoittuvat peltoalueen itä- ja eteläreunaan. AO-tonteille
voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja (omakotitaloja) asumistarkoituksiin.
Tonttijako on ohjeellinen.
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalaneliömetreinä. Rakennusoikeutta on 250 kem² kullakin AO-tontilla. Osalla tontteja on erikseen määrätty talousrakennuksen rakennusalasta ja oikeudesta (t, 50). Tonteilla on määrätty rakennusten harjan suunnasta.
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Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty I u2/3. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla
saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Kaavan yleismääräyksen mukaan talousrakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi.
Korttelin 446 tontilla 1 on määrätty Tommolantien varteen istutettava alueen osa ja katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Korttelissa 445 rakennusalat on osoitettu niin, että asuinrakennukset sijaitsevat noin 3 metriä
alempana kuin Tommolantien eteläpuolella olevat asuinrakennukset.
Yhteenveto tonteista ja rakennusoikeudesta:
Kortteli/tontti
Pinta-ala m²
445/1
1432
445/2
1413
445/3
1467
445/4
1591
445/5
1545
445/6
1486
445/7
2483
446/1
1808
446/2
1419
446/3
1333
446/4
1419
446/5
1406

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetriä
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

AO-tonttien tonttitehokkuus on keskimäärin e=0,16.
Asuinpientalojen korttelialueet (AP)
Asuinpientalojen korttelialueet 447-451 (AP) sijoittuvat Vesaniemen pohjoispuolelle Mallasveden suuntaan laskevaan rinteeseen. Kortteli 452 käsittää entisen kappalaispappilan rakennusten alueen. Kortteleihin voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja tai erillisiä pientaloja (omakotitaloja) asumistarkoituksiin.
Tonttijako on ohjeellinen, mikä tarkoittaa, että korttelialueen tontteja on mahdollista yhdistää
toisiinsa siten, että kortteliin on mahdollista toteuttaa yhtenäinen rivitalokokonaisuus tai kortteli voidaan lohkoa 2-4 erilliseksi tontiksi ja kullekin tontille voidaan toteuttaa erilliset omakotitalot.
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalaneliömetreinä. Rakennusoikeutta on 150-250 kem²
kullakin AP-tontilla. Rakennusalan rajan etäisyys katualueen reunasta on 9 m. Etäisyys mahdollistaa autopaikkojen sijoittamisen tarvittaessa suoraan talojen eteen.
Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty II. Kaavan yleismääräyksen mukaan talousrakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi.
Kortteleissa 447 ja 450 on määrätty Tommolantien varteen istutettava alueen osa ja katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Yhteenveto tonteista ja rakennusoikeudesta:
Kortteli/tontti
Pinta-ala m²
447/1
1201
447/2
1272
448/1
765
448/2
675

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetriä
250
250
180
180
17

448/3
448/4
449/1
449/2
449/3
449/4
450/1
450/2
450/3
450/4
451/1
451/2
451/3
451/4
452/1

613
655
760
760
760
760
715
723
756
655
583
600
760
761
6925

180
180
190
190
190
190
180
180
180
180
150
150
190
190
700

Kortteleiden 447-451 AP-tonttien tonttitehokkuus on keskimäärin e=0,28. Korttelin 452 APtontin tehokkuus on e=0,10.
Loma-asuntojen korttelialue (RA)
Loma-asuntojen korttelialue 453 (RA) sijoittuu Peltoniemen etelärannalle. Kummallekin rakennuspaikalle voidaan rakentaa loma-asunto ja sitä palvelevia talousrakennuksia ja saunarakennus. Tonttijako on ohjeellinen.
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalaneliömetreinä. Rakennusoikeutta on yhteensä 150
kem² kummallakin RA-tontilla. Rakennusoikeudesta 25 kem² on osoitettu saunarakennusta
varten.
Tontin 2 saunarakennus on olemassa oleva. Tontin 1 saunarakennuksen rakennusala on
osoitettu 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakennusalat on osoitettu 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.
Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty 1/2kI. Tontit sijaitsevat rinteessä, minkä
vuoksi tonteilla on sallittu rakentaa puolet kellarikerroksesta. Murtoluku roomalaisen numeron
edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Kaavan yleismääräyksen mukaan talousrakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi.
Rantaan ja tontin 2 länsiosan on osoitettu vähintään 15 metriä leveä puustoisena säilytettävä
vyöhyke.
Loma-asuntojen korttelialueelle on osoitettu ajoyhteys VL-alueen kautta. Tontille 2 on osoitettu ajoyhteys tontin 1 kautta.
Yhteenveto tonteista ja rakennusoikeudesta:
Kortteli/tontti
Pinta-ala m²
453/1
3039
453/2
4780

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetriä
150
150

RA-korttelin tonttien tehokkuus on keskimäärin e=0,04.
Lähivirkistysalueet (VL)
Kortteleiden väliin jäävät alueet muodostavat yhtenäisen virkistysalueen, joka on asemakaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL.
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Keskeiselle paikalle pellon länsipuolelle on osoitettu leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen
osa (le).
Lähivirkistysalueelle (VL) on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle varatut alueen osat sekä ohjeellinen ulkoilureitti rannan olemassa olevan polun kohdalle.
Maa- ja metsätalousalue (M)
Tiusalan kiinteistön rakennetun alueen ulkopuolelle jäävä, hyötypuutarhakäytössä oleva
alue, on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi.
Tiestö ja kevyen liikenteen reitit
Asemakaavassa on osoitettu uudet katualueet:
 Vesaniementie
 Tommolantie
 Talonpojantie
 Sigfridintie
 Niilonkuja
 Uutanantie
Vesaniementie on kokoojakatu, jolta ei ole sallittua liittyä suoraan asuintonteille.
Nimistä Tommolantie ja Uutanantie säilyvät entisellään. Tommolantie on osoitettu nykyisen
sijaintinsa mukaisesti. Alueen pohjoisosassa Uutanantietä on lyhennetty ja kääntöpaikka on
osoitettu loma-asuntotonttien välissä sijainneelle viheralueelle nykyisen käytön mukaisena.
Uusi nimistö perustuu alueen historiaan. Lähteenä nimistöön on käytetty alueelle laadittua
maisemaselvitystä ja kohdeinventointiraportteja.
Vesaniementie
Alue tunnettiin aiemmin Vesaniemenä. Vesaniemi mainitaan historiallisissa asiakirjoissa ensimmäisen kerran 1507. Tilalla on mahdollisesti 1450-luvulla asunut lautamies Gudmund
Wesaijnen.
Talonpojantie
Nimi perustuu tietoon, että tilalla on ollut talonpoikaisomistajia 1500-luvulla.
Sigfridintie
Tila oli tyhjillään 1600-luvun alussa ja sotaväen hallussa siihen asti, kunnes kappalainen Sigfrid Revallius otti sen viljelykseen vuonna 1672.
Niilonkuja
Niilo Hakalehto oli Tommolan viimeinen kappalainen. Kappalaisen virka lopetettiin 1944.
Nykyinen päällystämätön osuus Tommolantiestä on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle
varatuksi tieksi sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi alueen osaksi. Tiealueella on
rakennuspaikalle ajo sallittu. Tommolantietä ei ole mahdollista ajaa moottoriajoneuvolla läpi
Vesaniementielle saakka.
Pellon länsireunaan on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. Reitti jatkuu Sigfridintielle ja kaava-alueen pohjoisreunaan.
Vesaniementien varteen on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
Tiealueiden päätteistä on varattu tilaa lumen kuormaamiseen VL-alueille.
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Kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristön arvoja koskevat kaavaratkaisut ja kaavamääräykset perustuvat alueelle
laadittuun maisemaselvitykseen ja kohdeinventointeihin.
Keskeinen peltoalue ja maisemaselvityksen mukainen arvoalue on jätetty rakentamiselta vapaaksi. Tommolantien linjaus on säilytetty. Tommolantien päällystämätön ja kapea tieosuus
on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi tieksi.
Tiusalan päärakennus ja Mäkelän aitta on osoitettu suojeltaviksi (sr). Kaavamääräys: ”Suojeltava rakennus, joka on rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas.
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen ominaispiirteet tulee säilyttää. Muutostöissä tulee
säilyttää rakennuksen alkuperäinen hahmo, kattomuoto sekä julkisivumateriaalit. Rakennuksessa tehtävät muutostyöt on sovitettava pihapiiriin, olemassa olevaan rakennuskantaan ja
maisemaan.”
Tiusalan pihapiiri on osoitettu säilytettäväksi (AP/s). Kaavamääräys: ”Alue, jolla ympäristö säilytetään.
Alue on osa entisen Tommolan kappalaispappilan pihapiiriä. Korjaus- ja muutostöissä sekä uudisrakennettaessa tulee huolehtia, että Tiusalan päärakennuksen arvo ei vaarannu. Uudisrakennusten tulee sopeutua olemassa oleviin rakennuksiin mittakaavan, muodon, materiaalien ja ulkovärityksen
osalta. Pihapiirin historialliset ja maisemalliset ominaispiirteet, kuten historialliset rakenteet ja kivipengerrykset tulee säilyttää.”

Tiusalan pihapiirissä on mahdollista lisärakentamista varten osoitettu rakennusala- ja oikeus
pihan etelä- ja länsiosaan siten, että kiertopiha, kivipenger ja päärakennuksen asema pihapiirissä ja maisemassa säilyvät. Koko kortteliin on osoitettu rakennusoikeutta 700 kerrosalaneliömetriä, josta käyttämättä on noin 200 kem². Nykyinen päärakennus on kooltaan noin
400 kem².
Peltoalue on osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi, joka tulee säilyttää avoimena (ma-1).
Luonnonympäristö
Luontoselvityksen suosituksen mukaisesti rannan vetinen saniaiskorpi sekä maisemallisesti
merkittävä Peltoniemen kärkiosa on jätetty rakentamisen ulkopuolelle osoittamalla ne VL-alueeksi.
Erityisalueet
Korttelin 445 itäpuolella olevalle lähivirkistysalueelle on osoitettu ohjeellinen kunnallisteknisten laitteiden sijoituspaikaksi varattu alue (tek).
Olemassa oleva vesi- ja viemärilinja on osoitettu johtolinjan varauksella VL- alueelle ja katualueelle.
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5.2 Kaavan vaikutukset

Havainnekuva asemakaavan muutoksesta.

Yhdyskuntarakenne

Alue soveltuu sijaintinsa puolesta hyvin omakotialueeksi, kytkeytyen kiinni olemassa olevaan asuinaluerakenteeseen. Rakentaminen tiivistää ja eheyttää kunnan
taajamarakennetta jättäen pääosan ranta-alueesta yleiseen virkistyskäyttöön.

Väestö

Toteutuessaan alueen väestömäärä tulee kasvamaan
noin 66 henkilöllä (keskimäärin 2,2 asukasta/asunto).

Ekologisuus ja taloudellisuus

Alueen sijainti vesi- ja viemärilinjan varrella parantaa
sen ekologisuutta.
Tonttien väljä mitoitus ja kaavamääräykset mahdollistavat alueelle toteutettavan ekologisesti kestävää rakentamista ja asumista. Tonteilla on riittävästi tilaa esimerkiksi maalämpöjärjestelmän rakentamiseen ja hulevesien imeyttämiseen. Väljät tontit mahdollistavat ilmansuuntien huomioimisen ja passiivisen lämpöenergian
hyödyntämisen rakentamisessa.
Pintavesien kulkureitti nykyistä ojaa pitkin säilyy ja
lampi toimii luonnollisena hulevesialtaana.
Katualueiden päätteistä on varattu tilaa lumen kuormaamiseen VL-alueille.
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Olemassa olevan viemärilinjan huomioiminen yhdyskuntarakenteessa katualueelle parantaa alueen kunnallistekniikan toteuttamisen taloudellisuutta.
Peltoalueen jakaminen uudella Vesaniementien tielinjauksella heikentää peltoalueen viljelymahdollisuuksia.
Ihmisten elinolot ja elinympäristö Alue tarjoaa mahdollisuuden asua luonnonläheisesti lähellä Pälkäneen kunnan palveluja. Lähes kaikilta tonteilta on suora yhteys lähivirkistysalueelle.
Virkistys

Asemakaava mahdollistaa rannan ulkoilureittien säilymisen.
Alueella on hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja turvallinen
ympäristö.
Vesistön läheisyys lisää ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia.

Liikenne

Alue sijaitsee kuntakeskuksessa ja on hyvin saavutettavissa sekä pyörillä että jalan. Julkisen liikenteen pysäkit
ovat kävelyetäisyydellä.
Toteutuessaan alue tulee lisäämään henkilöautoliikennettä. Asutuksesta aiheutuva liikenteen lisäys Tommolantien itäosaan on arviolta alle 100 henkilöautoa vuorokaudessa (alle 3,3 ajoa/asunto/vrk).
Toteutuessaan kaava vähentää jätevedenpuhdistamon
huoltoliikenteen haitallisia vaikutuksia Tommolantien
länsipään asukkaille.
Liittymät tonteille on erillisiltä liityntäkaduilta, mikä parantaa liikenneturvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä.
Alueen kaikki tiet ovat päättyviä, mikä lisää katualueiden rauhallisuutta, mutta vaikeuttaa esimerkiksi jakeluja jäteautojen työskentelyä.
Uusia rakennettavia katualueita on suhteellisen paljon
johtuen siitä, että liittymät tonteille on osoitettu erillisiltä
liityntäkaduilta.

Luontoarvot

Luontoselvityksessä suositellut rakentamisen ulkopuolelle jätettävät alueet on osoitettu VL-alueiksi.

Maisema ja kulttuuriympäristö

Kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä tukevat:
 Keskeinen peltoalue ja maisemaselvityksen mukainen arvoalue on jätetty rakentamiselta vapaaksi.
 Peltoalue on osoitettu säilytettäväksi avoimena.
 Tommolantien linjaus on säilytetty. Tommolantien päällystämätön ja kapea tieosuus on mahdollista säilyttää nykyisellään.
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Tiusalan pihapiiri on osoitettu säilytettäväksi.
Tiusalan pihapiirissä on uudisrakentamisen rakennusalassa ja -oikeudessa huomioitu ympäristön kulttuurihistorialliset arvot.
Tiusalan päärakennus ja Mäkelän aitta on osoitettu suojeltaviksi (sr).
Uusien rakennuspaikkojen osoittaminen pellon
eteläreunaan mahdollistaa, että uudelta Vesaniemeltä ja Tommolantien mutkasta avautuu näkymiä kohti Tiusalan päärakennusta.
Tiusalan päärakennuksen asema maisemassa
säilyy, koska kortteleiden 447-451 rakennuksen
sijaitsevat 10-15 metriä alempana kuin Tiusalan
päärakennus.
Rakentamista on ohjattu pellon reunassa määräämällä rakennusaloista ja rakennusten harjan
suunnasta.
Peltomaisema Tommolantien eteläpuolella olevasta korttelista säilyy osittain, koska korttelissa
445 rakennusalat on osoitettu niin, että asuinrakennukset sijaitsevat noin 3 metriä alempana
kuin Tommolantien eteläpuolella olevat asuinrakennukset.

Kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä heikentävät:
 Uudet tiet ja asuinkorttelit supistavat ja jakavat
peltomaiseman.
 Tommolantien varren uudet asuintontit heikentävät Mäkelän ja Tiusalan tilojen rakennusten hahmottamista omaksi kokonaisuudeksi.
 Uusissa asuinkortteleissa ei ole annettu määräyksiä koskien uudisrakentamisen kattomuotoa, julkisivun tai vesikaton materiaaleja ja värejä.

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Perinteinen kulttuurimaisema suositellaan palautettavaksi karsimalla vesakkoa Tommolantien varresta ja lammen ympäriltä siten, että päärakennus ja mahdollisesti aitta näkyvät ainakin osittain.
Rantapuustoon tulisi avata aukkoja järvelle rikkomatta ehjää rantavyöhykettä liikaa.
Uudet rakennuspaikat tulee liittää yleiseen viemäriverkkoon.
Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava on saanut lainvoiman.
Nokialla 28.01.2019
Helena Väisänen
Arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
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1.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksessa ja rajoittuu Mallasveden rantaan. Pääosan alueesta muodostuu Mäkelän tilan 4:93 Tommolantien pohjoispuolella olevasta osasta.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria ja se on pääosiltaan kunnan omistuksessa.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.

Kuva 2. Kaavamuutosalueen rajaus.
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2.

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET
Kunta on hankkinut osan Mäkelän tilasta tarkoituksenaan muuttaa alue omakotialueeksi ja virkistysalueeksi. Hanketta koskeva (Tommolan alueen) asemakaavan
muutos on tullut vireille 2007. Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan
22.6.2009. Kaavasta valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus
kumosi kaavan 18.8.2010, koska Tommolan jätevedenpuhdistamista ei ollut riittävää
selvitystä osoitettu. Tämän jälkeen laaditussa selvityksessä todetaan, että mahdollinen haju ei estä alueen kaavoitusta.
Tarkoituksena on käynnistää asemakaavan muutoshanke uudelleen alkuperäisten
tavoitteiden ja aikaisemmin laadittujen suunnitelmien pohjalta.
Alkuperäisissä tavoitteissa: Uutta asutusta osoitetaan nykyisen Tommolantien pohjoispuolelle. Tommolantien eteläpuolella oleva Tiusalan tilan 5:0 arvokkaat elementit
turvataan. Peltoniemen etelärannalla oleva Rantakallion tila 4:107 osoitetaan lomarakennuspaikaksi. Kaavassa huomioidaan valtuuston vuonna 2007 tekemä kiinteistökauppa: lomarakennuspaikka ja kaksi omakotitonttia. Ranta-alue jää pääosiltaan
virkistyskäyttöön.

3.
3.1.

LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan
maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa alue
on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (ruskea
väri) ja sitä koskee kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen aluerajaus.
Maakuntakaavamääräykset:
Taajamatoimintojen alue.
Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden
palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat teollisuusalueet
sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun
alueet ja ulkoilureitit.

Suunnittelumääräys:
Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava
ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on
kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen.
Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon.

Kasvutaajamien kehittämisvyöhyke.
Merkinnällä osoitetaan vyöhyke, jonka maaseutualueet sekä maa- ja metsätalousvaltaiset
alueet ovat maakuntakaavan tavoitevuoden 2040 jälkeisiä potentiaalisia taajama-alueiden,
väyläverkoston ja muun yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntia ja joihin kohdistuu hajarakentamispainetta. Kasvuvyöhykkeeseen kuuluvat Akaan, Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven
ne alueet, joiden saavutettavuus, väestökehitys ja aluerakenne täyttävät kasvuvyöhykkeen
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kriteerit. Merkintä ei rajoita maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien maaseudun elinkeinojen
kehittämistä ja näihin liittyvää rakentamista.

Kehittämissuositus:
Alueen maaseutualueet sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet tulee turvata tulevaisuuden
yhdyskuntarakenteen laajentumisalueeksi. Alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ensisijaisesti ohjattava taajama-alueille ja kyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää liikennejärjestelyihin, erityisesti joukkoliikenteen
mahdollistavaan yhdyskuntarakenteeseen, infrastruktuuriin, palvelujen saavutettavuuteen,
toimiviin virkistysalueisiin sekä luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen turvaamiseen.

3.2.

Yleiskaava ja asemakaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Pälkäneen oikeusvaikutukseton yleiskaava vuodelta 1978.
Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa rakennuskaava, joka on vahvistettu lääninhallituksessa 7.9.1967. Rakennuskaavaan tehty kaavamuutos on vahvistettu lääninhallituksessa vuonna 4.11.1977.
Kaavassa suunnittelualue on merkitty suurimmaksi osaksi maa- ja metsätalousalueeksi (M), Peltoniemi ja ranta ovat luonnontilaisena säilytettävää puistoaluetta (PL).
Uimarantavaraus (UV) on osoitettu lahden pohjukkaan. Uimarannalle on pysäköintipaikkavaraus (LP). Tommolantie kulkee alueen eteläreunassa.

Kuva 5. Ote voimassa olevasta asemakaavasta

3.3.

Muut suunnitelmat ja selvitykset
Alueelle tehdyt selvitykset:
 Luontoselvitys, Pälkäne, Tommola. Hannu Alén, 2007.
 Tommolan alueen maisemaselvitys 2007. Arkkitehtitoimisto Eija Teivas,
2007.
 Muunnettu rantaviiva Mäkelä (4-9), Airix Ympäristö, 2009.
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4.

Pälkäneen kunnan jätevedenpuhdistamon hajupäästön matemaattinen mallinnus, Airix Ympäristö, 2012.
Pälkäneen kuntakeskuksen rantojen virkistyskäyttö 2008
Tommolan asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2008
Hajun ja hajuhaitan kartoittaminen Tommolan jätevedenpuhdistamon ympäristössä 2011, VVT Expert Services Oy
Pohjatutkimus, Tommolan alueen rakennettavuus, Geohelovuo Oy, 2007
Pälkäneen rantojen virkistyskäyttö, Pälkäneen kunta, Marja-Liisa Mytkäniemi,
2008

OSALLISET
Maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja
ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Alustavasti osallisiksi katsotut:
 kaavamuutosalueen ja näihin rajoittuvien alueiden maanomistajat
 lähialueen asukkaat, yritykset, yritysten työntekijät
 Pälkäneen kunta:
 tekninen lautakunta
 rakennus- ja ympäristöjaosto
 Pirkanmaan ELY -keskus
 Pirkanmaan liitto
 Pirkanmaan maakuntamuseo
 Pirkanmaan pelastuslaitos
 Tampereen ympäristöterveys
Osallisilla on oikeus ottaa osa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.

5.
5.1.

KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA
TIEDOTTAMINEN
Kaavan vireilletulo ja valmisteluvaihe






Vireille tulosta ja valmisteluaineiston nähtävänä pidosta kuulutetaan
Sydän-Häme lehdessä ja kunnan ilmoitustauluilla sekä ilmoitetaan
kunnan internet-sivuilla www.palkane.fi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto
(luonnokset, selvitykset) pidetään nähtävänä Pälkäneen kunnantalolla. Lisäksi aineisto on nähtävillä kunnan internetsivuilla.
Osalliset ja kuntalaiset voivat esittää nähtävänä olevasta aineistosta
mielipiteitä, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä. Puutteellisena pitämästään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osallinen voi esittää neuvottelua Pirkanmaan ELY keskukselle.
Lähetetään nähtävänä oleva aineisto viranomaisille, järjestetään viranomaisneuvottelu tai pyydetään alustavat lausunnot.

Kaavaluonnoksista muokataan kaavaehdotus ottaen huomioon luonnosvaiheessa
saatu palaute.
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5.2.

Kaavaehdotus








Kunnanhallitus päättää kaavaehdotuksen asettamisesta ns. julkisesti
nähtäväksi.
Nähtäväksi asettamisesta kuulutetaan Sydän-Häme lehdessä ja
kunnan ilmoitustauluilla sekä ilmoitetaan kunnan www-sivuilla. Nähtävilläolosta tiedotetaan kirjeitse kunnan ulkopuolella asuville suunnittelualueen maanomistajia.
Asemakaavaehdotus pidetään nähtävänä 30 päivää Pälkäneen kunnantalolla, ja Luopioisten palvelupisteessä. Lisäksi aineisto on nähtävillä kunnan internetsivuilla.
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä.
Pyydetään viranomaislausunnot.
Tarvittaessa käydään viranomaisneuvottelu.

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

5.3.

Kaavan hyväksyminen





Kunnanhallitus valmistelee kaavan hyväksyttäväksi.
Päätöskäsittelystä ja pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsussa, joka julkaistaan Sydän-Hämeen lehdessä,
kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnan www-sivuilla.
Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan.
Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kirjeitse sitä ehdotusvaiheessa
erikseen pyytäneille.

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

5.4.

Kaavan voimaantulo
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella Sydän-Häme lehdessä, kunnan ilmoitustauluilla ja kunnan www-sivuilla.

6.

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Kunkin vaiheen aineistot toimitetaan viranomaisille ja pyydetään lausunnot ja/tai
käydään viranomaisneuvottelut tarpeen mukaan.
Kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti.

7.

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA LAADITTAVAT
SELVITYKSET
Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi taajama-alueella olevaa peltomaata. Alueeseen ei kohdistu valtakunnallisia tai maakunnallisia erityistavoitteita. Suunnittelualueesta on tehty luontoselvitys ja maisemaselvitys sekä osasta aluetta maaperätutkimus. Pirkanmaan maakuntamuseon maastokatselmuksen 19.10.2007 perusteella
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alueella ei ole tarpeen tehdä arkeologista selvitystä. Vuonna 2011 on tehty selvitys
Tommolan jätevedenpuhdistamon hajuista. Uusia selvityksiä ei ole tekeillä.
Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta:
 Kaavan taloudelliset vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
 Liikenteelliset vaikutukset lähialueiden asutukselle
 Sosiaaliset vaikutukset, asuinympäristön toimivuus ja viihtyisyys
 Ympäristöön ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset

8.

KAAVOITUKSEN AIKATAULUTAVOITE
Ohjelmointi ja aineiston hankinta
kevät 2008 ja täydennykset 2011-2012
 Tarvittavat neuvottelut
 Lähtöaineiston koonti
Valmisteluvaihe
kevät 2012
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman täydennykset
 Täydennykset valmisteluvaiheen aineistoon
 Valmisteluvaiheen aineiston nähtävänä olo.
 Mahdollinen viranomaisneuvottelu
 Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdotukseksi
Asemakaavaehdotus
2016 - 2017
 Kunnanhallitus
 Virallinen nähtävillä olo
 Muistutusten ja lausuntojen käsittelyt
 Mahdollinen viranomaisneuvottelu
 Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn
Hyväksymiskäsittely
2017
 Kunnanhallitus
 Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös
Voimaan tulo
2017-18

9.

YHTEYSTIEDOT
Pälkäneen kunta
Kaavateknikko Outi Kanerva, puh. 040 7375 390
sähköposti: etunimi.sukunimi@palkane.fi
osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne
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LUONTOSELVITYS
PÄLKÄNE, TOMMOLA

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen keskustaajaman yhteydessä Mallasveden Tommolanlahden
rannalla. Alueen luontoa on havainnoitu vuosien ajan. Kesällä 2007 siellä käytiin kolme kertaa.

)

Suurin osa alueesta on ollut peltoa, josta vain itäpuoli on enää viljelyksessä. Muilta osin pelto
kasvaa nykyisin heiniä ja korkeita ruohovartisia rikka- ja niittykasveja sekä harvakseltaan pajuja ja
harmaaleppää. Alava rantaosa on vertynyt saniaiskorveksi, jonka valtapuuna on harmaaleppä. Aivan
rantatörmällä kasvaa myös tervaleppiä. Lahopuutakin on jonkun verran. Entisessä rantaäyräässä
tavataan pienehkö kasvusto kotkansiipeä (Matteuccia struthiopteris) ja harvinaista isokäenrieskaa
(Gagea lutea). Vastaava kasvusto esiintyy myös niemen lounaisrannan äyräässä.
Peltoniemen koillisrannalla on maisemallisesti merkittävä kalliojyrkänne. Tämän kaakkoispäässä
sijaitsee laakea silokallio, jolla kasvaa mm. tesmayrtti (Adoxa moschatellina), keltamaksaruoho
(Sedum acre) sekä pikkukäenrieska (Gagea minima). Niemen länsirantaa hallitsee näyttävä
avokallio, josta on rapautunut suuriakin lohkareita. Näillä kasvaa isokokoista kuhmujäkälää
(Lasallia pustulata).
Itse kallion merkittävimmät kasvilajit ovat usein juuri rantakallioilla viihtyvä kalliokohokki (Silene
rupestris), pehmytpillike (Galeopsis ladanum) sekä viherjäsenruoho (Scleranthus annuus). Muilta
osin Peltoniemen kasvillisuus vaihtelee pienimuotoisesti kuivasta jäkälätyypin mäntyvaltaisesta
kankaasta mustikkatyypin kuusivoittoiseen tuoreeseen kangasmetsään.
Niemen tyvellä lounaassa tavataan pieni lehtolaikku, jossa esiintyy mm. sinivuokko (Hepatica
nobilis) ja kevätlehtoleinikki (Ranunculus fallax).
Alueen linnustoon kuuluu tavanomaisia ja runsaslukuisia rantametsien ja pellonreunojen lajeja.
Mainitsemisen arvoisia ovat satakieli (Luscinia luscinia) ja uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi
arvioitu pikkutikka (Dendrocopos minor), joka pesii lähes vuosittain rannan saniaiskorvessa.
Mahdollisen rakentamisen ulkopuolelle tulee jättää rannan vetinen saniaiskorpi sekä maisemallisesti
merkittävä Peltoniemen kärkiosa.
Pälkäneellä 28.10.2007

tl�/l:

Hannu Alen
Ympäristönsuojelusihteeri
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MUUNNETTU RANTAVIIVA
MÄKELÄ (4-9)
19.2.2009

67m

1:2000

181m

Karttarantaviivasta on oijottu 50m välistyksellä pienet
rantaviivan muodot.

(95m+67m)x0,0
(50m+30m+169m+181m)x0,5
(50m+52m)x0,75
100m+182m+17m+182m

0m
215m
76,5m
481m

YHTEENSÄ

52m

2 514 000

LASKENTA
0%
50%
75%
100%

182m

772,5m
6 802 000

Karttarantaviivaa yhteensä

30m

169m

1313m

Karttarantaviiva / vaihtoehtoinen
karttarantaviiva
Oikaistun rantaviivan pituus
(mittaus 50 metrin välein)
lasketaan 0% (<50m leveät)

50m
17m

lasketaan 50% / vaihtoehtoinen
(50-100 m leveät)
lasketaan 75% (100-150 m leveät)
lasketaan 100%
Emätilan rajaus

182m /196m

Rakennettu
rantarakennuspaikka
Olemassa oleva rantasauna

30m/5m

95m
Rantaviivan mittaamiseen on käytetty kiintetörajaa,
joka noudattaa kaavan alueella kaavassa
käytettävän pohjakartan rantaviivaa. Pohjakartta ei
kuitenkaan ulotu emätilan eteläisimpään osaan,
joten tässä on käytetty maastotietokannasta saatavaa
pohjakarttaa.
Oikaistun rantaviivan pituus on tältä osin näytetty myös
maastotietokannan kartalta laskettuna, erotettuna
kauttaviivalla. Vasemmanpuoleinen
luku on kaavan pohjakartan ja
oikeanpuoleinen maastotietokannan.
Ero on 25m vähemmän 50% alueella
ja 100% alueella 14m enemmän,
joten ero on merkityksetön.
(50m+5m+169+181)x0.5=202.5m
vertaa:
50%
215m - 202.5m=12.5m
100%
495m - 481m=14.0m

50m/50m

100m/100m
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1. HANKKEEN KUVAUS
Pälkäneen kunnan jätevedenpuhdistamolle on myönnetty ympäristölupa, jonka kiristyneet vaatimukset täyttääkseen kunnan tulee rakentaa uusi jätevedenpuhdistamo tai saneerata vanha puhdistamo, jotta uusiin lupamääräyksiin
päästäisiin. Vanha jätevedenpuhdistamo on käyttöikänsä päässä, joten kunta
on päättänyt rakentaa uuden jätevedenpuhdistamon vanhan puhdistamon välittömään läheisyyteen. Uuden jätevedenpuhdistamon aiheuttamista hajuvaikutuksista alueelle tulee tehdä selvitys.
Tässä raportissa on esitetty hajupäästön leviämisen matemaattinen mallinnus
uuden jätevedenpuhdistamon ja lietteenkuivauksen osalta. Hajumallinnuksesta ja raportoinnista on vastannut AIRIX Ympäristö Oy:ssä ympäristösuunnittelija (AMK) Pekka Lähde. Työryhmään ovat kuuluneet diplomi-insinööri Reijo
Haronen, rakennusarkkitehti Esko Hyytinen ja M.Sc. Mika Manninen.

1.1. HANKKEEN SIJAINTI
Uusi jätevedenpuhdistamo on suunniteltu rakennettavaksi vanhan puhdistamon läheisyyteen Tommolan kylään Pälkäneen keskustaajaman lounaispuolelle. Kuvassa 1 on esitetty hankealueen sijainti kartalla.
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Kuva 1. Hankkeen sijainti (OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille, 2012, lisäykset AIRIX
Ympäristö Oy)
Uuden jätevedenpuhdistamon ja lietteenkuivauksen tarkka sijainti on esitetty
kuvan 2 asemapiirroksessa.
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Kuva 2. Hankealueen asemapiirros, mittakaava 1:500 (Pöyry, 2012a)
Uusi jätevedenpuhdistamo sijaitsisi korkeudella 89,5 m ja lietteenkuivaus korkeudella 88 m merenpinnasta.
1.2. MALLINNETUT TILANTEET
Jätevedenpuhdistamon ja lietteenkuivauksen toiminta on mallinnettu oletuksella, että hajupäästöt pysyvät samana ympäri vuoden ja päästö on jatkuvaa 24
tuntia vuorokaudessa. Muuttujana mallinnuksessa ovat säätiedot. Näihin oletuksiin on päädytty sen takia, ettei hajumallinnusta tehtäessä ollut käytössä
paikallisia hajupäästömittauksia, vaan jätevedenpuhdistamon toiminnasta aiheutuva hajupäästö arvioitiin toisen jätevedenpuhdistamon vuosipäästön perusteella. Uuden jätevedenpuhdistamon ja lietteenkuivauksen hajupäästöjen
vuorokauden ja vuodenajan aikaisista vaihteluista ei myöskään ollut tarkkaa
tietoa.
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2. HAJUPÄÄSTÖN MATEMAATTINEN MALLINTAMINEN
2.1. YLEISTÄ HAJUPÄÄSTÖISTÄ
Ilman hajupitoisuus ilmoitetaan hajuyksikköä kuutiossa (hy/m3). Hajuyksikkö
määritetään aistinvaraisesti laboratorio-olosuhteissa käyttäen olfaktometriä.
Hajupaneelin osallistuvat ihmiset haistelevat standardoiduissa olosuhteissa
kyseessä olevan ilmanäytteen laimennoksia. Hajuyksikkökerroin kertoo, kuinka monta kertaa hajua sisältävä ilmamassa tulee laimentaa, jotta siitä ei havaita hajua.
Hajupäästön avulla ilmoitetaan, kuinka paljon hajua hanke aiheuttaa lähiympäristössä. Hajupäästössä otetaan huomioon ympäristöön joutuvan ilman hajupitoisuus sekä päästölähteestä aiheutuva ilmavirtaus, eli kuinka paljon haisevaa
ilmaa ympäristöön pääsee. Ympäristöön tuleva hajupäästö ilmoitetaan esimerkiksi hajuyksikköä sekunnissa (hy/s) tai hajuyksikköä tunnissa (hy/h).

2.2. AERMOD -OHJELMISTO
Tässä raportoitu hajumallinnus perustuu AERMOD View –ohjelmistolla tehtyyn
hajupäästön matemaattiseen mallinnukseen. AERMOD on Yhdysvaltain ympäristöministeriön (EPA) ohjauksessa kehitetty ilmanpäästöjen matemaattinen
malli. AERMOD View on kanadalaisen Lakes Environmental yrityksen kehittämä sovellus ohjelmistosta. (Lakes Environmental, 2012)
Mallinnuksessa huomioidaan säätiedot, maastonmuodot ja hajupäästöt.

2.3. HAJUPÄÄSTÖN MATEMAATTINEN MALLI
Mallinnuksessa on käytetty Tampereen lentokentän kahden vuoden (20102011) säätietoja. Etäisyys Pälkäneen jätevedenpuhdistamolta Tampereen lentokentän säähavaintoasemalle on noin 35 km. Malli käyttää taulukossa 1 esitettyjä säätietoja hajupäästön leviämisen laskennassa. Säätiedot toimitti Lakes
Environmental Software.
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Taulukko 1. Mallinnuksessa käytetyt säätiedot
Parametri
Yksikkö
Kokonaispilvipeite
kymmenesosa
Läpinäkymätön pilvipeite
kymmenesosa
Kuiva lämpötila
celsiusastetta (°C)
Kastepisteen lämpötila
celsiusastetta (°C)
Suhteellinen kosteus
prosenttia (%)
Ilmanpaine
millibaaria (mbar)
Tuulensuunta
astetta
Tuulennopeus
metriä sekunnissa (m/s)
Sekoituskorkeus
metriä (m)
77777 = rajoittamaton korkeus
Tunnin sadekertymä
tuuman sadasosaa
Mallinnusalueen maastonmuoto on määritetty malliin käyttäen Maanmittauslaitokselta saatuja alueen korkeuskäyriä.
Hajupäästön leviäminen mallinnettiin alueelle, jonka koko oli 9,6 km x 9,6 km
ja pinta-ala noin 92 km2. Tälle alalle määritettiin havaintopisteverkko, joka
koostui 193 kpl x 193 kpl havaintopisteestä, jotka olivat kaikki kooltaan 50 m x
50 m. Yhteensä havaintopisteitä oli 37 249.

2.4. MALLINNUKSESSA KÄYTETYT KERTOIMET JA PÄÄSTÖLÄHTEET
Hajumallinnus tehtiin kahdelle päästölähteelle, uudelle jätevedenpuhdistamolle ja vanhalle, edelleen jatkossakin käytössä olevalle lietteenkuivaukselle. Molemmat päästölähteet mallinnettiin pistelähteinä. Jätevedenpuhdistamon hajua
sisältävä ilma johdetaan ulos katolla olevan ilmanvaihtoputken kautta. Lietteenkuivaus sijaitsee rakennuksessa, jossa poistoilma johdetaan ulos katolla
olevan huippuimurin avulla. Taulukossa 2 on esitetty hajumallinnuksessa käytetyt tekniset tiedot.
Taulukko 2. Hajumallinnuksessa käytetyt tekniset tiedot
JätevedenLietteenpuhdistamo
kuivaus
Päästökorkeus
8,5
4
Lähtevän ilman lämpötila
10
10
Päästölähteen halkaisija
0,5
0,4
Lähtevän ilman virtaus
1,26
0,33

Yksikkö
m
°C
m
m3/s

Jätevedenpuhdistamon hajumallinnuksessa on käytetty päästökertoimena Viikinmeän jätevedenpuhdistamosta mitattuja hajupäästöarvoja, josta on skaalattu hajupäästö vastaamaan Pälkäneen uuden jätevedenpuhdistamon päästöä.
Skaalaus on tehty vertaamalla puhdistamoiden mitoitusvirtaamia. Viikinmäen
jätevedenpuhdistamolla on tehty hajupäästömittauksia (Nipuli, 2007). Taulukossa 3 on esitetty jätevedenpuhdistamoiden mitoitusvirtaamat sekä hajupäästöt.
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Taulukko 3. Mallinnuksessa käytetty hajupäästökerroin
Jätevedenpuhdistamo
Mitoitusvirtaama
m3/vrk
Viikinmäki
300 000
Pälkäne
1 400

Hajupäästö
hy/s
500 000
3 298

Lietteenkuivauksen hajupäästö määritettiin käyttäen Itä-Suomen ympäristölupaviraston vuonna 2005 Savonlinnan kaupungin Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle myönnettyä ympäristölupapäätöstä, jossa ympäristöluvan hakija
esittää, että lietteen esikuivaus lingolla sekä terminen kuivaus aiheuttaisi ilmaan hajupitoisuuden 4 000 hy/m3.
Pälkäneen jätevedenpuhdistamolla liete kuivataan suotonauhalla, eivätkä nämä kaksi lietteen kuivausmenetelmää ole hajupäästön kannalta täysin vertailukelpoisia, vaan termisen kuivauksen voidaan olettaa aiheuttavan suuremman hajupäästön kuin suotonauhalla tapahtuva lietteenkuivaus. Eri lietteenkuivausmenetelmien aiheuttamista ilman hajupitoisuuksista on hyvin vähän
saatavilla mitattuja arvoja, eikä esimerkiksi suotonauhan käytöstä aiheutuvaa
hajupitoisuutta ollut käytettävissä tätä työtä tehtäessä. Tästä syystä jouduttiin
käyttämään lähintä vertailukelpoista lukua. Termisen kuivauksen aiheuttamaa
hajupäästöä voidaan perustellusti käyttää tässä yhteydessä, sillä siitä aiheutuva hajupäästö on suurempi kuin Pälkäneen lietteenkuivauksen aiheuttama todellinen hajupäästö.
Huippuimurin suunniteltu minimiteho tulevassa tilanteessa on arvioitu olevan
1 200 m3/h eli 0,33 m3/s (Pöyry, 2012b). Pälkäneen jätevedenpuhdistamon
lietteenkuivatuksen hajupäästö saatiin laskemalla 4 000 hy/m3 suhteessa
huippuimurin tilavuusvirtaan 0,33 m3/s. Näiden perusteella lietteenkuivaukselle
saatiin hajupäästöarvo 1 333 hy/s.
Uuden jätevedenpuhdistamon aloittaessa toimintansa vanhassa jätevedenpuhdistamossa tulee toimimaan ainoastaan sakeuttamo, ferrosulfaattiallas ja
pumppukellari ja vanhan puhdistamon altaat voivat toimia tasaus- ja varotilavuutena (FCG Finnish Consulting Group Oy, 2010). Näiden aiheuttama hajukuorma arvioidaan niin pieneksi, ettei vanhan jätevedenpuhdistamon tiloissa
olevasta toiminnasta arvioida olevan sellaisia hajua aiheuttavia toimintoja, joilla olisi vaikutusta tähän hajumallinnukseen. Jätevedenpuhdistamon aiheuttamassa hajukuormassa nämä tekijät on jo epäsuorasti huomioitu, sillä Viikinmäen kokonaishajupäästö käsittää koko jätevedenpuhdistamon toiminnan. Joten tässä hajumallinnuksessa käytetyssä kokonaishajupäästössä on huomioitu
kaikki jätevedenpuhdistamolla hajua aiheuttavat tekijät.
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3. HAJUMALLINNUKSEN TULOKSET
Suomessa ei ole annettu ohjearvoa toiminnan aiheuttamasta hyväksyttävästä
hajupitoisuudesta. Eräissä maissa tällainen ohjearvo on annettu. Ohjearvot
perustuvat yleensä toiminnasta aiheutuvien hajujen ilmenemiseen ympäristössä hajutunteina vuodessa, eli kuinka monta prosenttia vuoden tunneista jokin
toiminta aiheuttaa tietyn suuruista hajuhaittaa tietyllä alueella. (Arnold, 1995)
Esimerkiksi hajupitoisuuden 1 hy/m3 esiintyminen 2 % vuoden tunneista (175
h) yhden tunnin pituisena hajuhaittana voitaisiin pitää ohjearvona toiminnasta
aiheutuvalle hyväksyttävälle hajuhaitalle.
Alla olevaan taulukkoon 4 on kerätty lista Saksassa, Belgiassa ja IsossaBritanniassa annetuista hajun ohjearvoista. Taulukkoon on kerätty ne ohjearvot, jotka perustuvat hajupitoisuuteen 1 hy/m3. (Arnold, 2002). Taulukossa on
myös Suomessa joissain yhteyksissä käytössä olevat 3 % ja 9 % hajutuntimäärät, joita voidaan pitää ohjearvoina hajuhaitalle (Arnold, 1995).
Taulukko 4. Hajun ohjearvot tietyissä maissa
vuoden tunneista
Maa, jossa tähän Määritelmä
%

h

liittyvä ohjeistus

15

1 314

Saksa

Kylät, jossa kotieläintuotantoa(1

10

876

Saksa

Asutus ja seka-alueet(1

9

788

Suomi

Yläraja, hajun miellyttävyysaste vaihteleva(1

3

263

Suomi

Alaraja, hyvin epämiellyttävät hajupäästöt(1

2

175

Iso-Britannia

Merkittävä hajuhaitta ei todennäköinen(2

2

175

Belgia

Ei eroteltu mitä alueita ohjearvo koskee(2

0,5

44

Iso-Britannia

Uusien päästölähteiden turvallinen tavoitearvo(2

1) Yleinen ohjearvo kaikelle hajua aiheuttavalle toiminnolle
2) Jätevedenpuhdistamolle annettu ohjearvo

Jätevedenpuhdistamolle määritettyjä hajupäästön ohjearvoja on annettu IsoBritanniassa ja Belgiassa. Ne ovat selvästi tiukemmat kuin Saksassa annetut
ohjearvot. Hajun matemaattisessa mallinnuksessa on arvioitu Pälkäneen jätevedenpuhdistamon aiheuttamaa hajupäästöä näitä ohjearvoja vasten.

3.1. TULEVAN TILANTEEN HAJUMALLINNUKSEN TULOS
Kuvassa 3 on hajumallinnuskartta Pälkäneen uuden jätevedenpuhdistamon ja
lietteenkuivauksen aiheuttaman hajupäästön leviämisestä.
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Kuva 3. Hajumallinnuskartta
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4. HANKKEEN HAJUPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET
Hajumallinnuksen perusteella voidaan arvioida, ettei jätevedenpuhdistamon
tulevalla toiminnalla ole merkittävää vaikutusta lähialueen kiinteistöjen läheisyydessä havaittavaan hajuun. Tässä mallinnetulla toiseksi laajimman alueen,
jolla esiintyy hajua noin 175 tuntia (2 %) vuoden tunneista, rajakäyrän sisäpuolelle ei jää yhtään nykyistä asuin- tai vapaa-ajan rakennusta. Hajupäästön
vaikutus nyt päivitettävänä olevalle Tommolan asemakaava-alueelle (asemakaavaluonnos) koskee puhdistamon lähellä olevaa kadun osaa noin 60 metrin
matkalla sekä liittyvää pientä osaa lähivirkistysalueesta. Tämä ohjearvo on
tässä yhteydessä esitetyistä ohjearvoista tiukin jo olemassa oleville päästöille.
Iso-Britanniassa uusien laitosten päästölähteiden turvallisen tavoitearvon, 44
hajutuntia vuodessa (0,5 %), rajakäyrän sisäpuolelle jää yksi vapaaajanasunto. Raja-arvon vaikutusalueelle jää Tommolan alueen asemakaavaluonnoksessa osoitetusta uusista erillispientalotonteista yksi lähes kokonaan
(kortteli 452 tontti 5) ja yksi uusi tontti pieneltä osalta (kortteli 452 tontti 4) sekä
yksi uusi lomarakennustontti osittain (kortteli 453 tontti 1). Lisäksi vaikutukset
koskevat puhdistamon lähellä olevaa kadun osaa noin 180 metrin matkalla
sekä edellä mainittujen tonttien välistä osaa lähivirkistysalueesta. Ohjearvo on
kuitenkin tarkoitettu uudelle toiminnalle, joten tätä ohjearvoa ei voida suoraan
soveltaa tässä yhteydessä, sillä alueella on ollut jätevedenpuhdistamo.
Pälkäneen kunnan jätevedenpuhdistamon ja lietteenkuivauksen hajumallinnus
on tehty käyttäen hajupäästökertoimia, joiden voidaan arvioida olevan suurempia kuin toiminnasta aiheutuva todellinen hajupäästö. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon hajupäästössä on mukana kaikki puhdistamon toiminnot, kuten lietteen mädätysprosessi, jota Pälkäneen kunnan jätevedenpuhdistamolla
ei ole. Lietteenkuivauksessa on käytetty termisen kuivauksen hajupäästöä.
Asiantuntija-arvion mukaan voidaan olettaa, että Pälkäneen kunnan jätevedenpuhdistamolla suotonauhalla tapahtuva lietteenkuivaus aiheuttaa pienemmän hajupäästön ympäristöön kuin termisen kuivauksen vastaava.
Hajupäästön ohjearvoja on tässä raportissa esitetty useita ja eri maista, sillä
Suomessa ei ole käytössä ohjearvoa hajupäästölle. Eri maissa käytössä olevia ohjearvoja ei voida suoraan soveltaa Suomessa, sillä eri maiden tilanteet
vaihtelevat. Tässä raportissa hajumallinnuksen tuloksia on verrattu kahteen
tiukimpaan ohjearvoon, 2 % vuoden hajutunneista kaikenlaiselle toiminnalle ja
0,5 % vuoden tunneista uusille päästölähteille.
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PÄLKÄNEEN KUNTA

TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN
MUUTOS
PALAUTERAPORTTI 08.07.2016
KAAVALUONNOS (19.03.2012 )

Saapuneet lausunnot:
Palautteen antaja
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta
Tampereen aluepelastuslaitos
Pirkanmaan liitto
Kangasalan kunta, ympäristöterveysvalvonta
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta

Pvm
16.05.2012
22.05.2012
25.05.2012
08.06.2012
13.06.2012
21.06.2012, 23.11.2012
04.07.2012

Saapuneet mielipiteet:
Palautteen antaja
Ritva Tiusanen

Pvm
21.5.2012

Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta, Tampereen aluepelastuslaitos ja Pirkanmaan liitto lausuivat, ettei niillä ole huomautettavaa Tommolan alueen asemakaavan muutokseen.
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LAUSUNTO
Kangasalan kunta, ympäristöterveysvalvonta:

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:

Lähimmissä kohteissa jätevedenpuhdistamo
voi aiheuttaa ajoittain hajuhaittaa.

Korttelista 452 poistetaan kaksi lähimpänä jätevedenpuhdistamoa olevaa tonttia.

LAUSUNTO
Pirkanmaan ELY-keskus:

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:

Jätevedenpuhdistamon huomioiminen
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa
yleiskaavaa. Asemakaavaa laadittaessa on
maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaisesti
soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä
yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.
Kaavamuutosalueella on erityisesti huolehdittava jätevedenpuhdistamon toiminnan järjestämisestä tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaavasuunnittelussa tulee arvioida uuden puhdistamon toiminnasta mahdollisesti lisääntyvän hajun vaikutukset sekä kuljetusten ja huoltoajon
vaikutukset asuinalueen läpi kulkevan Vesaniementien liikenneturvallisuuteen.
Pirkanmaan EL Y-keskus esittää, että jätevedenpuhdistamon kiinteistö otetaan kokonaisuudessaan mukaan Tommolan alueen asemakaavan muutokseen, jolloin uuden puhdistamon sijoittamisesta ja sen toiminnasta aiheutuvat vaikutukset ympäristöön ja tulevalle asutukselle voidaan arvioida tarkemmin ja ratkaista
puhdistamon laajennuksen sijoittaminen suhteessa rantaan ja rakennuspaikan rajoihin.

Venevalkama
Myös kaava-alueen ulkopuolelle jätetty venevalkama alue tulisi ottaa mukaan kaavan muutoksen.

Jätevedenpuhdistamon huoltoajolle osoitetaan
oma asuinalueen ohittava kulkureitti.
Alueelle laadittuun hajuselvitykseen perustuen
korttelista 452 poistetaan kaksi lähimpänä jätevedenpuhdistamoa olevaa tonttia. Jätevedenpuhdistamon vaikutukset voidaan arvioida
Tommolan alueen asemakaavahankkeen yhteydessä siitä huolimatta, että jätevedenpuhdistamo ei kuulu kaava-alueeseen.

Tommolan uuden jvp:n rakentaminen aloitettiin
syyskuussa 2014 ja se valmistui helmikuussa
2015. Jätevedenpuhdistamon kiinteistöä ei ole
tarpeellista ottaa mukaan kaava-alueeseen.

Venevalkamaa ei ole nähty tarpeelliseksi ottaa
mukaan kaava-alueeseen, koska sen suhteen
ei ole tarvetta muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa.

Muinaisjäännökset
Asemakaavan muutos ei koske lausunnossa
EL Y-keskus on pyytänyt lausuntoa Pirkanmaan maakuntamuseolta koskien Ritva Tiusa- mainittua aluetta.
sen hakemusta Pälkäneen Tommolan veneval- Ei aiheuta toimenpiteitä suunnittelualueella.
kaman vaarantamiskiellosta. Saadussa lausunnossa todetaan, että voimassa olevan asemakaavan korttelialueella EJ, jolla jätevedenpuhdistamo sijaitsee, on vuonna 2008 suoritetussa
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arkeologisessa inventoinnissa todettu muinaismuistolain suojaama muinaisjäännös. Sen sijaan venevalkaman alueelta ei ole havaintoja
arkeologisista kohteista. Puhdistamon alueelle
kohdistuvissa hankkeissa on otettava huomioon mahdollinen muinaisjäännöskohteen tarkemman selvittämisen tarve.
LAUSUNTO
Pirkanmaan maakuntamuseo:
Vesaniementie
Maakuntamuseo toistaa aiemmin esittämänsä
kannan ja pitää pellolle sijoitettua uudisrakentamista maiseman historiallisten arvojen kannalta valitettavana. Lisäksi maakuntamuseo
huomauttaa, että uusi katuyhteys, Vesaniementie sijoittuu historiallisen rantaan vievän
tieyhteyden päälle ja tulee hävittämään tämän
kulttuuriympäristön arvotekijän kaavan länsiosassa.

Vaikutusten arviointi
Kaavan vaikutusten arvioinnissa tulee todeta
myös hankkeen vaikutukset kulttuuriympäristön arvoihin.
VL-alueen kaavamääräys
VL-lähivirkistysalueen määräyksestä tulee
käydä ilmi millä tavoin aluetta tulee jatkossa
käsitellä, jotta sen yhteys paikan historialliseen
taustaan säilyy ymmärrettävänä.

Arkeologisen inventoinnin täydennystarve
Arkeologisen perinnön osalta maakuntamuseo
toteaa, että kaavahankkeeseen liittyen v. 2008
on suoritettu muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy). Raportin perusteella inventointialue oli
kuitenkin pohjoisosaltaan suppeampi kuin
kaava-alue eikä selvitys koskenut tilaa 635436-3-34. Maakuntamuseo tekee kuluvan kesän aikana ko. alueella maastokatselmuksen
ja arvioi sen perusteella inventoinnin täydennystarpeen, josta informoi Pälkäneen kuntaa.
23.11.2012: Pirkanmaan maakuntamuseo on
suorittanut Tommolan asemakaava-alueen
pohjoisosassa, tilan 635-436-3-34 alueella
maastokatselmuksen ja toteaa, että alueella ei

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Kaavassa osoitettu rantaan vievä tie on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Kaavaselostuksen kohtaa ”Kaavan vaikutukset” tullaan täydentämään kulttuuriympäristön
arvojen osalta.
Kortteleiden 446, 447 ja 450 väliin jäävä VLalue on nykyisin osin peltoa ja osin metsää.
Alueelle rakennettavat korttelit ja tiestö muuttavat maisemaa. VL-alueen merkitys alueen historiallisen taustan ymmärrettävyyden kannalta
ei ole niin merkittävä, että sen käyttöä olisi tarpeen ohjata kaavamääräyksellä.
Koska arkeologisen inventoinnin täydennystarvetta ei ole, ei aiheuta toimenpiteitä suunnittelualueella.
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ole arkeologisen inventoinnin täydennystarvetta.
LAUSUNTO
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta:
Kaavan sisältöön - kaavakartta ja -määräykset
- ei ole 1.10.2008 annetun lausunnon antamisen jälkeen tehty oleellisia muutoksia. Siten
aiempi lausunto uudistetaan sellaisenaan lausunnoksi nyt esillä olevasta luonnoksesta.
RAKLA 01.10.2008 § 89:
Kaavaan jäävä M-alue on peltona hankalan
muotoinen, kooltaan nykymaatalouteen pieni ja
asutuksen keskellä heikosti käytettävissä viljelysmaana. Näin saattaisi olla tarpeen samassa
yhteydessä tutkia sen osuuden käyttö rakennusmaaksi.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:

Peltoalue on yksityisessä maanomistuksessa.
Kaavassa mukana olevat maa-alueet ovat
pääosin kunnan omistuksessa ja muodostavat
siten tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Luontoselvitys on laadittu, mutta kaavassa se
on otettu heikosti huomioon. Vaikka kasvihavainnoissa ei ole ns. suojeltavia kasveja tai
elinympäristöjä, tulee myös vähemmän merkittävät luontoarvot ottaa tässä muodossa esiintyessään paremmin huomioon.

Luontoselvityksen mukaiset kohteet on huomioitu RAKLAn vuonna 2008 antaman lausunnon
jälkeen.

Lähtökohtaisesti esitetään ettei Peltoniemeen
osoiteta uutta lomarakennusoikeutta siellä olevan vanhan rakennuksen lisäksi. Mikäli kuitenkin rakennusoikeutta osoitetaan, tulee rakennusten etäisyys rantaviivasta olla pidempi, rakennusten sijoitus, koko ja julkisivuvaatimukset
määritellä merkittävästi nyt luonnoksessa olevaa tarkemmin.

RA-alueen rakennusoikeuksia ja rakennusaloja
tarkistetaan ja täydennetään. RA-aluetta koskevassa kaavamääräyksessä on määrätty
loma-rakennuksien koosta ja etäisyyksistä rannasta.

Kellarin rakentamisen mahdollisuudesta tulee
olla kaavamääräys erikseen.

Kaavaan lisätään määräys, joka sallii kellarikerroksen osittaisen rakentamisen RA-korttelissa.

Nyt esitetyssä muodossaan Peltoniemen
käyttö virkistysalueena heikkenee merkittävästi.

Mäkeläntie
Lisäksi todetaan, että Mäkeläntie osoitetien nimenä on jo käytössä toisaalla Pälkäneen kunnassa ja kaavakatu tulee siltä osin nimetä uudelleen.

Korttelin 453 pohjoispuolelle jää vähintään 50
metriä leveä rakentamaton vyöhyke. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat niemen etelärinteeseen. Niemessä on riittävästi tilaa sekä maastonmuodoista ja metsästä johtuvaa näkösuojaa, jotta sekä loma-asuminen että virkistyskäyttö on mahdollista toteutua alueella toisiaan
merkittävästi heikentämättä.
Mäkeläntien nimi vaihdetaan.
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MIELIPIDE
Ritva Tiusanen:
Esitellty kaavaluonnos on toisintoa vuoden
1967 muinaiskaavasta. Muutama asuntotontti
on lisätty, nekin vääriin paikkoihin.
Ei ole jaksettu lukea perusdokumentteja.
Hämeen lääninhallituksen kumoamispäätös
vuodelta 2010 on saanut vain pikavilkaisun viimeisin lauseisiin . Ne eivät ole koko päätös.
VTT:n hajututkimustakaan ei ole jaksettu lukea, vaikka se on liitetty asiakirjoihin. Asemakaava tähtää tulevaisuuteen. Uutta puhdistamoa ei ole eikä sitä ja sen vaikutusta voi tutkia.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös puhdistamon rakennusluvasta olisi kaavoittajalle
tarpeellista luettavaa.
Jos Pälkäneen kunnantalolta puuttuu lukuhalua, ammattitaitoisen kaavoittajan pitäisi pystyä
myös luetun ymmärtämiseen.
Itse tekstin lukemista ei korvaa mikään. Tässä
on turha toistella mitä näissä asiakirjoissa sanotaan.
Näyttää siltä, että Tommolan kaavoituskierrokset hallinto-oikeuden kautta jatkuvat hamaan
tulevaisuuteen.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Kaavaluonnosta on täydennetty edellisestä
vaiheesta mm. huomioimalla paremmin laadittu
hajuselvitys ja vähentämällä AO-tonttien lukumäärää.

Yhteenveto tehtävistä tarkistuksista
Korttelista 452 poistetaan kaksi lähimpänä jätevedenpuhdistamoa olevaa tonttia.
Jätevedenpuhdistamon huoltoajolle osoitetaan oma asuinalueen ohittava kulkureitti.
Kaavaselostuksen kohtaa ”Kaavan vaikutukset” tullaan täydentämään kulttuuriympäristön arvojen
osalta.
RA-alueen rakennusoikeuksia ja rakennusaloja tarkistetaan ja täydennetään. Kaavaan lisätään
määräys, joka sallii kellarikerroksen osittaisen rakentamisen RA-korttelissa.
Mäkeläntien nimi vaihdetaan.
Lisäksi lisätään ET-alue olemassa olevan sähkökaapin alueelle kortteliin 445 ja muutetaan ENkorttelialue ET-korttelialueeksi.
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PÄLKÄNEEN KUNTA

TOMMOLAN ASEMAKAAVA
PALAUTERAPORTTI 08.06.2018
KAAVAEHDOTUS (14.07.2016 )

Saapuneet lausunnot:
Palautteen antaja
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkanmaan pelastuslaitos
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta
Tampereen ympäristöterveys
Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta
Pirkanmaan ELY-keskus

Pvm
16.09.2016
24.08.2016
05.09.2016
07.09.2016
12.09.2016
15.09.2016
28.09.2016

Pirkanmaan liitto ilmoitti, ettei se jätä lausuntoa asemakaavaehdotuksesta.
Saapuneet muistutukset:
Palautteen antaja
Teemu Mäkelä

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen

Pvm
20.09.2016
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LAUSUNTO
Pirkanmaan maakuntamuseo:
Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että Tommolan
rakennetun ympäristön arvot on huomioitu kaavassa
asianmukaisin suojelumerkinnöin. Sen sijaan avoimeen
viljelymaisemaan liittyvät arvot tultaisiin kaavan toteutuessa menettämään, mitä maakuntamuseo pitää hyvin
valitettavana. Muilta osin kaavaehdotus on hyväksyttävissä.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Jatkosuunnittelussa tullaan kiinnittämään paremmin huomiota alueen
kulttuurihistorialliset arvojen huomioimiseen.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museolla ei ole siten kaavasta huomautettavaa.

Todetaan saapunut lausunto.

LAUSUNTO
Pirkanmaan pelastuslaitos:
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintavalmius suunnitelma-alueelle on riittävä suhteessa esitettyjen toimintojen riskeihin. Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa
ehdotuksen suhteen.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Todetaan saapunut lausunto.

Alueen kunnallistekniikan suunnittelun ja toteutuksen
yhteydessä tulee huomioida pelastustoimen sammutusveden tarve siten, että sammutusvettä on saatavilla
enintään 250 m:n etäisyydellä sammutuskohteista.
LAUSUNTO
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta:
1) Tommolantie säilytetään ennallaan ja että Tommolantien varteen rakennettaan suojakaista / näkymäeste

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Jatkosuunnittelussa Tommolantien liikennöinnin sujuvuuteen ja liikenteen
vaikutuksiin asumiseen kiinnitetään
erityistä huomiota.

2) vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen alueelle otetaan huomioon lopullista kaavaa hyväksyttäessä

Tarvittaessa asemakaavaan osoitetaan jatkosuunnittelussa varaukset
johtolinjoille.

3) sähkö-, puhelin- ja valokaapeleiden rakentamista
varten varataan tilat alueelta siten, että ne eivät ole
vesi- ja viemärijohtojen välittömässä läheisyydessä. Samaten sähkökaapeille varataan alueelta paikat.

Sähkö-, puhelin- ja valokaapelit sekä
vesi- ja viemärijohdot sijoitetaan lähtökohtaisesti katualueelle. Tarvittaessa
asemakaavaan osoitetaan jatkosuunnittelussa varaukset kaapeloinneille ja
johtolinjoille.
Asemakaavaan on osoitettu alue sähkökaappia varten.

4) kaavateiden päähän tehdään riittävän suuret kääntöalueet ja lumen aurausta varten kaavateiden alueelle
varataan lumen kasauspaikat.

Kääntöalueiden ja lumen kasaukseen
varattujen alueiden riittävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota jatkosuunnittelussa.

5) muilta osin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa Tommolan asemakaavaehdotuksesta.

Todetaan saapunut lausunto.
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LAUSUNTO
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta:
Kaavaehdotuksessa Peltoniemen kärjessä olevan s-1
alueen rajaus on kaavassa kuitenkin tehty ulottumaan
myös koillisrannan kaakkoisosassa sijaitsevan matalan
silokallion osalle. Rakennettavaksi suunnitellun laavun
paikka on juurikin tämän silokallion alueella.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Laavun rakentamista ei tarvitse erikseen osoittaa asemakaavassa, koska
laavu ei ole rakennus. Laavu voidaan
rakentaa VL-alueelle ilman, että sille
on osoitettu asemakaavassa rakennusala, -oikeus tai käyttötarkoitus.

Jos laavu halutaan rakentaa suunniteltuun sijaintiinsa,
niin tämä tulisi huomioida kaavassa, rajaamalla kyseinen alue s-1 -merkinnän ulkopuolelle. Lisäksi laavun
ohjeellisen rakennusalan ja käyttötarkoituksen voisi
erikseen osoittaa kaavassa. Suunniteltu laavun sijainti
on rakentamisen, käytettävyyden ja maisemallisten arvojen säilymisen kannalta järkevä.
LAUSUNTO
Tampereen ympäristöterveys:
Asemakaavan selostusosassa (5.3 Aluevaatimukset)
on todettu, että "kaikki alueen kiinteistöt tulee liittää yleiseen viemäriverkkoon". On huomioitava, että mikäli
alue kuuluu vesilaitoksen toiminta-alueeseen, on sama
velvollisuus myös vesiverkostoon liittymisessä.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Todetaan saapunut lausunto.

Jäteveden puhdistamasta ei saa aiheuta STM:n asetus
545/2015 (Asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisen asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista) tarkoittamaa terveyshaittaa.
LAUSUNTO
Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta:
Uuden tieyhteyden kautta kulku jätevedenpuhdistamolle
aiheuttaisi liian suuren haitan rakennettaville tonteille.
Tämän vuoksi tieyhteyttä on joko muutettava, tehtävä
puhdistamolle oma huoltotie tai suunniteltava asuinalue
siten uusiksi, että esim. Tommolantien varteen jätetään
riittävä min 10m suojakaista. Näin huoltoliikenne (sakoja umpikaivolietteet) puhdistamolle voisivat mahdollisesti kulkea Tommolantietä pitkin. Tämän vuoksi myös
AP/s tontin reunaan tulee merkitä min 10m levyinen
puustoisena pidettävä vyöhyke. Mikäli lietekuljetukset
kulkisivat nyt osoitetun kaavatien mukaisesti uuden alueen läpi, aiheutuisi siitä todennäköisesti merkittävää
haittaa asukkaiden viihtyvyyteen.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
ks. Pälkäneen kunnan tekniselle lautakunnalle annettu vastine.

Koska kaava-alueella on merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa, tulee mm. ET-merkinnöille lisätä esim.
muuntamokaappien ulkoverhouspakko puisena.

ks. Pirkanmaan maakuntamuseolle
annettu vastine.

VL-alueella sijaitseva tasaisempi kohta rannan tuntumassa joka on myös s-1 alueella, tulisi merkitä virkistystä palveleva rakentaminen. Tällaisia voisi

ks. Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnalle annettu vastine.
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olla esim. Laavun tai nuotiopaikan rakentamisen salliva
merkintä.
LAUSUNTO
Pirkanmaan ELY-keskus:
ELY-keskus näkee tarpeelliseksi hajuselvityksen tarkistamisen. Erityisesti on syytä selvittää hajun mahdollista
leviämistä Peltoniemen lomarakennuspaikoille (RA) ja
arvioitava niiden soveltuvuus esitettyyn käyttötarkoitukseen ottaen huomioon, että laaditussa hajuselvityksessä yksikään hajun havainnointipaikoista ei sijainnut
niemen alueella.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Alueelta on laadittu hajupäästön mallinnus vuonna 2012 (Pälkäneen kunnan jätevedenpuhdistamon hajupäästön matemaattinen mallinnus, AIRIX
Ympäristö Oy, 2012). Selvitys liitetään
kaava-aineistoon.
Selvityksen mukaan hajupäästöt eivät
ulotu Peltoniemeen kaavan RA-alueelle.

Kaavaselostuksessa on kuvattava puhdistamon kuljetusten ja huoltoajon määrä sekä käytettävä kuljetuskalusto. Kuvauksen perusteella on arvioitava ajoneuvoliikenteen vaikutukset suunnittelualueen liikenneturvallisuuteen. Kaavaehdotuksessa esitetty raskaan kaluston
kuljetusreitti kevyen liikenteen väylillä (pp/t ja pp/h) ja
ulkoilu- ja virkistyskäyttöön tarkoite-tulla alueella (VL) ei
ole ELY-keskuksen mielestä riittävästi perusteltu vaihtoehto.

Kaavaselostukseen lisätään tiedot
puhdistamon kuljetusten ja huoltoajon
määrästä sekä käytettävästä kuljetuskalustosta.

MUISTUTUS
Teemu Mäkelä:
Tutustuessamme lähemmin Tommolan kaavaan, kävi
ilmi että Mäkelän perikunnan ja Irja Mäkelän omistuksessa olevia maa-alueita oli merkitty puisto-alueiksi,
vaikkakin molemmilla tonteilla on rakennus oikeutta.
Nämä maa-alueet tuleekin merkitä kaavaan tonteiksi,
eikä suinkaan puistoalueiksi. Emme siis tule hyväksymään minkäänlaista tulevaa rakentamista rajoittavaa
kaavasuunnitelmaa Mäkelän omistuksessa olevilla
mailla.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi
19.3.2007 § 12 Mäkelän perikunnan ja
Irja Mäkelän maita koskevan kiinteistökaupan. Kauppa-kirjaan on kirjattu
myyjän omistukseen jäävien alueiden
käsittelyyn liittyviä ehtoja:
 rantaan sijoittuva alue muutetaan omakoti- tai loma-asuntotontiksi, jolla on noin 120 k-m2
rakennusoikeutta,
 Tommolantien varteen sijoittuvalle alueelle osoitetaan kaksi
omakotitonttia, joiden rakennusoikeus on ympäröivien
tonttien mukainen.

Jatkosuunnittelussa Tommolantien liikennöinnin sujuvuuteen ja liikenteen
vaikutuksiin asumiseen kiinnitetään
erityistä huomiota.

Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu kauppakirjan ehdot.
Kauppakirjan ehdot eivät syrjäytä
maankäyttö- ja rakennuslakia, joka
säätelee asemakaavoitusta. Kaikkia
yksityiseen omistukseen jääviä alueita
ei ole mahdollista osoittaa rakennuspaikoiksi.
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Tehtävät tarkistukset/ jatkosuunnittelussa huomioitavaa:
Jatkosuunnittelussa tullaan kiinnittämään paremmin huomiota alueen kulttuurihistorialliset arvojen
huomioimiseen.
Jatkosuunnittelussa Tommolantien liikennöinnin sujuvuuteen ja liikenteen vaikutuksiin asumiseen
kiinnitetään erityistä huomiota.
Tarvittaessa asemakaavaan osoitetaan jatkosuunnittelussa varaukset kaapeloinneille ja johtolinjoille.
Kääntöalueiden ja lumen kasaukseen varattujen alueiden riittävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota jatkosuunnittelussa.
Selvitys ”Pälkäneen kunnan jätevedenpuhdistamon hajupäästön matemaattinen mallinnus, AIRIX
Ympäristö Oy, 2012” liitetään kaava-aineistoon.
Kaavaselostukseen lisätään tiedot puhdistamon kuljetusten ja huoltoajon määrästä sekä käytettävästä kuljetuskalustosta.
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PÄLKÄNEEN KUNTA

TOMMOLAN ASEMAKAAVA
PALAUTERAPORTTI 09.10.2018
KAAVAEHDOTUS (11.06.2018 )

Saapuneet lausunnot:
Palautteen antaja
Pirkanmaan liitto
Tampereen ympäristöterveys
Pirkanmaan pelastuslaitos
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto

Pvm
20.08.2018
21.08.2018
28.08.2018
05.09.2018
05.09.2018
11.09.2018

Pirkanmaan liitto ilmoitti, ettei se jätä lausuntoa asemakaavaehdotuksesta.
Saapuneet muistutukset:
Palautteen antaja
Yksityinen #1
Yksityinen #2

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen

Pvm
07.09.2018
08.09.2018
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LAUSUNTO
Pirkanmaan liitto:
Viitaten Pirkanmaan liitolle saapuneeseen lausuntopyyntöön ilmoitan, ettei Pirkanmaan liitto jätä asiasta
lausuntoa.
Pyydän kuitenkin täydentämään kaavaselostuksen kohtaa 3.2 siten, että Peltoniemi on Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 osoitettu maaseutualue-merkinnällä,
vihreä väri.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Kaavaselostusta täydennetään
maakuntakaava koskevan kohdan
osalta.

LAUSUNTO
Tampereen ympäristöterveys:
Tampereen kaupungin ympäristöterveys esittää lausuntonaan, ettei silla ole huomautettavaa Tommolan asemakaavan muutosehdotukseen.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Todetaan saapunut lausunto.

LAUSUNTO
Pirkanmaan pelastuslaitos:
Pelastusviranomainen puoltaa kaavan muutosehdotusta.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Todetaan saapunut lausunto.

Alueen kunnallistekniikan suunnittelun ja toteutuksen
yhteydessä tulee huomioida pelastustoimen sammutusveden tarve siten, että sammutusveden saanti toteutetaan sammutusvesisuunnitelman mukaisesti.
LAUSUNTO
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta:
1) Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen alueelle otetaan huomioon lopullista kaavaa hyväksyttäessä.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Viemärilinjan sijainti on huomioitu kaavaehdotuksessa aluevarauksella.
Vesi- ja viemärilinjat voidaan lähtökohtaisesti sijoittaa katualueille ja lähivirkistysalueille.

2) Sähkö-, puhelin- ja valokaapeleiden rakentamista
varten vartaan tilat alueelta siten, että ne eivät ole vesija viemärijohtojen välittömässä läheisyydessä. Myös
sähkökaapelille varataan alueelta tilat.

Sähkö-, puhelin- ja valokaapeleiden
rakentamista varten ei ole nähty tarpeelliseksi osoittaa kaavassa tilavarauksia. Lähtökohtaisesti kaapelit voidaan sijoittaa katualueille ja lähivirkistysalueille. Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisen sallimisesta kiinteistön alueelle säädetään MRL
161§:ssä.

3) muilta osin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa Tommolan asemakaavamuutosehdotuksesta.

Todetaan saapunut lausunto.

LAUSUNTO
Pirkanmaan maakuntamuseo:
Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että kaavahanke
on kehittynyt oikeaan suuntaan ja toteaa, että kaavaehdotus on kulttuuriympäristön arvojen osalta hyväksyttävissä.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Todetaan saapunut lausunto.
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LAUSUNTO
Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaos:
Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle, ettei sillä ole lausuttavaa Tommolan asemakaavamuutoksen toisesta ehdotusvaiheesta.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Todetaan saapunut lausunto.

MUISTUTUS
Yksityinen #1:
Tontti 453-2:
Tontti kokonaisuudessaan kuuluu olla loma-asuntoaluetta. Huomioon otettavana asiana pidettäköön että koko
Peltoniemi on aiemmin kuulunut Mäkelän maihin. Osa
tontista puistoalueeksi merkittynä kyseisellä tontilla aiheuttaa huomattavan paljon loma-asumista häiritsevää
kulkua ja luvatonta avotulen tekoa.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Osoitetaan kiinteistön 635-436-4107 länsiosa osaksi korttelin 453
tonttia 2. Annetaan alueelle kaavamääräys my: Alueen osa, jolla on
erityisiä maisema-arvoja. Alue tulee
säilyttää puustoisena. Avohakkuu
alueella on kielletty. Alueella sallitaan metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka eivät merkittävästi muuta
rantamaisemaa.
Kaavalla ei voida rajoittaa jokamiehenoikeuteen perustuvaa alueella liikkumista.

Tontti 445-7:
Tontilla sijaitseva makasiini (suojeltu rakennus) ja lampi
tulee liittää kyseiseen tonttiin ja vl-alueet tulee poistaa
niin kuin kantatilan (Mäkelä) pihapiiri on ennenkin ollut.
Makasiinin länsipuolelle jäävä peltomaa on merkattava
viljelymaaksi, tämä asia oli maitaan Pälkäneen kunnalle
myyneelle Jukka Mäkelälle luvattu kaupanteon yhteydessä.
MUISTUTUS
Yksityinen #2:
Olemme tutustuneet jälleen viimeisimpään 2018 kaavaehdotukseen Ja näemme siinä erittäin paljon hyviä
muutosasioita. Meitä kuitenkin huolettaa omistamamme
tilan Välipelto (635-436--4- 89) eteläkulman kautta muutokseen kaavailtu Vesaniementien kulku, sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alue PP.
Kyseisessä kaavan itäkulmassa on jo isäni aikoinaan
käyttämä perunakellarlrakennus, joka on tärkeä sukumme historiaa ja rakennus on meillä toiminnassa.
Jo kantatilan ajoilta vuosikymmenten saatossa kunta on
pakkolunastanut ja rakentanut useasti maillemme
(katso liite 1, MML:n karttaote) Ja nyt pohdimmekin,
että tulisimme mielellämme keskustelemaan vaihtoehdoista tilamme maille kaavoitetun alueen osalta. Ehdotammekin maanvaihtoa tai tilamme länsiosan kaavoittamista.

Osoitetaan makasiini ja lampi
osaksi rakennuspaikkaa.
Osoitetaan makasiinin länsipuolelle
jäävä alue maa- ja metsätalousalueeksi.

VASTINE
Pälkäneen kunnanhallitus:
Tarkistetaan kaava-alueen rajausta
ja Vesaniementien linjausta siten,
että perunakellarirakennus on mahdollista säilyttää.

Tommolan asemakaava, kaavaselostus, liite 7: Kaavaehdotusvaiheen palauteraportti

Tehtävät tarkistukset/ jatkosuunnittelussa huomioitavaa:
Kaavaselostusta täydennetään maakuntakaava koskevan kohdan osalta.
Osoitetaan kiinteistön 635-436-4-107 länsiosa osaksi korttelin 453 tonttia 2. Annetaan alueelle kaavamääräys my: Alueen osa, jolla on erityisiä maisema-arvoja. Alue tulee säilyttää
puustoisena. Avohakkuu alueella on kielletty. Alueella sallitaan metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka eivät merkittävästi muuta rantamaisemaa.
Osoitetaan makasiini ja lampi osaksi rakennuspaikkaa.
Osoitetaan makasiinin länsipuolelle jäävä alue maa- ja metsätalousalueeksi.
Tarkistetaan kaava-alueen rajausta ja Vesaniementien linjausta siten, että perunakellarirakennus on mahdollista säilyttää.

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
635 Pälkäne
Täyttämispvm
15.04.2019
Kaavan nimi
Tommolan alueen asemakaavan muutos II
Hyväksymispvm
14.02.2019
Ehdotuspvm
28.01.2019
Hyväksyjä
V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm
10.05.2012
Hyväksymispykälä
5
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
635V140219A5
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
15,6110
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 15,6110

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 2 Ei-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]
15,6110
3,9501

8,4473
0,7819
1,8638

54,1
5,0
11,9

0,5679

3,6

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu
Yhteensä

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
7380
0,05
25,3
7080
0,18

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

300

0,04

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
3,9501

Kerrosalan muut. [km² +/-]
7380
7080

6,1795
0,7819
0,6859

300

-11,5974

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

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

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AP
AO
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
V
VL
VV
R yhteensä
RA
L yhteensä
Kadut
Kev.liik.kadut
LV
LP
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
M
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
15,6110
3,9501
2,0699
1,8802

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
7380
0,05
25,3
7080
0,18
52,4
4080
0,20
47,6
3000
0,16

8,4473

54,1

8,4473

100,0

0,7819
0,7819
1,8638
1,6736
0,1902

5,0
100,0
11,9
89,8
10,2

0,5679
0,5679

3,6
100,0

300
300

0,04
0,04

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
3,9501
2,0699
1,8802

6,1795
-2,1987
8,4473
-0,0691
0,7819
0,7819
0,6859
0,5481
0,1902
-0,0037
-0,0487

-11,5974
-11,5974

Kerrosalan muut. [km² +/-]
7380
7080
4080
3000

300
300

