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TAUSTAA Luopioisten kunta on hankkinut Aitoon keskustasta maa-alueita asuntorakentamiseen. 
Alueella on osittain voimassa oleva asemakaava, joka ei ole kaikilta osin enää ajan-
mukainen. Kunnanhallitus päätti 2.4.2001 alueen eteläosan kaavoittamisesta asuinra-
kentamiseen. Alueelle on laadittu maankäyttöluonnoksia 2002-2003 aikana. Lähialu-
eiden muutostarpeiden vuoksi  kaava-aluetta on laajennettu pohjoisessa Miemola-
tiehen asti sekä luoteessa Urheilukentäntien viereen. Luonnosvaiheessa kaava-aluetta 
on laajennettu Halkomäentien ympäristöön. Ehdotusvaiheessa kaava-alueeseen on 
lisätty Riihitien katualue. 
 

ALUEEN SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Aitoon keskustaajan eteläpuolella Kankaantien ja  Pukkivuo-
ren ympäristössä. 
Alueen pinta-ala on noin 19 ha, josta suurin osa on rakentamatonta pelto- ja metsä-
maata. 

Suunnittelualue  
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TAVOITTEET Tavoitteena on kaavoittaa kunnan hankkimia maa-alueita asuntorakentamista varten, 
jotta voidaan Aitoon rakennuspaikkatarve turvata pitkälle tulevaisuuteen. Osa aikai-
semmin pientalotonteiksi kaavoitetusta peltoalueesta säilytetään maatalouskäytössä. 
Alueella olevilla yrityksillä on laajennustarpeita, jotka huomioidaan kaavassa. Tontti-
en lisäys  vaikuttaa, nykyiseen asemakaavaan verrattuna, katuyhteyksien järjestämi-
seen tarkoituksenmukaisemmin. Lisäksi tarkastellaan poikittaistieyhteyttä kaava-
alueen ja Tepulinnantien välillä. Riihitien nimi muutetaan Päivärinnantieksi. 
 

SUUNNITTELUTILANNE 
JA SELVITYKSET 
 

 

Valtakunnalliset lähtökoh-
dat 

Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston 1.1.2002 voimaan tulleen periaatepäätöksen 
mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
 
Erityistavoitteet koskevat Kouvalan kylää, joka on luokiteltu  valtakunnallisesti mer-
kittäväksi kulttuuri-historialliseksi ympäristöksi (Rakennettu kulttuuriympäristö, Va l-
takunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt,  Museovirasto ja Ymp ä-
ristöministeriö 1993). Alueen rakennukset sijoittuvat suunnittelualueen ulkopuolelle. 
Ympäröivä maisema rajautuu kaava-alueeseen itäosastaan. 
 

Seutukaava Luopiois ten kunta kuuluu Pirkanmaan liiton alueeseen. Pirkanmaan 3. seutukaava on 
vahvistettu 6.6.1997. 
 
Seutukaavassa pohjoisosa on taajamatoimintojen aluetta, A. Eteläosaan ei ole osoitettu 
seutukaavamerkintää. Kouvalan asutusmaisema on arvokasta kulttuuriympäristöä, ak 
702. Rajaus kohdistuu suunnittelualueen pohjoisosaan. Syrjänharjun pohjavesialue, 
pv2 504, rajautuu Pukkivuoren lounaispuolelle. 
 

Yleiskaava Aitoossa on voimassa kunnanvaltuuston 1992 hyväksymä osayleiskaava. Osayleis-
kaava laadittiin aikoinaan asemakaavan muuttamisen pohjaksi ja koko Aitoon asema-
kaava muutettiin osayleiskaavan mukaiseksi vuonna 1995.  

Asemakaava Suurella osalla suunnittelualueesta on voimassa oleva asemakaava. Siinä suunnittelu-
alue on maa- ja metsätalousaluetta M, MT, pientalovaltaista asuinaluetta AO, AP,  
teollisuusaluetta T, virkistysaluetta VL ja katualueita.   
 

Muut suunnitelmat ja selvi-
tykset 

• Suunnittelualueen eteläosan  luontoselvitys.  Hannu Alen, 2002. 
• Siirtolohkareen kartoitus 2003 
• Alueen maankäyttöluonnokset v. 2002 ja 2003 
• Pohjavesialuekortti, Syrjänharju-Konkinharju, 2003. 
• Kunnallistekniset suunnitelmat ja selvitykset Katajapolun ja Pukkivuorentien 

alueelta, 2003. 
• FinnMarinin tehdaskiinteistön inventointi tehdään keväällä 2005. 
 

MAANOMISTUS Alue on pääosin Luopioisten kunnan omistuksessa. Kunta on ostamassa tilaa 5:81. 
Yksityisomistuksessa ovat: kortteli 84, korttelista 6 tontit 1 ja 2, korttelista 19 tontti 5, 
korttelista 19 tontti 1,  korttelista 23 tontit 1 ja 2, korttelista 70 tontti 1, korttelista 84 
tontit 1-3 sekä peltoalue Tepulinnantien vierestä.  
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VAIKUTUSTEN ARVI-
OINTI 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin 
selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdys-
kuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset (MRL9§). 
 

Asemakaavatyön aikana 
suunnitelmasta arvioitavat 
vaikutukset 

Suunnittelun aikana arvioidaan miten  suunniteltu käyttö vaikuttaa mm.  
- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
- maisemaan, luonnon- ja rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön 
- alue- ja yhdyskuntarakenteeseen  sekä liikenteeseen 

Arvioinnissa huomioidaan tehdyt selvitykset. Arviointiperusteet löytyvät maankäyttö- 
ja rakennuslaissa määritellyistä asemakaavan sisältövaatimuksista. Lisäselvitysten 
tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan suunnittelutyön aikana. 
  

OSALLISET  Maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikut-
taa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

 
Osallisiksi on alustavasti 
katsottu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaikutusalueen maanomistajat, kiinteistöjen haltijat ja asukkaat 
 
Viranomaiset 
• Pirkanmaan ympäristökeskus  
• Pirkanmaan maakuntamuseo  
• Pirkanmaan liitto 
• Tiehallinto 
• Luopioisten kunta 

- tekninen lautakunta 
- rakennus- ja ympäristölautakunta 
- palopäällikkö 

 
Yritykset, yhdistykset ja järjestöt 
• Lipputehdas FinnMarin Lipputaito Oy 
• Tekstiilipaino Print Scorpio Oy 
• Aitoo-Kaukkala kyläyhdistys Aika ry 
 
Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä olevan osallisuuden 
määritelmän.   

KAAVOITUSMENETTELY, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN 
 
Vireilletulo Toimenpiteet: 

- Aloite kaavan laadinnasta (kunnanhallitus 2.4.2001ja 27.10.2003) 
- Osallistumis - ja arviointisuunnitelman laatiminen  
- Vireilletulosta ilmoittaminen 
- Osallistumis - ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 
- Mielipiteiden esittäminen osallistumis - ja arviointisuunnitelmasta 
- Viranomaisneuvottelu tarvittaessa 
 
Vireilletulosta ilmoitetaan Sydän-Hämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä 
Aitoon lainausasemalla. Vireilletulosta tiedotetaan kirjeitse naapurimaanomistajille ja 
Aitoo-Kaukkala Kyläyhdistys Aika ry:lle. Osallistumis - ja arviointisuunnitelma pide-
tään nähtävänä Luopioisten kunnantalolla ja Aitoon lainausasemalla sekä kunnan 
internet-kotisivuilla. Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää suunnitelmasta mielipi-
teitään, jotka  tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä. Puutteellise-
na pitämästään osallistumis - ja arviointisuunnitelmasta osallinen voi esittää neuvotte-
lua Pirkanmaan ympäristökeskukselle.  
Osallistumis - ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 16.2.-8.3.2004 välisenä aika-
na.  
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Kaavan valmistelu (luon-
nosvaihe) 

 
 
Toimenpiteet: 
- Selvitykset, alustavat luonnokset, vaikutusten arviointi luonnoksista 
- Kaavaluonnos nähtäville 
- Yleisötilaisuus tarvittaessa 
- Mielipiteiden esittäminen kaavaa valmisteltaessa   
- Viranomaislausunnot  tarvittaessa 
 
Nähtävilläolosta ilmoitetaan Sydän-Hämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä 
Aitoon lainausasemalla. Valmisteluvaiheen suunnitteluaineisto pidetään nähtävänä 
Luopioisten kunnantalolla ja Aitoon lainausasemalla sekä kunnan internet-kotisivuilla. 
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää suunnitteluaineistosta mielipiteitä, jotka  
tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä. Tarvittaessa Aitoossa 
järjestetään tilaisuus, jossa luonnoksen sisältö arvioidaan. Tilaisuus on avoin kaikille. 
 
Kunnan eri hallintoelimiä (tekninen ltk, rakennus- ja ympäristö ltk, palopäällikkö) 
pyydetään arvioimaan kaavaluonnos oman toimialansa näkökulmasta. Kunnanhallitus 
päättää maankäyttöluonnoksen jatkotyön pohjaksi.  
 

Kaavaehdotusvaihe Toimenpiteet: 
-      Kaavaluonnoksen muokkaaminen kaavaehdotukseksi  
- Kaavaehdotus nähtäville 
- Viralliset lausunnot 
- Muistutukset 
- Muistutusten ja lausuntojen käsittely 
- Viranomaisneuvottelu tarvittaessa 
 
Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää kunnanhallitus. Nähtävilläolosta 
ilmoitetaan Sydän-Hämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, Aitoon lainausasemalla 
sekä kirjeitse kunnan ulkopuolella asuville suunnittelualueen maanomistajille. Ase-
makaavaehdotus pidetään nähtävänä Luopioisten kunnantalolla, Aitoon lainausase-
malla sekä kunnan internet-kotisivuilla 30 päivää. Osalliset ja kunnan jäsenet voivat 
esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka  tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävä-
nä olon päättymistä.  
 

Hyväksyminen Toimenpiteet: 
- Esitys kaavan hyväksymisestä 
- Asemakaavan hyväksyminen 
 
Kunnanhallitus valmistelee kaavan hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto hyväksyy ase-
makaavan. Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kirjeitse sitä ehdotusvaiheessa pyytä-
neille viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille. Hyväksymispäätök-
sestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on 
mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). 
 

Kavan voimaantulo Asemakaava tulee voimaan kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan Sydän-
Hämeen Lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. 
 

Viranomaisyhteistyö Kaava on ollut esillä kunnan ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen välisissä kehittämis-
keskusteluissa keväällä 2003. Tampereen museon maakunnallinen yksikkö on antanut 
lausunnon talvella 2002. Osallistumis - ja arviointisuunnitelma on toimitettu viran-
omaisille tiedoksi. Kaavoituksen vireilletulovaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 
Pirkanmaan ympäristökeskuksessa 19.2.2004. Kunta pyytää kaavaluonnoksista tarvit-
taessa viranomaisten kommentit. Viralliset lausunnot pyydetään asemakaavaehdotuk-
sesta.  Lausuntojen ja mahdollisten muistutusten jälkeen pidetään tarvittaessa viran-
omaisneuvottelu.   Kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta  tiedotetaan maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. 
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TOTEUTUNUT / TA-
VOITTEELLINEN AIKA-
TAULU 

• Osallistumis - ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä, 16.2.-8.3.2004. 
• Luonnosvaihtoehdot A, B ja C kunnanhallituksessa 26.4.2004. Päätös jatkosuun-

nittelusta vaihtoehtojen A ja B pohjalta sekä kaava-alueen laajentamisesta. 
• Luonnosvaihtoehdot sekä tarkistettu osallistumis - ja arviointis uunnitelma asete-

taan  nähtäville, touko-kesäkuussa 2004 (MRA 30§) 
• Kaavaehdotus nähtäville,  huhti- toukokuussa 2005  (MRA 27§) 
• Asemakaavan hyväksyminen,   kesällä 2005  (MRL 52§) 
 

 
LISÄTIETOJA ASEMAKAAVASTA ANTAVAT: 
 
Luopioisten kunta 
Kunnan puhelinnumero 
03-536 1141 
Fax. 03-534 1140 
Sähköposti: kun-
ta@luopioinen.fi 

Luopioisten kunta 
Kunnanjohtaja 
Rauno Haapanen 
Museotie 1 
36760 Luopioinen 
puh 03-536 1149, 040-546 0313 
Sähköposti: rau-
no.haapanen@luopioinen.fi 

Luopioisten kunta 
Aluearkkitehti  
Marja-Liisa Mytkäniemi 
PL 15 
Keskustie 1 
36601 Pälkäne 
puh (03) 5791 263, 040-7375 390 
Sähköposti:  
marja-liisa.mytkaniemi@palkane.fi 
 

Kaavan laatija Air-Ix Ympäristö Oy 
rakennusarkkitehti 
Esko Hyytinen  
PL 453 
33101 TAMPERE 
Puh.(03)2442 250 
Sähköposti: esko.hyytinen@airix.fi 

 

 
 


