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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 
Kaavan nimi: HUHDIN KANGASNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 

Kaavoituksen vireilletulo :   Kunnanhallitus  30.3.2009 § 52 

Kaavaehdotus :  Kunnanhallitus 

Kunnanvaltuusto :  Hyväksyminen pv. 

Lainvoimaisuus : 

 
Kaavan laatija:   Leena Lahtinen, aluearkkitehti 

     Urjalan kunta, Tekninen palvelukeskus, PL 33, 31761 Urjala 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Urjalan kunnan Huhdin kylässä. Asema-
kaavan muutosalue rajoittuu lännessä Yhteiskouluntiehen, pohjoisessa Plaa-
nintiehen, idässä rautatiealueeseen ja etelässä Ratapihantiehen. Alueen pinta-
ala on 18,54 hehtaaria. 

Asemakaavan muutos koskee Huhdin kylän kiinteistöjä Kangasniemi (Rn:o 
3:99), Sahala (3:104), Sähkötontti (3:80), Sähkötontti II(29:0), Sipilä (2:71) 
sekä yleistä aluetta (9901:1). 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Huhdin Kangasniemen asemakaavan muutos koskee Huhdin asemakaava-alu-
een kortteleita 20b, 21, 22 ja 24, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-
nusten ja laitosten aluetta (ET) sekä lähivirkistysaluetta (VL) ja tiealueita Plaa-
nintien, Alijatkontien, Aittapolun ja Yhteiskouluntien osalta.  

Asemakaavalla kumoutuvat Urjalan kunnan ympäristöhäiriötä aiheuttamatto-
mien teollisuusrakennusten korttelit 20b ja 22 (TY) ja erillispientalojen kortteli-
alue 24 (AO), lähivirkistysaluetta (VL), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten aluetta (ET) sekä katualueet Plaanintie, Alijatkontie ja 
Aittapolku.  

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Urjalan kunnan kortteli 21 ja sen tontit 
1-3, joista tontti 1 on osoitettu maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi (AM), 
tontti 2 ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialu-
eeksi (TY) ja tontti 3 erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Lisäksi muodostuu 
maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä maatalousalue, jolla on ympäristöarvoja ja 
merkitystä kulttuurimaiseman kannalta (MT-2) ja energiahuollon alue (EN). 
Asemakaavamuutoksella muodostuu myös Yhteiskouluntien katualue jonka 
osalle on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle varattu alueenosa. 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 Urjalan Huhdin Kangasniemen asemakaava-alueen rakennusinventointi 

2015, Miia Hinnerichsen, Pirkaanmaan maakuntamuseo 
 Asemakaavan seurantalomake 
 Vastineraportti OAS- vaiheen mielipiteisiin 
 Vastineraportti luonnosvaiheen palautteeseen 
 Vastineraportti ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin täyd.myöh. 
 Asemakaavakartta määräyksineen 1:2000 

 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja läh-
demateriaalista 

 Urjalan keskustaajaman osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi, Pir-
kanmaan Maakuntamuseo, 2008  

 Selvitys Urjalan kunnan keskusta-alueen rakennetusta ympäristöstä, Teija 
Ahola, 2009  

 Kulttuurimaisemat 2016 - Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaat maatalousalueet, Pirkanmaan liito, Lasse Majuri 

 Urjalan kunnan vesijohto- ja viemäriverkostojen kartat 

 

2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavan muutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Vi-
reilletulosta on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa 30.3.2009 § 52. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 6.5. - 10.6.2013 sekä 
koko suunnittelutyön ajan. Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos on ollut 
nähtävillä 17.8 -17.9.2018 välisenä aikana. Kaavaehdotus valmistui 4.11.2019 
ja oli nähtävillä xx.xx.-xx.xx.20xx välisenä aikana. 

2.2 Asemakaava 
Suunnittelualueella on poistettu asemakaavassa toteutumattomia kortteliva-
rauksia. Tarpeettomien varausten poistaminen ja nykyisen toiminnan turvaami-
nen sekä rakennusoikeuden osoittaminen tätä varten on ollut tavoite. Suunnit-
telualueella on takanaan pitkä kehityshistoria, mikä ilmenee asemakaavassa 
mm. alueellisin ja rakennuskohtaisin suojelumerkinnöin ja kaavamääräyksin. 
Alueelle muodostuu kolmelle tontille yhteensä 5896 km2 rakennusoikeutta: 

tontti 
nro 

käyttötarkoitus kaava-
merkintä 

pinta-ala 
m2 

rakennusoikeus 
km2 

1 maatilojen talouskeskusten korttelialue AM 25 243 3786 
2 ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien te-

ollisuusrakennusten korttelialue 
TY-6 7773 1800 

3 erillispientalojen korttelialue AO 2307 310 
 

Energiahuollon alueeksi (EN) on osoitettu 16 523 neliömetriä. Kaava-alueesta 
on osoitettu 20 557 neliömetriä maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja maatalous-
alueeksi jolla on ympäristöarvoja ja merkitystä kulttuurimaiseman kannalta (MT-
2)103 921 m2. Lisäksi on osoitettu katualuetta Yhteiskouluntien osalta.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi kun asemakaavan muutos on saa-
nut lainvoiman. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

 

 

 

 

muuntamo                    Huhdin koulu     

  
  

Kangasniemi 

  

 

 

        Huevo Oy   YIT                    

                      

                                                            
 

Ympäristön viistoilmakuva pohjoisesta. Suunnittelualue on merkitty sinisellä kat-
koviivalla kuvaan.  

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Alue sijaitsee Huhdin taajaman länsipuolella Yhteiskouluntien varressa. Lä-
hietäisyydellä sijaitsee toimintansa lopettanut Huhdin koulu. Asemanseudulla 
ovat kaupalliset palvelut Huhdintien varressa sekä ala-asteen koulu Aseman-
koulu. Alueen itäpuolella on rautatiealue ja lähiympäristössä on asuin- ja yritys-
toimintaa. Vastapäätä Kangasniemen tilaa on YIT:n varikkoalue. 

Kaavoitettava alue on pääosin Kangasniemen tilaa ja maatalouskäytössä. Pel-
toalueilla on viljakasvien kasvatusta. Tilakeskuksen asuinrakennuksia ympäröi-
vät monet talousrakennukset ja runsaspuustoinen piha-alue.  

Kangasniemen tilan pohjoispuolella sijaitsee Huevo Oy joka valmistaa pakkauk-
sia mm. puisia pakkauslaatikoita ja lavoja. Alueen eteläosassa sijaitsee Ratapi-
hantien varrella Elenia Oyj:n muuntamo jolta johtavat sähkölinjat läpi peltoalu-
een kohti pohjoista. Pohjoisrajaltaan kaava-alue rajautuu vanhan pistoraiteen 
sijoille johon poistuvassa asemakaavassa on merkitty toteutumaton Plaanintien 
aluevaraus.  
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Kuvissa alla Plaanintien varauksen kohdalla oleva vanha pistoraiteen pohja 
sekä eteläosan muuntamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema 
Asemakaavan muutos alueesta pääosa on avointa peltomaisemaa jonne on 
avoin näkymä Yhteiskouluntieltä. Peltoaluetta rajaavat selkeärajaiset reunamet-
sät sen pohjois- ja itäreunoilla. Kangasniemen tilakeskuksen rakennukset piirty-
vät maisemassa ja erityisesti avoimella peltoalueella oleva vilja-aitta on maise-
mallisesti merkittävä kohde. Yhteiskouluntietä reunustavat korkeat kuuset aidan-
teena Kangasniemen tilan kohdalla. Tämän lisäksi tilan pihapiirissä on kookkaita 
yksittäispuita ja puutarhakasveja. 

Alueella on vähän luonnontilaista aluetta koska alueen käyttötarkoitus on jo pit-
kään ollut maanviljelys ja asutus. Suunnittelualueen reunoilla, Plaanintien alu-
eella poistetun pistoraiteen sijoilla ja radan varressa kasvaa mäntyvaltaista reu-
nametsää. Peltojen piennaralueet ovat pääosin heinäkasvien peittämää ja niillä 
kasvaa tavanomaista piennaralueen kasvistoa kuten metsäkurjenpolvea, koiran-
putkea ja heinäkasveja. Alue on topografialtaan verrattain tasaista. Alueella ei 
juurikaan ole virkistyskäyttöä koska suunnittelualueen reunoilla metsät ovat niin 
pienialaisia ja alue on lähes kokonaan kiinteistön omistajien käytössä. Huhdin 
taajamassa on hyvät ulkoilu- ja virkistysalueet jotka ovat kävelyetäisyydellä alu-
eesta. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

 

 

 

 

 

 

Yhteiskouluntie ja kevyenliikenteenväylää               Kangasniemen kuusiaidanne ja riihi                      

Liikenne ja palvelut 

Alueen pääliikenneväylä on Yhteiskouluntie joka risteää Ratapihantien kanssa 
Huhdin koulun kohdalla. Alue rajautuu eteläosastaan Ratapihantiehen jonka 
kautta on yhteys Huhdin asemanseudun palveluihin. Ratapihantien varrella on 
kevyenliikenteen väylä. Yhteiskouluntiellä on raskasta liikennettä johtuen sen 
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varressa sijaitsevasta YIT:n varikosta. Muuten liikenne koostuu pääasiassa 
henkilöautoliikenteestä ja kevyestä liikenteestä. Yhteiskouluntien reunaan ra-
kennettu kevyenliikenteenväylä alkaa Salmentieltä mutta loppuu Kangasnie-
men tilan kohdalle. Alueella ei ole palveluja vaan se tukeutuu Huhdin aseman-
seudun ja Laukeelan kaupallisiin palveluihin. Huhdissa sijaitsee ala-asteen 
koulu. 

Alueen historia ja kulttuuriympäristö  

Alueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä Valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden mukaisia, valtakunnallisissa inventoinneissa mainittuja 
kohteita. Urjalan keskusta-alueelle on laadittu arkeologinen osa-alueinventointi 
vuonna 2008. Inventoinnin mukaan suunnittelualueella ei ole muinaisjäännök-
siä. Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta antamassaan lausunnossa että suunnittelualueelta ei tunneta muinais-
muistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä museolla ole niiden 
johdosta huomautettavaa.  

Selvityksen Urjalan kunnan keskusta-alueen rakennetusta ympäristöstä on laa-
tinut FM Teija Ahola vuonna 2009 yleiskaavoituksen pohjaselvitykseksi. Selvi-
tyksessä kuvataan Huhdin alueen kehityshistoriaa ja Kangasniemen tilan ym-
päristöä sivuilla 17- 22 seuraavasti: 

”Huhdin kylä syntyi keskiajan kuluessa Salmen siirtokyläksi, uudisasutuksesta kertoo ky-
län nimikin. Asutus oli alkuun keskittynyt ryhmäksi Vanhanjärven itäpäähän Visanvuoren 
eteläpuolisen peltoalueen keskelle, jo silloin kulku-urana olleen Mikkolankankaantien 
varteen. Peltotie oli oikeastaan osa vanhaa ratastietä, joka ristesi harjulta tulevan tieuran 
kanssa nykyisen Mikkolan kohdalla. Risteävä tie jatkui Forssan suuntaan nykyisen Pie-
tilän ohi ja Sutostenmäen itäpuolitse. ” ” Vuonna 1539 oli kylässä kaksi taloa, mutta jo 
kymmenisen vuotta myöhemmin oli toista taloa halkomalla syntynyt kolmas talo. Myö-
hemmin talot vietiin kirjoihin talonnimillä: Mikkola, Sipilä ja Heikkilä. Isonjaon toimeenpa-
non aikoihin Mikkolasta halottiin Ylösmäki (1776) ja Heikkilästä ensin Mäkelä (1787) ja 
sitten Sirkko (1810). Kylälle muodostettiin näihin aikoihin myös neljä tai viisi uudistaloa 
mm. Kangasniemi (1799). Kylän ensimmäiset torpat perustettiin jo 1770-luvulla. 
Vuonna 1870 kylässä oli 10 torppaa.” 
” Huhdissa alkoi isojako 1778. Tilojen rakennusten iästä päätellen on ryhmäkylän hajoa-
minen alkanut 1800-luvun alussa – isonjaon täydennys valmistui 1856. Heikkilä, Mikkola, 
ja Ylösmäki siirtyivät vanhan peltoalueen reunamille Sipilän jäädessä mahdollisesti van-
halle tonttimaalle.  Nykyään talot Mikkolaa lukuun ottamatta ovat jääneet pientalovaltai-
sen kylätaajaman sisälle.” 
” Huhdista tuli asemapaikka, kun Helsingin-Hämeenlinnan radan jatko Hämeenlinnasta 
Tampereelle ja Toijalasta Turkuun valmistui vuosina 1874-79; Urjalan kohdalla Turun 
rata avautui liikenteelle 1876. Rautatien asemapaikka alkoi nopeasti kehittyä liikepaik-
kana. Uuden liikenneyhteyden myötävaikutuksesta rakentui vanhan harjulla kulkevan 
maantien varteen kylämäistä asutusta koko matkalle Huhdista kirkonkylälle. Asemapai-
kalle perustettiin jo keväällä 1876 postitoimisto, oma postitalo valmistui 1929. Salmen 
Paavolassa toiminut kestikievari muutettiin junamatkustajia varten Huhdin Heikkilään, ja 
sieltä myöhemmin 1800-luvun lopulla Kangasniemen taloon, missä kievari toimi aina 
kievarilaitoksen lakkauttamiseen saakka. Kangasniemen suunnalla oli toiminut myös 
Huhdin ensimmäinen maakauppa, jonka oli perustanut Fredrik Ojanen 1876. Ilmeisesti 
lähelle sitä oli Frans Ojanen perustanut pienen höyrysahan, joka oli toiminnassa ainakin 
1880-luvulla.  
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”Jo ennen rautatieaseman perustamista oli maatyöväestön ja käsityöläisten asumuksia 
Huhdin peltoaluetta rajaavalla harjulla. Tänne maantien varteen perustettiin myös en-
simmäiset kauppapuodit. Nauhamainen kyläasutus tiivistyi ja uudistui aseman perusta-
misen jälkeisinä vuosikymmeninä. Kuvassa on raitin rakennuksia vuonna 1950 kuvat-
tuna vanhasta palotornista itään. Vasemmalla alanurkassa oleva rakennus on purettu 
nykyisen Yhteiskouluntien alkupään alta. Sen yläpuolella on kaksi iäkästä puutaloa, 
joista ensimmäisessä (Puistola) on asunut lasimestari Aaltonen, myöhemmin talossa oli 
Kirkonojan huonekalumyymälän käytössä. Seuraava kookas puutalo, Haapala, on ollut 
sahanomistaja Väinö Nikkilällä – Nikkilän saha toimi viimeistään 1930-luvulta lähtien so-
rakuopan vieressä molemmin puolin vanhaa Forssan tietä.24 Seuraavassa talossa, jota 
on sotien jälkeen uudistettu, asui pitkään räätäli. 
Rakennuksessa on ollut myös pieni kauppapuoti. Alapuolella rinteessä on Karin Harja-
tehtaan rakennuksia. Seuraavat kaksi (Huvila ja Töyry) pienempää taloa olivat asuinta-
loja. Niiden välille on tullut tiilitalo 1970-luvulta. Töyryn kiinteistöön kuuluvan hirsitalon 
taakse on rakennettu uudisrakennus. Maantiehen yhtyy etelästä tuleva Forssan tie. 
Sen takana kuvan oikeassa reunassa näkyy valtion sorakuopalle tuleva pistoraide 
ja sen varrella sahan rakennuksia – sahan pitkässä rakennuksessa on edelleen 
yritystoimintaa, rakennuksessa on toiminut mm. kanala ja laatikkotehdas. Valo-
kuva edellä: F. E. Fremling / Kunnan arkisto ” 
 

 
Kuva on otettu harjulta sahalle. Takana näkyy Kangasniemen tilakeskus. 
Valokuva: F. E. Fremling / Kunnan arkisto 
 
”Huhtiin muutti jatkuvasti lisää väkeä ja kylälle sijoittui myös monenlaista pienteollisuutta, 
etenkin huonekalu- ja puuteollisuutta sekä harjan- ja korinsidontaa. Paikallisesti erikois-
tuttiin etenkin keinutuoleihin, joita Urjalassa on valmistettu ainakin 1860-luvulta lähtien; 
”Lintinmäen” nimi juontaa mäellä asuneeseen puuseppä ja keinutuolimestari Vihtori Lin-
diin.25 Aseman lähellä toimi Hyrkkään korinsidontayritys 1930-luvulta lähtien. Urjalan 
Harjansitomo perustettiin 1927 nykyisen Tuomolan tontille Yhteiskouluntienvarteen. 
Tehtaalla oli myös raamisaha. Tämä Verner Stenbergin (Saartila) yritys kasvoi 1930-
luvulla yhdeksi suurimmista alan yrityksistä Suomessa, se oli myös kunnan suurimpia 
työnantajia. Urjalan Harjansitomo muutettiin osakeyhtiöksi 1941, tuolloin yrityksessä oli 
toista sataa työntekijää. Jo seuraavana vuonna tehdas suljettiin ja rakennukset myytiin. 
Uusi omistaja, venäjänjuutalainen Bassin, perusti tehdastiloihin puusepänliikkeen ja teki 
huonekaluja. Tontilla olleet puiset tehdasrakennukset paloivat 1950. Huhdissa aloitti 
1930-luvulla toinenkin harjansitomo, kun Reino Kari perusti yrityksensä nykyisen Orikos-
kentien varteen 1936. Harjatehtaan toiminta jatkuu edelleen entisessä osuusliikkeen va-
rasto- ja leipomorakennuksessa.  
”Huhdista aina Laukeelaan jatkuvalla harjulla on useita laajoja soran- ja hiekanotosta 
syntyneitä tasanteita, joita on sittemmin hyödynnetty teollisuuden rakennuspaikkoina. 
Vanhan Palokalustohuoneen takana oli ollut korkeakin mäenkumpare, ennen kuin valtio 
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aloitti siellä soranoton 1900-luvun alussa. Nykyään paikka on YIT:n varastoalueena. Sa-
han ja sittemmin laatikkotehtaan rakennuksia on Kangasniemen talouskeskuksen 
pohjoispuolella. Rapattu puutavarakuivaamo on muutettu asuinrakennukseksi. Sen lä-
hellä on rapattu 1940-50-luvun muuntaja”. 
” Sotien jälkeisenä aikana Huhti oli Urjalan liike-elämän keskus. Kylässä oli elintarvike-
kauppoja parhaimmillaan kymmenkunta.” 
”Osuuskassa toimi jonkin aikaa Kangasniemen talossa, sitten Maamiesten Osuus-
kaupan rakennuksessa. Kun nykyinen Huhdintie rakennettiin 1960- luvulla, rakennuttivat 
pankit uudet modernit pääkonttorit tien varteen Heikkilän pellolle. Säästöpankin ja KOP:n 
kaksikerroksiset kerrostalot valmistuivat tien länsipuolelle vuosina 1965- 66 ja Osuus-
kassa pääkonttori niitä vastapäätä 1964.”  
”Rautatien merkityksen vähentyessä 1960-luvulla alkoi myös kylän kaupallinen elämä 
hiljalleen hiipua. Osuuskaupat ja osuusmeijeri liittyivät isompiin ja hiljalleen näivettyivät. 
Paikallinen liike-elämä ja palvelut alkoivat keskittyä kirkonkylään.”  
 
Osayleiskaavaa varten laaditun selvitystyön aikana kohteiksi valittujen Huhdin 
vanha raitti (osin Salmea) ja Kangasniemen alueiden ja rakennusten nykytilaa 
kuvataan sivulla 53 seuraavasti:                                   

” Forssantien vanha linjaus eli nykyinen Yhteiskouluntie laskeutuu harjulta ja ohittaa 
YIT:n varikkoalueen ja jatkaa etelään Kangasniemen tilakeskuksen vierestä. Idästä so-
rakuopalle tulleen, nyt jo puretun pistoraidelinjan varressa on laatikkotehtaan rakennuk-
sia sekä tiilinen viljavarasto 1960- luvulta. 
Tietä reunustavat korkeat kuuset on istutettu 1940-luvulla Kangasniemen piha-alueen 
länsireunalle. Muiden ilmansuuntien osalta talouskeskus rajautuu peltoon, joka avaa nä-
kymäakselin talouskeskuksen ja harjulla kulkevan Orikoskentien välille. Idässä pellon 
takana on umpeen kasvavaa joutomaata ennen ratapiha-aluetta ja etelässä peltomaata 
on vienyt 1966 perustettu kytkinasema. Lännessä jäähallirakennus ja koulun urheilu-
kenttä hallitsevat entistä peltomaisemaa. 
Kangasniemen avaran asumapihan ympärillä on vähintäänkin toista sataa vuotta van-
hoja hirsirakennuksia, kuten päärakennus, kievarirakennus ja vanhaan hirsirakennuk-
seen tehty autotalli sekä heikkokuntoinen hirsirakennus, joka oli ollut hollitallina. Päära-
kennuksen takana on ala-aitta (riviaitta) ja kaksi kivipäätyistä kellaria sekä vanha piha-
sauna hirrestä 1930- luvulta. Hieman taaempana on 1930-luvun sementtitiilinavetta, ja 
sen takana lauta- ja hirsiseinäisiä maatalousrakennuksia. Pellolla on pitkänurkkainen 
makasiinityyppinen vilja-aitta, jonka oven kamanalautaan on kaiverrettu vuosiluku 1884. 
Seinät on suojattu pystylaudoituksella peiterimoin, ja tasakerrankorkeudella on kaarinau-
hareunainen kerroslista. 
 
Vanhan Forssantien pitkään jatkuneesta teollisuuspainotteisesta historiasta kertoo Tuo-
molan kiinteistön kolmikerroksinen tehdasrakennus, joka alun perin rakennettiin Urjalan 
Harjansitomon tuotantotiloiksi. Noin sadan metrin päässä on ensimmäinen harjansito-
mon johtajan rakennuttama asuinrakennus pitkälti 1930-luvun asussaan (Nummimaa). 
 

Kuvassa on Kangasniemen vilja-aitta 
(1884) ja tien varressa Urjalan Harjansito-
moon alun perin kuulunut Tuomolan teh-
dasrakennus sekä Nummimaan tehtaan-
johtajan talo. Valmistuessaan n. 1937 Tuo-
mola oli kaksikerroksinen ja julkisivuiltaan 
puhtaaksi muurattu. Rakennusta on ehkä jo 
1940-luvulla tai vasta 1950-luvun alussa ta-
pahtuneen tulipalon jälkeen korotettu yh-
dellä kerroksella ja samalla rapattu julkisi-
vut. Muut palon jälkeen tehdyt tehdasra-
kennukset on purettu.”  kuva Teija Ahola: 

  
Selvityksessä annetaan seuraavat toimenpidesuositukset alueelle: ”Yleisesti 
vanhan ”Huhdin raitin” nauhamainen kyläasutus on aluetta, jonka rakennetun ympäris-
tön sekä aluetta luonnehtivan harjuluonnon arvoja tulee vaalia. Orikoskentien ja Sal-
menraitin rakennetun ympäristön arvoja tulee tarkastella tarkemmin asemakaavan 
muutostyössä ja ohjata kaavamääräyksillä olemassa olevan rakennetun ympäristön 
tunnuspiirteiden säilyttämiseen sekä täydennysrakentamisen oikeaan mitoitukseen. 
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Ympäristö kestää paikoitellen uudis- ja täydennysrakentamista, joka sovitetaan alueen 
rakennustehokkuuteen ja – tapaan. 

 
Selvityksen kohdassa perusteet todetaan Kangasniemen tilan osalta: ”Kangas-
niemen rakennukset muodostavat rakennushistoriallisesti arvokkaan ja monipuolisen 
talonpoikaispihapiirin. Moni pihapiirin rakennuksista ilmentää hyvin niiden alkuperäistä 
tai muuta historiallista käyttötarkoitusta tai rakennustapaa. Erityistä rakennushistorial-
lista arvoa on kestikievarin käytössä olleella parituparakennuksella ja sitä hieman nuo-
remmalla päärakennuksella sekä hirsiaitalla niiden säilyneisyyden ja iän vuoksi.” 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Näkymä Yhteiskouluntieltä kohden Kangasniemen tilaa, etualla vilja-aitta. 
 

Alueen rakennukset ja maisema 

Suunnittelualueen rakennukset keskittyvät Yhteiskouluntien varteen sen luo-
teisosaan. Alue on osa Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitettua Maakunnal-
lisesti arvokasta kulttuurimaisemaa, Laukeelan kulttuurimaisema, kohde 157. 
Maakuntakaavaa varten laaditussa inventoinnissa ja sen liitekartassa alueen 
sisältä on osoitettu rakennuskulttuurin ydinalueena Kangasniemen pihapiiri.  

Alueelta on laadittu Urjalan Huhdin Kangasniemen asemakaava-alueen raken-
nusinventointi 2015, tekijänä Pirkanmaan maakuntamuseo, Miia Hinnerichsen.  
Inventointi on kokonaisuudessa tämän kaavaselostuksen liitteenä.   
 
Kaava-alueelta erottuu erilaisina rakennettuina alueina Laatikkotehtaan alue, 
Kangasniemen talouspiha ja Kangasniemen asumapiha. Keskeinen maisema-
tekijä alueella ovat Kangasniemen rintapellot joiden merkittävyyttä maisemassa 
korostaa pellolle rakennettu vanha vilja-aitta. 
 
Rakennusinventoinnissa ohjataan alueen maankäytön suunnittelua seuraavasti:  
Kaava- alueelta on maankäytön historian ja nykytilan perusteella hahmotetta-
vissa neljä toisistaan poikkeavaa aluetyyppiä. Jotta eri alueiden kulttuurihistori-
allinen luonne säilyy, tulisi tulevan maankäytön ja uudisrakentamisen noudatella 
kunkin aluetyypin käyttötarkoitusta ja rakentamisen tapaa. 
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Rakennusinventoinnissa esitetyt aluetyypit: 

 

Rakennusinventoinnissa ryhmitellään rakennukset seuraavasti: 

 
 ” Kaava-alueen inventoidut rakennuk- 
set ovat jaettavissa ominaispiirteidensä 
ja kulttuurihistoriallisten arvojensa pe-
rusteella kolmeen ryhmään. Rakennus-
ten arvojen turvaamiseksi tulisi erityi-
sesti kiinnittää huomiota punaisella ja 
sinisellä merkittyjen rakennusten säily-
miseen. Niihin mahdollisesti tehtävät 
muutokset tulisi tehdä huolellisesti 
suunnitellen, niiden tyyliä ja ominaispiir-
teitä, kuten kattomuotoa, runkomuotoa 
ja rakennusajankohdalle ominaisia jul-
kisivumateriaaleja, muotoja ja tyylipiir-
teitä kunnioittaen. Kuva: Maanmittaus-
laitos, vääräväritetty ortoilmakuva, 
2000-luku. Muokkaus: MH.” 

 
 
 
 
Punaisella kuvaan on merkitty parhaiten alueensa historiasta, luonteesta ja 
maankäytöstä sekä aikansa rakennusperinteestä kertovat ja/tai maisemallisesti 
erittäin merkittävät rakennukset.  
Sinisellä kuvaan on merkitty hyvin alueensa historiasta, luonteesta ja maankäy-
töstä sekä aikansa rakennusperinteestä kertaovat ja/tai maisemallisesti merkit-
tävät rakennukset. 
Vihreät rakennukset ovat aluetta täydentäviä rakennuksia tai rakennelmia. 
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Karttakuvat edellisellä ja tällä sivulla ovat otteita ra-
kennusinventoinnista. 
Alueen rakennukset alla taulukoituna. Numerointi viit-
taa rakennusinventoinnissa käytettyyn numerointiin 
joka esitetty ohessa kartoilla. 

Kangasniemen tilan rakennukset. Rakennukset ovat 
pinta-alaltaan yhteensä n. 2140 m2. 

 
 
 

Nro Rakennuk-
sen nimi 

käyttötarkoitus rakennus 
vuosi 

pinta-ala 
m2 

inven-
tointi 
ryhmä 

inventoinnin toi-
menpide suositus 

1. Kestikievari   asuinrakennus 1700-l. n. 130 punainen tulisi säilyttää 

2. Päärakennus  asuinrakennus 1800-l. n. 310 punainen tulisi säilyttää 

3. Navetta tuotantoraken-
nus 

1938 n. 400 punainen tulisi säilyttää 

4. Riihi  autotalli 1800-l. n.  70 punainen tulisi säilyttää

5. Vilja-aitta  aitta 1700- l. -
1800- l. 

n.  50 punainen tulee säilyttää

6. Talli  konevaja 1800- l. n. 140 punainen tulisi säilyttää

7. Sauna sauna 1920-30- l. n. 50 sininen säilyminen on toi-
vottavaa

8. Perunakellari kellari 1930-l. - sininen säilyminen on toi-
vottavaa

9. Maakellari kellari 1930-l. - sininen säilyminen on toi-
vottavaa

10. Riviaitta ja lii-
teri, Alinen 

varastorakennus aitta 1800 l. 
liiteri 1900 l.

n.120  punainen tulee säilyttää

11. Vanha kuivuri 
ja konevaja 

varastorakennus osin 1800-l.-
laajennus 
1900-l.

n. 180 sininen tulisi säilyttää

12. Perävaunuka-
tos 

katos 1950--90-lu-
vuilla laajen-
tuen

n.145 vihreä - 

13. Kuivuri ja ko-
nehalli 

kuivuri-konehalli 1900-1930-l. n.530 sininen tulisi säilyttää

14. Pieni autotalli varastorakennus 1950-l. - vihreä - 
15. Tornimuun-

tamo 
muuntamo 1950-l. n.15  vihreä - 

16. Entinen holli-
talli 

-  pääosin tu-
houtunut

vihreä -- 

    yht n.2140   
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Laatikkotehtaan eli Sahalan kiinteistön rakennukset. Rakennukset ovat pinta-alaltaan yh-
teensä n. 1015 m2. 

 
1. Asuinrakennus asuinrakennus 1950-l. n. 99  

 

sininen säilyminen on toi-
vottavaa 

2. Laatikkotehdas teollisuusraken-
nus 

1950-l. n.870 punainen toiminta tulisi tur-
vata 

3. Sauna sauna 1950-l. n.45 vihreä - 
4. Piharakennus varasto 1930-50-l. - vihreä - 
 (Taukotupa) varasto  -  - 
    yht n.1015   

 

3.1.4 Maanomistus 
Suunnittelualue on yksityisten maanomistajien omistuksessa lukuun ottamatta 
Yhteiskouluntien tiealuetta joka on Urjalan kunnan omistuksessa. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Asemakaava 

Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 21.6.1999 hyväksymä Asemanseudun 
rakennuskaavan muutos. Rakennuskaavamuutos on vahvistettu Pirkanmaan 
ympäristökeskuksessa 21.12.2000. Kaavamuutosalue on rajattu kuvaan sini-
sellä. 

Kangasniemen tilakeskus on maatilo-
jen talouskeskusten korttelialue, jolla 
ympäristö on säilytettävä (AM/s).  

Sitä ympäröivät peltoalueet on osoi-
tettu lähivirkistysalueeksi (VL). Tilakes-
kuksen eteläpuolelle on osoitettu eril-
lispientalojen korttelialue 24 (AO) sekä 
tiealue Aittapolku. Korttelit 20 b ja 22 
ovat ympäristöhäiriötä aiheuttamatto-
mien teollisuusrakennusten korttelialu-
eita (TY) ja niille on suunniteltu Plaa-
nintien ja Alijatkontien tiealueet. Teolli-
suusrakennusten korttelialueilla mak-
simi kerrosluku on kaksi (II) ja raken-
nusoikeus on osoitettu tehokkuuslu-
vulla e=0,3. VL -alueen kautta kulke-
viksi on merkitty sähkölinjat ET- alueen 
muuntamolle. 
 

Yleiskaava  

Kaavamuutos alueella on voimassa Urjalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) 
oikeusvaikutteinen osayleiskaava joka on tullut voimaan 5.1.2012. Kangasniemi 
on osoitettu maatilojen talouskeskusten (AM) merkinnällä. Sitä ympäröivät pel-
toalueet ja niiden reunametsät on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alu-
eeksi (M) jonka määräyksissä todetaan: Uudisrakentaminen tulee sijoittaa huo-
lellisesti maaseutumaisemaan. Peltoalueille rakentamista tulee välttää. Alueella 
tulee huolehtia liito-oravan kulkuyhteyksien säilymisestä ”luo-1”-alueisiin liittyen. 
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Peltoalueen halki on osoitettu voimalinja (Z). Yhteiskouluntien varteen on mer-
kitty kevyenliikenteen yhteystarve. Alueen eteläosaan on osoitettu yhdyskunta-
teknisen huollon alue (ET), Huhdin muuntoasema. Tilakeskuksen pohjoispuo-
lella on osoitettu teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityi-
siä vaatimuksia (TY). Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta te-
ollisuustoimintaa. Kaavamuutosalue rajautuu pohjoisessa pientalovaltaisiin 
asuntoalueisiin (AP). 

Osa suunnittelualueesta on osoitettu 
merkinnällä kulttuuriympäristön arvo-
alue (ka/8) Huhdin vanha raitti, Kan-
gasniemen pihapiiri ja Tuomolan kiin-
teistön tiilirakennus. Kulttuuriympäris-
töjen arvoalueita koskee kaavamää-
räys: Alueen kehityshistorian näkymi-
nen maisemassa sekä kohteiden ar-
vokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. 
Korjaus- ja uudisrakentaminen tulee 
sopeuttaa alueen vanhaan rakentamis-
tapaan ja ympäristöä hoitaa alueen 
kulttuuriympäristöarvoja kunnioittaen.  

 
 
 
 
 
 
 
Maakuntakaava Yleiskaava  Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Pir-
kanmaan maakuntakaava 2040. 
Suunnittelualue rajattu maakuntakaa-
van kuvaotteeseen violetilla. 
Suunnittelualueelle on osoitettu seu-
raavat kaavamerkinnät ja määräykset: 
 
 
 
 

 
Taajamatoimintojen alue joka on osoitettu ruskealla värillä, merkinnällä osoite-
taan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taaja-
matoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pie-
nemmät liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkit-
tävät ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti 
merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit. 

Suunnittelumääräys: Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaik-
kojen sekoittuneena alueena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntara-
kenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä 
julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn 
ja pyöräilyn avulla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympä-
ristöönsä tavalla, joka vahvistaa alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa 
on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvo-
jen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilurei-
teille tulee ottaa huomioon. 
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Voimalinja, musta viiva, merkinnällä osoitetaan olemassa olevat 400 kV:n ja 110 
kV:n voimalinjat. Maakaapeloituja voimalinjoja ei osoiteta maakuntakaavakar-
talla. Merkinnällä on osoitettu Tikinmaa-Forssa voimalinja. Sähköasema, musta 
pallo, kohdemerkinnällä osoitetaan sähkönsiirron runkoverkkoon (400 kV ja 110 
kV) liittyvät sähköasemat. 

Viheryhteys joka on osoitettu vihreällä katkoviivalla. Merkinnällä osoitetaan taa-
jamiin liittyvät olemassa olevat tai tavoitteelliset viheryhteydet, joilla on erityistä 
merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai ekologisten yhteyksien kannalta. 
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää vi-
heryhteyden tarkempi sijainti sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, 
jotta seudullisten viheralueiden ja ulkoilureittien muodostama verkosto voidaan 
toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena. Alueen suunnittelussa on kiinni-
tettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkos-
ton osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. 

Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema, vaaleansininen vinoviivoitus. Mer-
kinnällä on osoitettu Laukeelan kulttuurimaisema, kohde 157. Merkinnällä osoi-
tetaan maisema-alueiden ulkopuoliset maakunnallisesti arvokkaat maaseudun 
kulttuurimaisemat. Niitä koskeva Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja edistää 
luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Avointen maisematilojen säi-
lymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huo-
miota. 

 Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
 Alueen kunnallistekninen verkosto, verkostokartat, kunta 
 Alueelta on laadittu pohjakartta joka on hyväksytty 17.11.2010 
 Urjalan kunnan Rakennusjärjestys joka on hyväksytty 14.11.2011 

 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Asemakaavamuutoksen laadinta on käynnistetty yksityisen maanomistajan, 
Kangasniemen tilan omistajien aloitteesta. Tavoitteena on muuttaa asemakaa-
vaa siten, että huomioidaan Kangasniemen tilan maataloustoiminta ja maata-
loustoiminnan tulevaisuuden tarpeet. Kaavamuutoksen tavoitteena on poistaa 
tilakeskuksen ympäröiviltä viljelykäytössä olevilta peltoalueilta sinne nykyisessä 
kaavassa osoitetut tarpeettomiksi osoittautuneet korttelivaraukset (AO, TY) ja 
lähivirkistysalue sekä niihin liittyvät toteutumattomat katualueet. Tavoitteena on 
mahdollistaa alueen käyttö maataloustoimintaan alueen nykyisen toteutuneen 
käytön mukaisesti. 

Kunnan tavoitteena on kaavoittaa kevyenliikenteen väylä Yhteiskouluntielle ulot-
taen se Ratapihantielle jotta Salmentien ja Huhdin aseman taajaman välille muo-
dostuu yhtenäinen kevyenliikenteen verkko.  
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Kortteli 20b Huevo Oy:n osalta on ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teolli-
suustoiminnan sekä asumisen käytössä. Alueen eteläosassa sijaitsee muunta-
moalue. Nykyisten toimintojen säilyttäminen ja kehittäminen alueella luo tarpeen 
muuttaa asemakaavaa. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kangasniemen perikunnan aloite asemakaavan muuttamiseksi 27.2.2009 

Neuvottelu kunnan ja perikunnan välillä 16.3.2009. 

Kaava on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 30.3.2009 § 52. 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 

4.3.1 Osalliset 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
Keskeisinä osallisina voidaan pitää seuraavia:  

 Suunnittelualueen sekä siihen rajautuvien alueiden kiinteistöt ja asuk-
kaat 

 Suunnittelualueella ja sen lähivaikutusalueella sijaitsevat yritykset ja nii-
den työntekijät 

 Pirkanmaan ELY- keskus 
 Pirkanmaan maakuntamuseo 
 Elenia Oy 
 Kunnan hallintokunnat (tekninen -, rakennus- ja sivistyslautakunta)  
 Valkeakosken ympäristöpalvelut 
 Pirkanmaan pelastuslaitos 

 
4.3.2 Vireilletulo 

Kaava on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 30.3.2009 § 52. 
Asemakaavoitus on kuulutettu vireille 30.4.2009 Urjalan Sanomissa, kunnan 
ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla.  
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

OAS-vaihe: 

Kaavaselostuksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on 
kuvattu osallistamismenettely ja kaavaprosessin eteneminen. Urjalan kunnan-
hallitus on päättänyt 8.4.2013 §72 ilmoittaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man nähtävilläolosta ja kuulutus on julkaistu 3.5.2013 Urjalan Sanomissa, kun-
nan ilmoitustaululla sekä kunnan internet sivuilla. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 6.5.2013 alkaen, koko 
suunnittelutyön ajan Teknisessä palvelukeskuksessa Urjalan kunnanvirastossa 
sekä kunnan Internet-sivuilla, www.urjala.fi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on ollut 
mahdollisuus jättää mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Tieto näh-
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tävilläolosta ja palautteen anto mahdollisuudesta sekä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma lähetettiin kirjeitse tiedoksi suunnittelualueen sekä siihen rajoittu-
ville asukkaille ja maanomistajille. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty tiedoksi kirjeitse sekä mielipi-
depyynnöt siitä 2.5.2013 seuraaville tahoille: Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan Ely-
keskus, Liikennevirasto, Pirkanmaan maakuntamuseo, Elenia Oy, Elisa Oyj, Val-
keakosken kaupunki ympäristöpalvelut, Pirkanmaan pelastuslaitos sekä kunnan 
hallintokunnille. 

Saapuneet mielipiteet ja niihin annetut kaavan laatijan vastineet sekä niistä joh-
tuneet toimenpiteet on esitetty tämän kaavaselostuksen liitteenä olevassa Vas-
tineraportti osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuun palautteeseen.  

 Suunnittelualuetta laajennettiin käsittämään myös muuntamoalueena 
toimiva ET-alue jotta siitä muodostuisi tarkoituksenmukainen. 

 Asemakaavamuutoksen pohjaselvitykseksi valmistui Urjalan Huhdin 
Kangasniemen asemakaava-alueen rakennusinventointi tammikuussa 
2015. 

Kaavan valmisteluvaihe ja luonnos: 

Alustava kaavaluonnos esiteltiin ja siitä käytiin neuvottelu Kangasniemen tilan 
omistajien kanssa 23.3.2018. Maanomistajien kommentit huomioitiin jatkotyössä 
ja kaavamuutoksen valmisteluaineisto ja kaavaluonnos valmistuivat 8.5.2018. 

Kunnanhallitus käsitteli kaavan valmisteluaineistoa ja kaavaluonnosta 
25.6.2018 ja päätti asettaa sen nähtäville osallisten kuulemiseksi. Kaavan val-
misteluaineisto ja kaavaluonnos on ollut nähtävänä kunnantalon teknisessä 
palvelukeskuksessa ja internet sivuilla 17.8.- 17.9.2018 välisen ajan. 

Nähtävilläolosta tiedotettiin julkaisemalla kuulutus Urjalan Sanomissa, kunnan 
ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 16.8.2018. Osallisilla oli mahdollisuus esittää 
mielipiteensä luonnoksesta sen nähtävänäoloaikana suullisesti tai kirjallisesti. 

Tieto nähtävilläolosta ja palautteen anto mahdollisuudesta lähettiin kirjeitse tie-
doksi suunnittelualueen sekä siihen rajoittuville asukkaille ja maanomistajille 
8.8.2018. Tieto nähtävilläolosta ja lausunto/mielipidepyyntö lähetettiin kirjeitse 
viranomaistahoille13.8.2018 tahoille: Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan Ely- kes-
kus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Elenia Oy, Elisa Oyj, Valkeakosken kau-
punki/ympäristöpalvelut, Pirkanmaan pelastuslaitos, Väylävirasto sekä kunnan 
tekninen-ja rakennuslautakunta. 

Mielipiteitä ja lausuntoja saapui yhteensä 4 kpl tahoilta: Pirkanmaan maakunta-
museo, Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan ELY- keskus ja Ympäristön-
suojeluviranomainen. Pirkanmaan liitto ilmoitti, ettei se anna lausuntoa. Yksityis-
henkilöiden mielipiteitä ei saapunut. Saapunut palaute on käsitelty ja kaavoittaja 
on laatinut niistä koosteen ja vastineet kaavaselostuksen liitteenä olevaan vas-
tineraporttiin. 

Kaava-asiakirjoihin tehtiin palautteen johdosta seuraavat muutokset: 

 Kevyen liikenteen väylän selitys on muutettu alueen osa – merkinnäksi. 
 Vanhan pistoraiteen sijoille M-alueelle lisättiin ohjeellinen ulkoilureitti. 

 

Kaavaehdotus: 
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Täydennetään kaavaehdotusvaiheessa: Kunnanhallituksen käsittely pv § . 
Kaavaehdotus valmistui xx.xx.xxxx ja oli nähtävänä xx.xx. – xx.xx.xxxx väli-
senä aikana. Kaavaehdotuksesta saapui lausunto/muistutus _ kpl: 
Ehdotusvaiheen lausunnot/muistutukset ja vastineet niihin ovat kaavaselostuk-
sen liitteenä vasta ehdotusvaiheen aineistossa. 
Asemakaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä kunnanviraston teknisessä 
palvelukeskuksessa sekä kunnan internet-sivuilla 30 päivän ajan. Kaavaehdo-
tuksesta pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Nähtävänäoloai-
kana kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuk-
sesta. Nähtävänäolosta julkaistaan sanomalehtikuulutus, ja lisäksi osallisille il-
moitetaan nähtävänäolosta kirjeitse. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuk-
siin laaditaan vastineet, ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaehdotusta tarkiste-
taan. Muistutuksen tehneille postitetaan kaavoittajan vastine.  

Kunnanvaltuusto päättää asemakaavan hyväksymisestä. Osallisilla on 30 päi-
vän valitusoikeus kunnanvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeu-
teen. Muistutuksen tehneitä tiedotetaan hyväksymispäätöksestä.  

 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Osallisiksi luetelluilta viranomaistahoilta on pyydetty kirjeitse mahdollisia mielipi-
teitä ja lausuntoja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä mahdollisista 
muista seikoista jotka tulisi kaavan suunnittelussa huomioida. Tarvittaessa jär-
jestetään viranomaisneuvotteluja. 

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

 
Kunnan asettamat tavoitteet 

 Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että huomioidaan Kangas-
niemen tilan maataloustoiminta ja maataloustoiminnan tulevaisuuden 
tarpeet. Kaavamuutoksessa poistetaan tilakeskuksen eteläpuolelta lähi-
virkistysalue, AO- kortteli 24 sekä korttelin 22 TY- alueita.  

 Tavoitteena on kaavoittaa kevyenliikenteen väylä jatkumaan Yhteiskou-
luntiellä ulottaen se Ratapihantiehen.  

 Asemakaavan muutoksessa huomioidaan osayleiskaavan kulttuuriym-
päristön arvoalue (ka/8).  

 Kaavamuutosta laadittaessa tullaan huomioimaan suunnittelualueen 
maisemallisesti avoin peltomaisema ja rakennetun kulttuuriympäristön 
arvoja omaavaan Kangasniemen tilakeskukseen.  

 Kaavamääräyksin tullaan uudisrakentamista ohjaamaan siten että se 
muodostaa yhtenäisen ja laadukkaan kokonaisuuden olemassa olevan 
rakennuskannan ja ympäristön kanssa. 

 Kunnan tavoitteena on kaavoittaa ja kehittää yhdyskuntarakennetta Ur-
jalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) oikeusvaikutteisen osayleiskaa-
van mukaisesti.  
 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja tavoitteiden tarkentuminen 
 
Osallisten tavoitteet 
Kangasniemen tilan omistajien tavoitteena on että tilankeskusta ympäröiviltä pit-
kään viljelykäytössä olevilta peltoalueilta poistetaan tarpeettomiksi osoittautu-
neet aluevaraukset Kangasniemen kiinteistön osalta. Näitä ovat erillispientalojen 
kortteli (AO) 24 ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten 
korttelialueet (TY) 22 ja 20b sekä lähivirkistysalue. Tavoitteena on että niiden 
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osalta Kangasniemen tilakeskuksen alue muutetaan maatalousmaaksi. Perus-
teena on Kangasniemen tilan kehittäminen ja maataloustuotannon jatkamisen 
mahdollistaminen tilalla.  

Huevo Oy:n maanomistajan tavoitteena on että kaava mahdollistaa ympäristö-
häiriötä aiheuttamattoman teollisuustoiminnan nykyisissä toimitiloissa sekä 
asuinrakentamisen. Lisäksi tavoitteena on Plaanintien ja Alijatkontien tarpeetto-
mien aluevarausten poisto sähkölinjan itäpuolelta ja poistuvien tiealueiden muu-
tos maatalousmaaksi. Maanomistaja on esittänyt toiveen että tiealueista Plaa-
nintie kaavoitetaan edelleen pyykkiin 66 asti. 

Sähköverkosta vastaavan yhtiön esittämästi sähkölinjojen ja muuntamoalueiden 
huomioiminen alueella. 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
Urjalan Huhdin Kangasniemen asemakaava-alueen rakennusinventoinnissa, 
jonka on laatinut Pirkanmaan Maakuntamuseo, todetaan: ”Valtaosa asema-
kaava-alueesta on seudulle tyypillistä avointa viljeltyä peltomaisemaa. Kangas-
niemen rintapellot ovat olleet maanviljelyn ja karjanhoidon käytössä lähes nykyi-
sessä laajuudessaan 1700-luvun lopulta lähtien, kenties jopa pidempään. Pelto-
alueen tulisi myös tulevaisuudessa säilyä avoimena, rakentamattomana ja viljel-
tynä, jotta maisemalliset arvot ja näkymät ympäröiviltä alueilta säilyvät.”  

Osayleiskaavan kulttuuriympäristön arvoalueella sijaitsevien rakennusten ra-
kennusinventointiin perustuen tutkitaan rakennusten ja alueiden säilyttämisen 
kannalta tarpeelliset suojelumerkinnät. 

Kaavan tavoitteena on ohjata uudisrakentamista ja korjausrakentamista asema-
kaava määräyksillä siten että alueen ja sen olemassa olevien rakennusten ar-
vokkaat ominaispiirteet säilyvät. Korjaus- ja uudisrakentaminen sopeutetaan alu-
een vanhaan rakentamistapaan ja ohjataan ympäristön hoitoa siten että alueen 
kulttuuriympäristöarvot säilyvät. 

 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Asemakaavan muutoksesta laadittiin yksi luonnosvaihtoehto, jonka laadinnassa 
otettiin huomioon asetettuja tavoitteita ja tarkoituksenmukaisilta osiltaan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta annettua palautetta. Maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 1 § mukaan kaavaa laadittaessa on vaikutuksia 
selvitettävä siinä laajuudessa, että voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen 
merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Luonnosvaiheen jälkeen ehdotus-
vaiheessa vaikutusten arviointia täydennettiin. Vaikutusten arviointi on esitetty 
kohdassa 5.4. 

4.5.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
Asemakaavan muutos on Urjalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) oikeusvai-
kutteisen osayleiskaavan mukainen. Asemakaavamuutos toteuttaa tavoitteitta 
joita on asetettu suunnittelutyön alkaessa ja sen aikana. 

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 

Asemakaavan nähtävilläolojen aikana saapuneista mielipiteistä, lausunnoista 
ja muistutuksista on laadittu vastineraportit jotka ovat tämän kaavaselostuksen 
liitteenä. Vastineraporteissa on kuvattu kaavan laatijan vastine sekä toimenpi-
teet ja perusteet jotka ovat vaikuttaneet kaavaratkaisuihin. 

 Vastineraportti OAS- vaiheen mielipiteisiin ja lausuntoihin 8.5.2018 
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 Vastineraportti luonnosvaiheen palautteeseen 22.3.2019 
 Vastineraportti ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin (+ myöh.) 

 
4.5.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Kunnanhallitus  27.2.2009 aloitteen käsittely 

Kunnanhallitus  30.3.2009 § 52, päätös vireilletulosta 

Kunnanhallitus    8.4.2013 § 72, Osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksy-
minen ja nähtäville asettaminen 

Kunnanhallitus 25.6.2018 § 114, Kaavaluonnoksen ja valmisteluaineiston näh-
täville asettaminen 

Kunnanhallitus x.x.xxxx§xx, Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen (täyd. 
myöhemmin) 

Hyväksymiskäsittely, kunnanhallitus 

Hyväksymiskäsittely, kunnanvaltuusto 



 22  

 

ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 

4.6 Kaavan rakenne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemakaavan muutos on oikeusvaikutteisen Urjalan keskusta-alueen (Lau-
keela-Huhti) osayleiskaavan mukainen.  

Laatikkotehtaan alue 
Alueelle on osoitettu Huhdin kortteli 21. Laatikkotehtaan alue on osoitettu ym-
päristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY-6) 
ja käsittää tontin 2. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa me-
lua, tärinää tai ilman pilaantumista. Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoituk-
seen liittyviä liike-, toimisto- ja näyttelytiloja. Alueelle saa rakentaa yksiasuntoi-
sen pientalon.  

Asuinrakennukseen ja laatikkotehtaaseen tehtävät muutokset tulisi tehdä nii-
den ominaispiirteitä, kuten katto- ja runkomuotoa sekä rakennusajankohdalle 
ominaisia julkisivumateriaaleja käyttäen.  Tontin 2 suurin sallittu kerrosluku on I 
(yksi) ja rakennusoikeus 1800 k-m2. Tontin Yhteiskouluntien puoleiselle sivulle 
on osoitettu säilytettävä/istutettava puurivi. Erillispientalokorttelin suuntaiselle 
sivulle on osoitettu istutettava alueen osa. Tontin kautta on osoitettu ohjeellinen 
ajoyhteys viereiselle erillispientalon korttelialueelle tontille 3. 

Tontti 3 on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tontille on osoitettu 
rakennusala ja harjansuunta. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty 
I (yksi). Lisäksi korttelialueella on sallittu rakentaa ullakon tasoon kaksi kolmas-
osaa 2/3 suurimman kerroksen pinta-alasta kerrosalaan luettavaksi tilaksi, 
koska ympäristön rakennukset ovat jyrkkäkattoisia. Rakennusten julkisivujen 
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tulee olla väritykseltään vaaleita ruskean, beigen tai harmaan sävyjä. Julkisivu-
jen päämateriaalina tulee käyttää peittomaalattua puuta tai rappausta. Raken-
nusten vesikattomateriaalin tulee olla tumma harmaa tai ruskea.  

 
Kangasniemen tilakeskuksen alue 
Kangasniemen tilakeskuksen alue on osoitettu maatilakeskusten korttelialu-
eeksi (AM) ja käsittää tontin 1. Alueelle voidaan rakentaa maatilan tai maatilo-
jen talouskeskuksia, joihin voi kuulua maatilan asuin-, tuotanto- ja varastora-
kennuksia. Aluetta koskee kaavamääräys jolla ohjataan uudisrakentamista 
seuraavasti: Rakennettaessa uutta, korjattaessa tai laajennettaessa rakennus 
on massaltaan ja muodoltaan sovitettava ympäristön vanhaan rakennuskan-
taan ja maisemaan. Uudisrakentamisessa tulee käyttää alueelle tyypillisiä vä-
rejä, kattomuotoja ja rakennusmateriaaleja. Rakennusoikeus on osoitettu te-
hokkuusluvulla 0,15. Talous- ja tuotantorakennukset tulee olla ulkovärityksel-
tään perinteisiä punamullan ja harmaan eri sävyjä. 
 
Asemakaavassa AM-korttelialueen parhaiten alueensa historiasta, luonteesta 
ja maankäytöstä sekä aikansa rakennusperinteestä kertovat ja/tai maisemalli-
sesti erittäin merkittävät rakennukset jotka muodostavat Kangasniemen asu-
mapihan ympäristökokonaisuuden on osoitettu suojeltavaksi alueen osaksi 
merkinnällä s.  
 
Aluetta koskee seuraava kaavamääräys: Ympäristönhoidossa tulee huomioida 
asuinpihan ilme siten että rakennukset, pinnat ja kasvillisuus tulisi pyrkiä säilyt-
tämään ja hoitamaan sitä kulttuuriympäristön arvoja kunnioittaen. Alueella ole-
vien vanhojen rakennusten, rakennelmien ja piha-alueiden kulttuurihistorialli-
sesti-, rakennustaiteellisesti ja maisemallisesti arvokkaat ominaispiirteet tulisi 
säilyttää. Rakennuksen julkisivuja korjattaessa tulisi käyttää vanhoja alkuperäi-
siä laudoitustapoja, värejä ja yksityiskohtia mallina. 
 
Säilyttämällä maatilakeskuksen alueen ilme ja puustoa varmistetaan myös 
maakuntakaavassa alueen läpi osoitetun viheryhteyden säilyminen. 
 

Nro  Suojeltava ra-
kennus 

Perustelut 

1. Kestikievari   Rakennusperinteiset arvot:1700-1800 lukujen taitteessa, 
kahdessa vaiheessa paikalleen siirretty hirsirunkoinen pa-
rituparakennus. Pihapiirin vanhimpia rakennuksia. Raken-
nuksen muoto, hirsirunko ja säilynyt pohjoissivun kuisti 
kertovat perinteisestä rakentamistavasta – ja –tyylistä. 
Maisemalliset arvot: Rakennus on keskeinen osa tilakes-
kuksen asumapihaa ja näkyy myös laajasti eteläpuoliselle 
peltoaukealle. 

2. Päärakennus  Rakennusperinteiset arvot: 1800-l lopulla rakennettu hirsi-
runkoinen tilan päärakennus. Ulkoisesti hyvin 1920-30 lu-
vun muutosten jälkeen asunsa, rakennusmateriaalinsa ja 
muotonsa säilyttänyt rakennus kertoo maaseudun perin-
teisestä rakentamistavasta ja –tyyleistä. 
Maisemalliset arvot: Kookas rakennus on keskeinen osa 
tilakeskuksen asumapihaa.  

3. Navetta Rakennusperinteiset arvot: 1938 rakennettu navetta on ul-
koisesti säilyttänyt hyvin alkuperäiset tai niitä vastaavat 
rakennusmateriaalit ja muodot. Se kertoo maaseudun ta-
lousrakennusten rakentamistavasta. Rakennuksessa on 
myös selvästi nähtävissä 1920-30-l klassismin tyylipiir-
teitä, kuten päätyihin taittuvat räystäät, lunetti- ja pyöröik-
kunat.  
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AM-korttelialueen rakennuksista kestikievari /nro 1, päärakennus/ nro 2, na-
vetta / nro 3, vilja-aitta /nro 5 ja riviaitta-liiteri, Alinen/nro 10 on osoitettu asema-
kaavassa suojeltaviksi rakennuksiksi (s/nro). Rakennukset on numeroitu yllä 
olevan taulukon ja rakennusinventoinnin mukaisesti. 
Suojeltavien rakennusten osoittamisen perusteena ovat asemakaava-alueen 
rakennusinventoinnissa esiintuodut rakennuskohtaiset rakennusperinteisten ja 
maisemallisten arvojen perustelut sekä toimenpidesuositukset näille rakennuk-
sille. 
 
Suojeltavia rakennuksia koskevat kaavamääräykset: 
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennusten julkisivujen korjaus ja muutostyöt tu-
lee tehdä tarkkaan harkiten, rakennuksen olemassa olevaa rakentamistapaa, 
rakennusmateriaaleja sekä tyylipiirteitä noudattaen sekä rakennuksen kulttuuri-
historiallisia ominaispiirteitä kunnioittaen. 
 
Olemassa oleva peltoalue on osoitettu maatalousalueeksi, jolla on ympäristöar-
voja ja merkitystä kulttuurimaiseman kannalta (MT-2). Alue tulee säilyttää pää-
osin viljelykäytössä ja sille on sallittua rakentaa vain maa- ja metsätalouskäy-
tössä olevia rakennuksia. Uudet rakennukset tulee rakentaa siten että ne muo-
don, julkisivumateriaalien ja värityksen osalta sopivat nykyiseen pihapiiriin ja 
rakennuskantaan. Talous- ja tuotantorakennukset tulee olla ulkoväritykseltään 
perinteisiä punamullan ja harmaan eri sävyjä. 

Yhteiskouluntien varteen on osoitettu istutettava puurivistö Kangasniemen piha-
piirin rajaukseksi.  

Peltoalueen ja maatilakeskuksen osalle on osoitettu voimalinjat (Z) nykysijain-
nin mukaisesti ja niille on osoitettu varoalueet. Nykyisen muuntamon alueelle 
on osoitettu energiahuollon alue (EN).  

Maisemalliset arvot: Kookas navetta on keskeinen osa ti-
lakeskuksen pihapiiriä. 

5. Vilja-aitta  Rakennusperinteiset arvot: 1700-1800-luvulla rakennettu. 
1884 vuorattu vilja-aitta on säilyttänyt perinteiset raken-
nusmateriaalit, tyylipiirteet ja muodot. Se kertoo maaseu-
dun talousrakennusten rakentamistavasta.  
Maisemalliset arvot: Aitta sijaitsee erittäin näkyvällä pai-
kalla tilakeskuksen eteläpuolisella avoimella peltoalueella. 

10.  Riviaitta ja liiteri, 
Alinen 

Rakennusperinteiset arvot: 1800-luvulla rakennettua rivi-
aittaa on 1900-luvulla laajennettu liiterikylkiäisellä. Aitan 
perusmuoto on kuitenkin yhä tunnistettavissa ja alkuperäi-
set tai niitä vastaavat rakennusmateriaalit ja muodot pää-
osin säilyneet. 
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Kuvassa kaavassa käytetyt varoalueet: 

 

Muut alueet 
Yhteiskouluntien tiealueen varteen on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattu alueen osa. 

Avointa maisematilaa ja peltoalueita rajaavat reunametsät on osoitettu maa- ja 
metsätalousalueiksi (M) maisemarakenteen säilyttämiseksi. 

M-alueelle vanhan pistoraiteen sijoille on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. 

4.6.1 Mitoitus 
   

Kaava-alueen pinta-alasta 14,86 % on osoitettu asumiseen. Maatilojen talous-
keskusten korttelialueelle (AM) tontille 1 pinta-alaltaan 25 243 neliömetriä on 
osoitettu rakennusoikeutta tehokkuusluvulla e= 0,15 yhteensä 3786 kerrosne-
liömetriä.  

Erillispientalojen korttelialueen (AO) tontille 3, jonka pinta-ala on 2307 ne-
liömetriä, on osoitettu rakennusoikeutta asuinrakennukselle 250 kerrosne-
liömetriä ja talousrakennukselle 60 kerrosneliömetriä.  

Kaava-alueen pinta-alasta 4,19 % on osoitettu teollisuusrakennusten kortteli-
alueeksi. Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kortteli-
alueen (TY-6) tontin 2 pinta-ala on 7773 m2 ja sille on osoitettu rakennusoi-
keutta 1800 kerrosneliömetriä. 

Kaava-alueen pinta-alasta 8,91 % ja 16 523 neliömetriä on osoitettu energia-
huollon alueeksi (EN) nykyisen muuntamon alueelle. 

Kaava-alueen pinta-alasta 67,15 % on osoitettu maa-ja metsätalousalueeksi. 
Tästä 20 557 neliömetriä maa- ja metsätalousalueeksi ja maatalousalueeksi 
jolla on ympäristöarvoja ja merkitystä kulttuurimaiseman kannalta 103 921 m2. 
Kadut ja tiet ovat 9049 neliömetriä ja muodostavat 4,88 % kaava-alueen pinta-
alasta. 

Koko kaava-alueen pinta-ala on 18,54 ha ja sille on osoitettu yhteensä 5896 
kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Aluetehokkuus on 0,03. 
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4.7 Kaavan vaikutukset 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuk-
sia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut 
selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät 
tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät 
ja välilliset vaikutukset: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä lii-
kenteeseen; 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäris-
töön; 

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

 

1. Vaikutusten arviointi ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön  

Rakentamisen määrä ei merkittävästi lisäänny nykyisestä alueella ja tonttien 
käyttötarkoitus noudattaa jo toteutunutta käyttötarkoitusta. Asemakaavamuutok-
sella voidaan arvioida olevan vähäinen vaikutus ympäristön ihmisten elinoloihin 
ja elinympäristöön. Toisaalta poistamalla erillispientalojen (AO) ja ympäristöhäi-
riötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelivaraukset mahdollistetaan 
maisema-arvojen säilyminen alueella ja parannetaan alueen viihtyisyyttä ja tur-
vallisuutta. 

Kaavamuutos pienentää alueelle suunniteltua asukasmäärää poistuvien kortte-
livarausten takia, tätä kautta myös alueen liikennemääriä. Asukasmäärän voi-
daan arvioida kasvavan nykyisestä vain vähäisesti osoitetun rakennusoikeuden 
puitteissa. Alueen suunniteltu työpaikkamäärä vähenee oleellisesti kaavamuu-
toksen myötä kun toteutumattomat teollisuusrakennusten korttelialueet poistu-
vat asemakaavasta. Toisaalta Urjalan kunnassa on toisaalla osoitettuna esim. 
vt9:n varrella merkittävä määrä yritystontteja ja työpaikka-alueita, joille uusia työ-
paikkoja voidaan sijoittaa eikä poistamisesta ole haittaa yhdyskuntakehitykselle. 

2. Vaikutusten arviointi maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

Asemakaavamuutoksella ei ole juurikaan vaikutuksia maa- ja kallioperään, ve-
teen, ilmaan ja ilmastoon alueen nykytilaan verrattuna. Toisaalta nykyiseen voi-
massaolevaan kaavaan tehtävä muutos poistaa teollisuuskorttelivaraus turvaa 
alueen ympäristön säilymisen.  

3. Vaikutusten arviointi kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
luonnonvaroihin  

Alueella on vähän luonnonvaraista kasvistoa tai eläimistöä. Pääosa suunnittelu-
alueesta on pitkään ollut maatalouskäytössä ja peltoalue viljeltynä. Nykyiset pel-
toalueet säilyvät viljelykäytössä. Pohjois- sekä itäreunaa rajaavat mäntyvaltaiset 
reunametsät ovat maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavamuutoksen myötä 
kumoutuvat katualueet, pientalokortteli ja teollisuusaluekortteli joilla olisi alueen 
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nykytilaa pirstaloittava vaikutus. Kaavamuutoksella ei ole huomioitavia vaikutuk-
sia kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin ja se 
mahdollistaa alueen nykytilan säilymisen. 

Maakuntakaavassa esitetty viheryhteys on osoitettu kulkemaan kaava-alueen 
pohjoisosassa melko lailla voimalinjan kohdalta kohti etelää ja kääntyen Kan-
gasniemen tilakeskuksen piha-alueen ja peltoalueen kautta kohti lounasta. Maa-
tilakeskuksen vehreänä säilymistä on pyritty turvaamaan merkitsemällä tilakes-
kuksen keskeinen alue säilytettäväksi alueen osaksi. Lisäksi sitä koskee kaava-
määräys: Ympäristönhoidossa tulee huomioida asuinpihan ilme siten että raken-
nukset, pinnat ja kasvillisuus tulisi pyrkiä säilyttämään ja hoitamaan sitä kulttuu-
riympäristön arvoja kunnioittaen. Viheryhteydelle ei ole tarkoituksenmukaista 
osoittaa viheraluetta tai ulkoilureittiä koska se on maatalouskäytössä ja osa 
maatilakeskusta. Viheryhteys ei toteudu kuten voimassaolevassa asemakaa-
vassa, jossa peltoalueet on osoitettu VL-alueena. 

4. Vaikutusten arviointi alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 
energiatalouteen sekä liikenteeseen 

Asemakaavan voidaan arvioida säilyttävän ja täydentävän vähäisesti olemassa 
olevaa alue- ja yhdyskuntarakennetta.  

Kaavamuutos vähentää liikenteen määrää verrattuna nykyiseen kaavaan. Ajo-
neuvoliikenteen määrä ei juurikaan kasva nykyisestä alueella.  

Asemakaavamuutoksessa esitetty kevyenliikenteen väylä yhtyy jo rakennettui-
hin kevyenliikenteenväyliin Ratapihantiellä ja Yhteiskouluntiellä. Osoitettu kevy-
enliikenteenväylä parantaa kevyenliikenteen turvallisuutta ja täydentää reitin 
Salmen ja Huhdin alueiden välillä.  

Energiahuollon alue mahdollistaa nykyisen muuntamoalueen sijainnin Ratapi-
hantien varressa. Voimalinjat on merkitty nykysijainnin mukaisesti ja niille on 
osoitettu varoalueet. 

5. Vaikutusten arviointi kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja ra-
kennettuun ympäristöön. (rakennuskulttuuri, maisema- ja kylätaajamakuva) 

Asemakaavan muutos ei muuta nykyistä kylätaajamakuvaa ja maisemaa juuri-
kaan vaan säilyttää peltoalueet viljelykäytössä ja rakennetut alueet nykylaajuu-
dessaan. Asemakaava mahdollistaa Kangasniemen tilakeskuksen osalta uusien 
maatalouden tuotantorakennusten rakentamisen ja tilan kehittämisen. Asema-
kaavan muutos poistaa pelloille osoitetut AO ja TY-korttelivaraukset ja mahdol-
listaa niiden käytön jatkossakin viljeltyinä. 

Yhteiskouluntien varteen istutettu kuusikujanne joudutaan mahdollisesti poista-
maan kevyenliikenteenväylän rakentamisen tieltä mutta kaavassa on tätä mai-
semavaikutusta vähentämään määrätty uusi istutettava puurivistö Kangasnie-
men pihapiirin rajaukseksi. 

Asemakaavamuutos mahdollistaa alueen kulttuuriympäristön arvojen ja omi-
naispiirteiden sekä elinkeinohistorian jatkumon säilyttämisen. Kangasniemen ti-
lakeskuksen osalta sen rakennuskannan keskeiset rakennusperinteisesti ja mai-
semallisesti merkittävimmät osat on osoitettu suojeltaviksi ja asuinpihan alue 
suojeltavaksi alueeksi. Kaavamääräyksillä on pyritty ohjaamaan rakentamista ja 
alueiden käyttöä siten että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyisi. 

Laatikkotehtaan osalta TY-korttelialueelle on osoitettu lisää rakennusoikeutta ra-
kennusalalle joka on olemassa olevan rakennuksen suuntainen ja toteutuessaan 
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täydentää aluetta. Muutoin korttelialueen rakentamista on ohjattu siten että ra-
kennuksiin tehtävät muutokset tulisi tehdä niiden ominaispiirteitä kuten katto- ja 
runkomuotoa noudattaen sekä rakennusten rakennusajankohdalle ominaisia jul-
kisivumateriaaleja käyttäen. Uudisrakentaminen korttelissa on pyritty sopeutta-
maan Laatikkotehtaan vanhoihin rakennuksiin määräämällä uudisrakennusten 
harjansuunta sekä antamalla määräykset julkisivujen värityksestä ja materiaa-
leista. Uudisrakentaminen erillispientalokorttelissa on sopeutettu Laatikkoteh-
taan ympäristöön määräyksillä uudisrakennusten julkisivuvärityksestä ja materi-
aaleista.  

6. Vaikutusten arviointi elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

Asemakaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen elinkeinoelämän toimivan 
kilpailun kehittymiseen. Asemakaavamuutos mahdollistaa alueen nykyisten elin-
keinojen harjoittamisen ja kehittämisen. 

 

4.8 Ympäristön häiriötekijät 
Alueella ei ole merkittäviä häiriötekijöitä. Alueeseen kohdistuu jonkin verran 
häiriötä melusta junaliikenteen ja raskaanliikenteen osalta. Rautatien läheisyys 
ei aiheuta merkittävää haittaa alueelle liikenteen vähäisyyden vuoksi ja ajoittai-
nen raskasliikenne Yhteiskouluntiellä ei ole jatkuva haitta. 

 

4.9 Kaavamerkinnät ja – määräykset 
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5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Asemakaava voidaan toteuttaa sen astuttua voimaan. 

Asemakaavan toteutuksessa kevyenliikenteen väylän osalta tulee huomioida 
Kangasniemen tilan kohdalle Yhteiskouluntien varteen säilytettäväksi tai istu-
tettavaksi osoitettu puurivi. Mikäli olemassa olevia puita joudutaan poistamaan 
kadun rakennustyön yhteydessä, tulee väylän rakentamisesta vastaavan istut-
taa tilalle korvaava uusi puurivi.  


