Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
887 Urjala Täyttämispvm
19.03.2020
Kaavan nimi
Korttelin 28 ja puistoalueiden asemakaavan muutos ja asemakaava
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
09.09.2019
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
08.02.2018
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
7,8020
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
0,2200
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,0000
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 7,5820

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

Pinta-ala
[ha]
7,8020
1,5909

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
11104
0,14
20,4
3182
0,20

Kerrosalan muut. [km² +/-]
-1344
2705

-1,2151

-4049

35,6

7922

0,5489

7,0

0

-2,7694

0

0,3023

3,9

0

0,1272

0

2,5848

33,1

0

2,5848

0

Rakennussuojelu

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

0,29

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0001
1,2726

2,7751

Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Yhteensä

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

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
AO
AM-1
AO-2
P yhteensä
Y yhteensä
Y
YSA
YSA-1
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
VP
VL
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
Kev.liik.kadut
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
M
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
7,8020
1,5909
0,5282
0,4919
0,5708

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
11104
0,14
20,4
3182
0,20
33,2
1056
0,20
30,9
984
0,20
35,9
1142
0,20
0,29
0,30
0,25
0,30

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0001
1,2726
0,2099
0,4919
0,5708

Kerrosalan muut. [km² +/-]
-1344
2705
579
984
1142

-1,2151
-2,2895
0,7984
0,2760

-4049
-6869
2000
820

2,7751
1,7007
0,7984
0,2760

35,6
61,3
28,8
9,9

7922
5102
2000
820

0,5489
0,0167
0,5322

7,0
3,0
97,0

0
0
0

-2,7694
-2,9477
0,1783

0
0
0

0,3023
0,2844
0,0179

3,9
94,1
5,9

0
0
0

0,1272
0,1093
0,0179

0
0
0

2,5848
2,5848

33,1
100,0

0
0

2,5848
2,5848

0
0

LIITE 2.

URJALAN KUNTA
KORTTELIN 28 JA PUISTOALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
JA ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.12.2017, 16.8.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavahankkeen yleisesite, jossa kerrotaan,
miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen
voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen
aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja
rakennuslain 63 §:ssä mm. seuraavasti:
"Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen
ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä."

Suunnittelualueen sijainti ja alustava rajaus maanmittauslaitoksen kartalla esitettynä.
Alueen rajaus saattaa vielä muuttua suunnittelutyön kuluessa. Punaiset tilarajoja.
Kaavamuutoksen ja asemakaavan keskeinen vaikutusalue merkitty sinisellä katkoviivalla.
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SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Urjalan keskusta-alueella Laukeelan ja Salmen kylässä,
Puistotien eteläpuolella käsittäen korttelin 28 ja sen länsipuolisen puistoalueen sekä
Muntterintien itäpuolista metsätalousaluetta. Alue rajautuu länsi- ja etelä rajastaan
pientaloalueisiin ja maa- ja metsätalousalueisiin pohjoiskärjestään sekä itäosastaan.
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 8 hehtaaria.
Asemakaavamuutos koskee korttelin 28 yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) ja erillispientalojen korttelialueen (AO) tontteja 5 ja 6 sekä puistoalueita (VP,P), lähivirkistysaluetta
(VL) ja Puistotien ja Kylätien katualuetta. Asemakaava koskee osin kiinteistöä Jääskelä (Rno 4:331).
ALOITE
Asemakaava ja asemakaavamuutos on tullut vireille Urjalan kunnan aloitteesta ja yksityisen maanomistajan aloitteesta tilan Kissankäpälä osalta.
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tehty päätös 8.8.2016 § 116 kunnanhallituksen kokouksessa.
LÄHTÖTIEDOT JA SUUNNITTELUTILANNE
Asemakaava
Voimassa oleva asemakaava korttelissa
28 on Kirkonseutu, rakennuskaavan muutos, joka on hyväksytty 27.5.1991 ja tullut
voimaan 2.10.1991. Yleisten rakennusten
korttelialue (Y) on nykyistä käyttöä laajempi
ja sille on varattu laajenemisaluetta
itään.Terveysasemasta koilliseen oleva
mäkialue on osoitettu puistoalueeksi (VP).
Jääskelän tilakeskuksen alueella on voimassa Rakennuskaava Urjala kirkonseutu,
joka on hyväksytty ja tullut voimaan
12.12.1967. Tilakeskus ja sen ympäristö on
osoitettu puistoalueeksi (P). Puistoalueen
pohjoispuoleisella metsätalousalueella ei
ole voimassaolevaa asemakaavaa. Alustava suunnittelualue rajattu punaisella.
Yleiskaava
Aluella on voimassa Urjalan keskustaalueen (Laukeela-Huhti) osayleiskaava, tullut voimaan 5.1.2012. Terveysasema ja
sen ympäristö on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueena (PY) ja sen läpi
on osoitettu kevyenliikenteen yhteystarve.
Korttelin sisältä on rajattu kulttuuriympäristön arvoalue (ka/2) johon sisältyvät eläinlääkärin ja lääkärintalot.Ympäröivät pientaloalueet on osoitettu AP- alueina yhtenäisellä ruskealla värityksellä ja siinä osa kulttuuriympäristön arvoaluetta/21, sairaalantien itäpuolen pintaloalue. Uudet pientaloasutuksen laajenemisalueet on osoitettu
AP- merkinnällä ja beigellä värirajauksilla
sekä ruudutuksella Jääskelän alueelle.
Harmailla nuolilla on osoitettu alueen tiivistämis- ja eheyttämistarve.
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Maakuntakaava
Suunnittelualue on merkitty punaisella renkaalla kuvaotteeseen.
Voimassa olevassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040 alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (ruskea väri). 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.
Suunnittelualueen kautta on osoitettu viheryhteys (vihreä katkoviiva). Merkinnällä osoitetaan taajamiin liittyvät olemassa olevat tai tavoitteelliset viheryhteydet, joilla on erityistä merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai ekologisten yhteyksien kannalta.
Muut suunnitelmat ja lähtökohdat sekä laadittavat selvitykset
Urjalan keskusta-alueen osayleiskaavaa varten tehtyjä selvityksiä hyödynnetään
soveltuvin osin asemakaavoituksessa.
Korttelissa 28 sijaitsevat terveysasema sekä lääkärin- ja eläinlääkärintalot. Puistoalueella sijaitsee Jääskelän tilakeskus, jossa asuinrakennus ja siihen liittyvät maatalouden tuotanto- ja varastointirakennukset. Suunnittelualueen rakennuskanta arvioidaan
ja tutkitaan mahdollisten rakennussuojelutarpeiden määrittämiseksi. Kaavaa laadittaessa otetaan huomioon erityisesti Keskusta-alueen osayleiskaava, Selvitys rakennetusta ympäristöstä, 2009 (Teija Ahola).
Alueen virkistysalueet ja puistoalueiksi merkityt alueet ovat mäntyvaltaista sekametsää. Osayleiskaavoitusta varten laaditussa Urjalan keskusta-alueen osayleiskaavan
luontoselvityksessä ja liito-oravaselvityksessä, 2009 (Mira Ranta) alueelle ei ole merkitty liito-oravakohteita eikä metsälain tai luonnonsuojelulain alaisia erityisiä kohteita.
Tarvittaessa alueelta laaditaan luontoselvitys.
Alueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia, valtakunnallisissa inventoinneissa mainittuja kohteita.
Osayleiskaavoitusta varten laaditussa Keskustaajaman arkeologinen osaalueinventointi 2008 (Pirkanmaan maakuntamuseo) ei ole osoitettu arkeologisia kohteita suunnittelualueelta. Tarvittaessa alueelta laaditaan arkeologinen inventointi.

MAANOMISTUS JA SOPIMUKSET
Suunnittelualue on osin Urjalan kunnan ja osin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoituksen aloitussopimukset yksityisten
maanomistajien kanssa 6.11.2017 § 236-240 sekä 23.4.2019 §70.
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KAAVAHANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET
Kunnan tavoitteena on kehittää Laukeelan keskusta-alueen yhdyskuntarakennetta ja
palveluja voimassa olevan Urjalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) osayleiskaavan
mukaisesti. Urjalan kunnan palvelurakenteen kehittämisen takia on tarpeen tarkastella terveyskeskuksen alueen kehittämis- ja rakentamismahdollisuuksia sekä liikennöintiä alueella. Toisaalta osa asemakaavassa varatuista terveysaseman laajentumisalueista on osoittautunut tarpeettomiksi.
Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa kunnan omistamille kiinteistöille julkisten lähipalvelurakennusten, sosiaalitointa – ja terveydenhuoltoa palvelevia sekä palveluasumista sisältäviä korttelialueita. Kaavamuutoksella pyritään myös tarpeettomiksi
osoittautuneiden yksityisten maanomistajien maille osoitettujen yleisten rakennusten
korttelialueiden poistamiseen. Lisäksi on tavoitteena kehittää alueen paikoitusalueiden sijoittumista sekä katu- ja kevyenliikenteen verkostoa.
Kunnan tavoitteena on myös alueen yksityisten maanomistajien maankäytön tarpeiden ja tavoitteiden huomioiminen. Tämä toteutetaan mm. nykyisten asuinrakennuspaikkojen osoittamisella nykyiseen käyttöönsä kaavaa laadittaessa. Tavoitteena on
myös uusien asuinpientalojen korttelialueiden sijoittuminen osayleiskaavan esittämille
alueille.
Tavoitteet ovat yksityisten maanomistajien osalta tarkentuneet kaavoituksen aloitussopimusten myötä seuraavasti:
Kiinteistöille Sarapuisto (887-421-4-60), Reijola (887-421-4-131), Kissankäpälä (887421-4-330) ja Kalliorinne (887-436-7-152) sekä Kalliopuisto (887-436-7-153) tavoitteena on osoittaa pientalojen rakennuspaikkoja.
Kiinteistölle Jääskelä (887-421-4-331) tavoitteena on tilakeskuksen alueen osoittaminen merkinnällä joka sallii maatalousrakennusten ja asuinrakennusten rakentamisen
(AM) ja tilakeskuksen alueelle olisi tavoitteena osoittaa toinen asuinrakennuksen rakennusoikeus. Tilan talousrakennuksille varataan n. 1,5 kertainen rakennusoikeus
nykyiseen verrattuna tilakeskuksen kehittämistarpeita varten.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 § mukaan kaavaa laadittaessa on vaikutuksia
selvitettävä siinä laajuudessa, että voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; (turvallisuus, viihtyisyys)
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. (rakennuskulttuuri, maisema- ja kylätaajamakuva)
Asemakaavan muutoksessa korostuvat edellä luetelluista kohdat 1, 4 ja 5.
OSALLISET
Kaavoituksessa osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
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Keskeisinä osallisina voidaan pitää seuraavia:
-

Suunnittelualueen sekä siihen rajautuvien alueiden kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat
Suunnittelualueella ja sen lähivaikutusalueella sijaitsevat yritykset ja yhteisöt
ja niiden työntekijät
Pirkanmaan ELY- keskus
Pirkanmaan maakuntamuseo
Elenia Oy, Elisa Oyj
Kunnan hallintokunnat (tekninen -, rakennus- ja sivistyslautakunta)
Valkeakosken ympäristöpalvelut
Pirkanmaan pelastuslaitos
Pirkanmaan liitto

Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat
hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa. Osallisten luetteloa voidaan täydentää työn aikana

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Vireillepano
Kaavoituksen vireilletulosta on kuulutettu 1.9.2016 paikallislehdessä (Urjalan Sanomat), kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
tulee nähtäville kunnantalon teknisessä palvelukeskuksessa nähtäville asettamisesta
alkaen koko suunnittelutyön ajaksi. Suunnittelualueen ja siihen rajoittuville maanomistajille postitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tutustumista varten. Osallisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta joko suullisesti tai kirjallisesti.
Valmisteluvaihe
Valmisteluvaiheessa laaditaan asemakaavaluonnos, joka lähtökohdat huomioiden
mahdollisimman hyvin vastaa asetettuja tavoitteita. Tarvittaessa järjestetään neuvotteluja eri osapuolten kesken. Tässä vaiheessa tehdään myös tarvittavat selvitykset.
Kunnanhallituksen hyväksymä asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden saamista varten kunnantalon teknisessä palvelukeskuksessa sekä kunnan internet-sivuilla. Nähtävänä olosta tiedotetaan julkaisemalla kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla sekä Urjalan Sanomissa. Lisäksi kaava-alueen ja siihen rajoittuvia osallisia tiedotetaan nähtävänäolosta kirjeitse. Tarvittaessa pyydetään lausuntoja asianomaisilta viranomaisilta. Osalliset voivat esittää mielipiteensä luonnoksesta
sen nähtävänäoloaikana suullisesti tai kirjallisesti.
Ehdotusvaihe
Saadun palautteen jälkeen kaavaluonnokseen tehdään tarvittavat muutokset ja laaditaan kaavaehdotus, jonka kunnanhallitus käsittelee. Tämän jälkeen asemakaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä kunnanviraston teknisessä palvelukeskuksessa
sekä kunnan internet-sivuilla 30 päivän ajan. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Nähtävänäoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla
on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Nähtävänäolosta tiedotetaan julkaisemalla kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla sekä Urjalan Sanomissa.
Lisäksi kaava-alueen ja siihen rajoittuvia osallisia tiedotetaan nähtävänäolosta kirjeitse. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet, ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaehdotusta tarkistetaan. Muistutuksen tehneille postitetaan kaavoittajan vastine.
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Hyväksymisvaihe
Kunnanvaltuusto päättää asemakaavan hyväksymisestä. Osallisilla on 30 päivän
valitusoikeus kunnanvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Muistutuksen tehneitä tiedotetaan hyväksymispäätöksestä.
Yhteystiedot
Kirjalliset mielipiteet/muistutukset/lausunnot osoitetaan:
Kunnanhallitus, Urjalan kunta, PL 33, 31761 Urjala

Aineistojen nähtävilläolo
Aineistot nähtävillä: kunnanviraston tekninen palvelukeskus sekä internet osoitteessa:http://www.urjala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavat
Aikataulu
Kaavan valmisteluvaiheeseen on ryhdytty kesällä 2016. Tavoitteena on asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville talvella 2017 ja asemakaavaluonnos nähtäville keväällä 2018. Ehdotusvaihe ajoittunee loppuvuoteen 2018.
Yhteyshenkilöt
Aluearkkitehti Leena Lahtinen puh. 040 335 4223 e-mail leena.lahtinen@urjala.fi
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URJALA, KORTTELIN 28 JA PUISTOALUEIDEN
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Urjala, Korttelin 28 ja puistoalueiden asemakaavan luontoselvitys

1 JOHDANTO
Urjalan kunta on käynnistänyt korttelin 28 ja puistoalueiden asemakaavamuutoksen ja asemakaavan laatimisen. Suunnittelualue (kuva 1) sijaitsee Urjalan keskusta-alueella Laukeelan ja Salmen kylissä. Se käsittää Puistotien eteläpuolella
osan korttelista 28 ja sen länsipuolisesta puistoalueesta sekä Muntterintien itäpuolista metsätalousaluetta. Alue rajautuu lännessä ja etelässä pientaloalueisiin
sekä idässä ja pohjoisessa maa- ja metsätalousalueisiin. Suunnittelualueen pintaala on noin 13 hehtaaria.
Urjalan kunta tilasi asemakaavoitusta varten tarvittavan luontoselvityksen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä, jossa työn on tehnyt biologi, FM Marko Vauhkonen.
Tässä raportissa esitetään työn toteuttaminen ja tulokset.
Vuoden 2018 selvitysraportissa todettiin, että ”liito-oravan mahdollinen esiintyminen alueella olisi syytä varmistaa keväällä 2019 tehtävällä inventoinnilla.” Urjalan kunta tilasi lisätyönä selvitysalueen liito-oravainventoinnin, jonka toteuttaminen ja tulokset on täydennetty tähän raporttiin.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus (sininen viiva).
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Urjala, Korttelin 28 ja puistoalueiden asemakaavan luontoselvitys

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
Työn lähtöaineistona oli käytettävissä Ryömän (2009) laatima luontoselvitys Urjalan keskusta-alueen osayleiskaavaa varten. Em. raportissa ei ole todettu tämän
työn selvitysalueelta arvokkaita luontokohteita tai muita erityisiä luontoarvoja.
Vuosi 2018
Selvitysalueen kasvillisuus- ja luontotyyppejä sekä kasvistoa ja arvokkaita luontokohteita inventoitiin 24.8.2018. Alue käveltiin kattavasti läpi lukuun ottamatta yksityisiä piha-alueita ja muita rakennettuja alueita.
Selvitysalueelta inventoitiin ja kirjattiin muistiin luonnonolojen, kasvillisuuden ja
kasviston yleiskuvaus sekä mahdolliset erityispiirteet käyttäen osa-aluejakoa.
Maastossa selvitettiin arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen. Näitä ovat mm.
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit, vesilain 2 luvun 11 §:n
mukaiset pienvesikohteet, metsälain 10 §:n mukaiset elinympäristöt ja Suomessa
uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008a, b). Lisäksi arvioitiin, onko alueella
kohteita, jotka täyttäisivät METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016).
Maastokäynnillä havainnoitiin aktiivisesti alueen eliölajistoa, mutta työhön ei
ajankohdan vuoksi sisältynyt tarkempia lajistoselvityksiä. Merkittävien eliölajien
(luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit, erityisesti suojeltavat, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit, silmälläpidettävät sekä muut vaateliaat tai harvinaiset
lajit) osalta arvioitiin, onko alueella niiden kannalta tärkeitä tai potentiaalisia
elinympäristöjä. Arvioinnin perusteella tehtiin ehdotus mahdollisista tarkentavista
lajistoselvityksistä.
Selvitys on tehty asemakaavatarkkuudella soveltaen ympäristöhallinnon ohjeita
(mm. Söderman 2003). Maastotöissä käytettiin GPS-laitetta (Garmin 62s), jolla
luontokohteet yms. voidaan paikantaa riittävällä tarkkuudella.
Vuosi 2019
Työtä täydennettiin liito-oravaselvityksellä, joka tehtiin asemakaavatarkkuudella
noudattaen ympäristöhallinnon ohjeita (Nieminen & Ahola 2017, Sierla ym. 2004).
Maastotyöt tehtiin 9.5.2019.
Maastossa inventoitiin selvitysalueen ne osat, joissa on liito-oravalle sopivaa
puustoa. Liito-oravan jätöksiä etsittiin mahdollisten pesä-, suoja- ja ruokailupuiden tyviltä. Näitä ovat mm. kolopuut ja kookkaat kuuset sekä lehtipuut, etenkin
haavat ja lepät. Mahdolliset jätöslöydöt paikannetaan.
Liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt sekä lajin asuttamat metsiköt (reviirit tai
niiden ydinalueet) rajataan puuston koostumuksen ja rakenteen sekä jätöshavaintojen perusteella kartalle. Näistä metsiköistä etsitään liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja (kolopuut tai risupesät lähiympäristöineen), jotka paikannetaan
ja rajataan.
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Liito-oravan asuttamilla alueilla kiinnitetään erityistä huomiota lajin tarvitsemiin
puustoisiin kulkuyhteyksiin. Maastohavaintojen ja ilmakuvien perusteella tarkastellaan ja merkitään kartalle liito-oravan käyttämät tai lajille mahdolliset kulkuyhteydet ympäröiville metsäalueille.
Maastotöissä käytettiin GPS-paikanninta (Garmin 62s), jolla kohteet ja havaintopaikat voidaan paikantaa riittävällä tarkkuudella.

3 TULOKSET
3.1 Yleiskuvaus
Selvitysalue kuuluu eteläboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen sisällä Lounaismaan ja eli vuokkovyöhykkeen lohkoon. Seudulla vallitsevat metsätyypit ovat lehtomainen kangasmetsä (käenkaali–mustikkatyyppi, OMT) ja tuore kangasmetsä
(mustikkatyyppi, MT). Suokasvillisuuden aluejaossa Urjala kuuluu Etelä-Suomen
kilpikeitaiden vyöhykkeeseen. Suunnittelualueella ei kuitenkaan ole suoyhdistymiä eikä merkittävästi muutakaan suokasvillisuutta.
Selvitysalueella ei ole järviä, lampia tai muita vesistöjä lukuun ottamatta aikoinaan
maatalousalueille kaivettuja ojia. Alueen kallioperä on gabroa ja kalliopaljastumia
(kalliomaa) on lähinnä alueen länsi- ja lounaisosissa. Maaperä on suurimmaksi
osaksi hiekkamoreenia. Alueen eteläreunalla on kaistale savea sekä pohjoispäässä
saraturvetta.
Selvitysalueelta rajattiin ilmakuvan ja maastohavaintojen perusteella kuusi osaaluetta (kuva 2), joiden luonnonoloja kuvataan seuraavassa.
Osa-alue 1
Osa-alueen länsipuolisko on tiheää varttunutta kasvatuskuusikkoa (kuva 3). Kuusikon länsireunalla on oja, jonka reunoilla kasvaa mm. korpikaislaa, rönsyleinikkiä
ja viitakastikkaa. Kuusikko on turvekangasta, jonka kenttäkerros puuttuu monin
paikoin kokonaan valon vähäisyyden vuoksi. Aluskasvillisuuden valtalaji on käenkaali; lisäksi tavataan mm. metsäkortetta ja nokkosta.
Turvekankaan halki kulkee ulkoilureitti, jonka itäpuolella on vielä kapea kaistale
vastaavaa kuusikkoa. Puustoisen kaistaleen ja toisen ulkoilureitin välissä on rehevä oja (kuva 4), jossa kasvaa mm. ratamosarpiota, rantapalpakkoa, ojasorsimoa,
nuokkurusokkia, luhtalemmikkiä, rantanenättiä, korpikaislaa ja lajilleen määrittämätöntä vesitähteä. Ojan varrella kasvaa hieman jättipalsamia, joka on luokiteltu
EU:n alueella haitalliseksi vieraslajiksi.
Selvitysalueen itäreunalla on puustoinen kaistale, jossa kasvaa varttunutta koivua
ja haapaa. Aluskasvillisuutena on mm. metsäkastikkaa ym. heiniä, metsäkortetta,
vadelmaa, lillukkaa ja maitohorsmaa. Itäreunalla on lisäksi pienellä alalla kuusitaimikkoa.
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Kuva 2. Selvitysalueen luonnonolojen yleiskuvauksessa käytetty osa-aluejako (siniset viivat ja numerot 1–6).
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Kuva 3. Tiheää kuusikkoa selvitysalueen pohjoispäässä.

Kuva 4. Rehevä oja osa-alueella 1.
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Osa-alue 2
Osa-alue on kauttaaltaan kuusitaimikkoa (kuva 5). Seassa on koivua, vähän mäntyä, pihlajaa ja pajuja. Varsinkin alueen eteläosassa on vähän hakkuissa säästynyttä nuorta puustoa. Osa-alueen kaakkoisosassa kasvaa pari kookasta katajaa
(kuva 6).
Aluskasvillisuutta luonnehtivat koko alueella sananjalka, maitohorsma, vadelma ja
heinät, ennen kaikkea metsälauha ja -kastikka. Paikoin tavataan mm. metsäalvejuurta ja -kortetta. Osa-alueen koillisosassa on pieni kalliopaljastuma, jossa kasvaa
mm. metsälauhaa, lampaannataa ja ahosuolaheinää.
Osa-alueen eteläosassa on peruskarttaan merkityn polun varrella pieni niittylaikku. Sen lajeja ovat mm. purtojuuri, särmäkuisma, metsäapila, metsäkurjenpolvi, rätvänä, kissankello, sian- ja ojakärsämö, nurmitädyke sekä kalvas- ja tuppisara.

Kuva 5. Kuusivaltaista taimikkoa osa-alueella 2.
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Kuva 6. Kuvan keskellä taustalla kookas kataja osa-alueen 2 kaakkoisosassa.

Osa-alue 3
Osa-alueen länsipuoliskossa on kalliomäki, jonka valtapuusto on varttunutta–uudistuskypsää männikköä (kuva 7). Sekapuuna kasvaa vähän kuusta sekä alikasvoksena myös katajaa ja pihlajaa. Tuoreen kankaan kenttäkerroksen valtalaji on mustikka; lisäksi tavataan puolukkaa, metsälauhaa, kieloa, metsätähteä ja sananjalkaa
sekä alarinteillä hieman lillukkaa ja oravanmarjaa.
Osa-alueen keskivaiheilla on entiselle pellolle istutettu nuori koivikko (kuva 8).
Aluskasvillisuuden lajeja ovat mm. nurmipuntarpää, juolavehnä, hietakastikka,
nurmilauha, metsäkorte, nokkonen, vadelma, hiirenvirna ja särmäkuisma.
Osa-alueen itäosassa on peltoon rajoittuva koivikkokuvio, jonka puusto on hieman
vanhempaa kuin edellisen kappaleen metsikössä. Juolavehnä on kenttäkerroksen
valtalaji, muu lajisto on pitkälti samaa kuin edellisessä kappaleessa lueteltu.
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Kuva 7. Mäntyvaltaista metsää osa-alueen 3 länsiosan mäellä.

Kuva 8. Entiselle pellolle istutettu nuori koivikko.
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Osa-alue 4
Osa-alueen muodostaa terveyskeskuksen rakennettu ympäristö piha-alueineen.
Rakennusten läheisyydessä tavataan viljelyjäänteinä mm. omenapuita, raparperia
ja kiinanpioneja sekä istutettuina mm. nuoria tammia. Sekä rakennetun alueen
etelä- että pohjoispuolella on säilynyt pieni metsikkö (kuva 9). Niiden puustona on
varttunutta mäntyä, kuusta, koivua ja haapaa sekä alikasvoksena pihlajaa ja vaahteraa. Aluskasvillisuutena on mm. mustikkaa, käenkaalia ja vadelmaa. Alueen länsirajalla on hakattu männikkökuvio, jossa vallitsee metsälauha.

Kuva 9. Terveyskeskuksen pohjoispuolinen metsikkö.

Osa-alue 5
Osa-alueen pohjois–luoteisosassa on kalliomäki (kansikuva), jonka puusto ja aluskasvillisuus ovat samankaltaista kuin osa-alueen 3 mäellä. Osa-alueen 5 mäellä
kasvaa siellä täällä isotuomipihlajaa. Maaperä on paikoin kulunutta kulkureittien
ja virkistyskäytön vuoksi. Mäen etelärinteellä on pieni jyrkänne, jonka päällä kasvaa kalliokieloa ja -imarretta. Jyrkänteen lounaispuolella on kaistale rehevämpää
lehtomaista kasvillisuutta. Sen puustona on tuomitiheikköä ja aukkoisessa kenttäkerroksessa kasvaa käenkaalia, ahomansikkaa ja metsäkurjenpolvea sekä vähän
mustikkaa ja puolukkaa. Pensaskerroksessa tavataan vaahteran ja tammen taimia
sekä taikinamarjaa.

11

Urjala, Korttelin 28 ja puistoalueiden asemakaavan luontoselvitys

Osa-alueen etelä- ja itäosassa on rakennuksia ja pihapiirejä sekä niihin rajautuvaa
sekapuustoa. Alueella on pieniä entisiä peltotilkkuja, jotka ovat nykyisin heinävaltaisia (kuva 10).

Kuva 10. Entinen pelto osa-alueella 5.

Osa-alue 6
Osa-alueen lävistävän, lännestä itään laskevan ojan eteläpuolella on entiselle pellolle istutettua nuorta ja harvahkoa koivikkoa (kuva 11). Sen reunoilla kasvaa monin paikoin harmaaleppää. Korkean aluskasvillisuuden lajeja ovat nokkonen,
pelto-ohdake, metsäkorte, juolavehnä, vadelma ja nurmipuntarpää.
Ojan länsipäässä on pienialainen, kostea lehtopainanne, jonka puustona on harmaaleppää, tuomea ja muuta nuorta lehtipuustoa sekä muutama kuusi. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. mesiangervoa, hiirenporrasta, rönsyleinikkiä, valkovuokkoa, nokkosta, ojakellukkaa ja korpikaislaa. Peruskarttaan merkityt voimajohdot
on purettu pois. Entisen johtoaukean reunalla kasvaa varttuneita haapoja.
Ojan pohjoispuolen harvennushakatulla alueella kasvaa varttuneita–vanhoja
mäntyjä ja koivuja. Osa männyistä on hyvin järeitä. Alikasvoksena ja pienpuustona
on pihlajaa, harmaaleppää, katajaa, kuusta, koivua, terttuseljaa ja isotuomipihlajaa. Aluskasvillisuutena on yleisiä tuoreen ja lehtomaisen kankaan lajeja, mm.
mustikka, sananjalka, lillukka ja metsälauha. Osa-alueen pohjoisrajalla on entisellä
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voimajohtoaukealla pienialainen niitty. Se ei ole kasvillisuudeltaan edustava ja lajistoon kuuluvat mm. pujo, hiirenvirna, voikukat, poimulehdet, ojakärsämö, metsäapila, ahomatara, rönsyleinikki ja monet heinälajit.
Osa-alueen itäpäässä pellon reunalla on huonokuntoinen lato. Sille johtavan
ajouran molemmin puolin on kuusitaimikkoa (kuva 12). Aluskasvillisuutena on
mm. sananjalkaa, hietakastikkaa ja muita heiniä. Lähellä latoa ja peltoa taimikon
pohja on rehevämpää entistä maatalousaluetta. Sillä kasvaa mm. harmaaleppää,
tuomea, pihlajaa ja terttuseljaa sekä mesiangervoa, hiirenvirnaa, harakankelloa ja
niittynätkelmää.
Ladolle johtavassa ajourassa tavataan mm. pujoa, hevonhierakkaa, tummarusokkia, savijäkkärää ja pihatatarta. Ladon luoteispuolella on pieni kuivahtanut kaivanto, jossa kasvaa suovehkaa, kurjenjalkaa, pikkulimaskaa, harmaasaraa ja korpikaislaa. Pellon reunan puusto on tältä kohdalta hakattu.

Kuva 11. Nuorta koivikkoa osa-alueen 6 eteläosassa.
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Kuva 12. Peltoon rajautuvaa kuusitaimikkoa osa-alueen 6 itäosassa.

3.2 Arvokkaat luontokohteet
Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita,
valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä.
Luontoselvityksessä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29
§:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisten pienvesikohteiden tai metsälain 10 §:n mukaisten elinympäristöjen kriteerit. Selvitysalueella ei todettu uhanalaiseksi arvioituja luontotyyppejä (Raunio ym. 2008a, b)
eikä kohteita, jotka täyttäisivät METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016).

3.3 Merkittävät lajiesiintymät
EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista arvioitiin liito-oravan ja lepakoiden
esiintyminen selvitysalueella mahdolliseksi. Liito-oravaa koskeva lisäselvitys tehtiin keväällä 2019 ja sen tulokset esitetään alaluvussa 3.4. Muiden em. liitteen lajien esiintyminen alueella ei ole todennäköistä, sillä niille soveltuvat elinympäristöt puuttuvat tai Urjala ei kuulu lajien levinneisyysalueeseen (ks. esim. Nieminen
& Ahola 2017).
Lepakoille sopivia saalistusalueita ovat lähinnä varttunutta puustoa kasvavat
metsä- ja kallioalueet sekä erilaiset puoliavoimet ympäristöt (myös rakennetut pihapiirit reunoineen). Alueella on lepakoiden päiväpiiloiksi sopivia vanhoja rakennuksia. Osa-alueella 6 oleva lautaseinäinen lato ei sovellu lepakoille, sillä siitä
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puuttuvat sopivat suojaisat raot tms. piilopaikat ja ladon katto on osin romahtanut. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen löytäminen luonnonympäristöistä on hyvin työlästä ja vaikeaa. Tässä selvityksessä ei havaittu puissa tai kallioissa sellaisia kohteita, jotka voisivat sopia lepakoiden piilopaikoiksi.
Alueen luonnonolojen sekä luonto- ja kasvillisuustyyppien perusteella arvioitiin,
ettei selvitysalueella ole sellaisia kohteita tai elinympäristöjä, jotka olisivat tärkeitä
muille huomionarvoisille eliölajeille (Rassi ym. 2010, Liukko ym. 2016, Tiainen ym.
2016).

3.4 Liito-orava
Kevään 2019 täydennysinventoinnissa ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Selvitysalueella on lajille sopivaa puustoa muutamin paikoin – lähinnä aukeiden reunoilla ja kallioiden tyvillä, joissa kasvaa haapaa (kuva 13).

Kuva 13. Selvitysalueella kasvaa paikoin haaparyhmiä. Kuva keväältä 2019.
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Selvitysalueelta kuitenkin puuttuvat liito-oravan tyypillisimmät elinympäristöt:
pinta-alaltaan riittävän laajat metsiköt, jotka ovat puustoltaan vähintään varttuneita sekä kuusivaltaisia tai sekapuustoisia (vrt. Nieminen & Ahola 2017, Sierla ym.
2004).
Tulosten perusteella liito-oravan tai sen kulkuyhteyksien erityinen huomioiminen
kaavassa ei ole tarpeen.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
Korttelin 28 ja puistoalueiden selvitysalueen inventoinnissa ei todettu sellaisia arvokkaita luontokohteita tai muita erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi ottaa huomioon alueen kaavoituksessa.
Lepakoiden osalta ei ehdoteta tehtäväksi varsinaista lajistoselvitystä. Lepakoita
saattaa esiintyä alueella, mutta alueella ei todettu niiden kannalta optimaalisia tai
merkittävältä vaikuttavia saalistusalueita. Alueen maankäytön muutokset eivät todennäköisesti hävitä tai heikennä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja,
ellei alueelta pureta rakennuksia. Alueen itäreunalla sijaitsevan huonokuntoisen
ladon purkamiselle ei ole estettä, sillä se ei sovellu lepakoiden piilopaikaksi.
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Alueen historiaa
”Laukeelan kylä on syntynyt keskiajalla. Historiallisissa lähteissä kylä esiintyy jo 1390. Hämeen ensimmäiseen maakirjaan vuodelta 1539 on kylästä merkitty kuusi taloa. Asutus oli keskittynyt ryhmäksi Vanhanjärven savipohjaisten rantamaiden reunalle, harjun kupeelle. Sijainti oli liikenteellisesti edullinen: jo keskiajalla Akaan kirkkopitäjästä Taipaleen, Laukeelan ja Menosten kautta kulki
vakiintunut kaukoreitti sisämaasta Turkuun sekä länsirannikolle.Urjalan kohdalla tie kulki Vanhanjärven pohjoispuolista harjukangasta myöden. Tie oli myös Vanhanjärven rantakylistä suorin reitti
Tampereelle aina 1800-luvun jälkipuoliskolle saakka. Vasta vuonna 1868 valmistui tie kirkonkylältä
pohjoiseen Hakkilaan ja edelleen Tampereelle. Tämä Hakkilantie suoristettiin 1960-70-luvulla nykyistä Turku-Tampere tietä rakennettaessa.
Maakirjakartalla (1651) kylän talot ovat Pourun ja Seppälän ympäristössä (Kirkon ympäristössä).
Kuninkaan kartalla (1776-1805) asutusta on merkitty samalla paikalle mitä edellisellä kartalla,
mutta myös tien pohjoispuolelle, enemmänkin Muntterinmäen eli nykyisen sairaalan ympäristöön
kuin Yli-Uotilan nykyisen paikan kohdalle.”
(Lähde: Urjalan kunta, Keskusta-alueen osayleiskaava, Selvitys rakennetusta ympäristöstä)
Selvitysalue sijaitsee noin 150 metriä Urjalantien, Vanhajärven pohjoispuolella kulkevan historiallisen Turuntien, pohjoispuolella.
Selvitysalue on ollut rakentamatonta metsä- ja kallioaluetta 1900-luvun alkupuolelle saakka. Sairaala valmistui vuonna 1907. Sairaalan ja Urjalantien välisen alueen yhtenäinen asuinrakentaminen on toteutunut pääosin sotien jälkeen ajanjaksolla 1940-1969.
2

Vanhat kartta-aineistot
Vasemmalla: Ote Kuninkaan kartasta (17761805).
Asutusta on osoitettu Urjalan tien pohjoispuolelle
Muntterinmäen eli nykyisen sairaalan ympäristöön.

Suurennos Kuninkaan kartasta selvitysalueelta.
Tekstin oikealla puolella näkyy punaisella merkittyä asutusta tien pohjoispuolella.

Ote pitäjänkartastosta 2114 04 Ia. Säilytetään kansallisarkistossa. Kartan valmistumisvuosi on 1842. Kartassa näkyy Urjalantie.
Kirkko on merkitty punaisella. Selvitysalue sijaitsee Urdiala K- tekstin K-kirjaimen yläpuolella.
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Ote senaatin kartastosta XV 23 [Pälkäne]
( 1870-1907). Säilytetään kansallisarkistossa.
Kartta on laadittu vuonna 1900. Urjalantien
varteen on esitetty rakennuksia.

Ote peruskartasta vuodelta 1959. Sairaala, Sarapuisto, Reijola ja Jääskelä näkyvät kartalla. Lääkärintalot eivät ole
vielä valmistuneet.
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Ote peruskartasta vuodelta 1980. Lääkärintalot näkyvät kartalla. Sairaalan pohjoispuolitse kulkee edelleen tie.

Ote peruskartasta, nykytilanne. Terveyskeskuksen vuonna 1982 tehdyn laajennuksen jälkeen tieyhteys sairaalan pohjoispuolitse on katkaistu. Kulku Sarapuiston ja Reijolan kiinteistöihin on muutettu idän suunnasta Kylätien kautta ja Jääskelän kiinteistöön Vainiontien kautta.
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Selvitysalueen rakennukset

Ilmakuva koillisen suunnasta. Etualalla Jääskelän tilakeskus, keskellä kuvaa terveyskeskuksen rakennuskokonaisuus.

Selvitysalueen rakennukset. Numerointi viittaa alla olevaan rakennuskohtaiseen selvitykseen. 1. Jääskelä, 2. Reijola, 3.
Sarapuisto, 4. Terveyskeskus, 5. Lääkärintalo 1, 6. Lääkärintalo 2/ eläinlääkärintalo ja 7. Kalliorinne
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1. Jääskelä, kiinteistö 887-421-4-331
Maatilan tilakeskus, joka on loma-asuntona. Kiinteistö sijaitsee Vainiontien päässä. Pihapiirissä
asuinrakennus, vanha navetta ja uudehko konehalli. Puolitoistakerroksinen ja harjakattoinen
asuinrakennus on merkitty valmistuneeksi 1946, lisäksi siihen on myöhemmin rakennettu yksikerroksinen laajennusosa.

Talouskeskus koillisesta. Etualalla on navetta, oikealla konehalli ja taustalla asuinrakennus.

Asuinrakennus.

Asuinrakennuksen yksikerroksinen laajennusosa.

Ilmakuva Jääskelän tilakeskuksesta. Ajankohta tuntematon.

2. Reijola, kiinteistö 887-421-4-131
Asumaton lautaverhoiltu asuinrakennus ja kaksi puurakenteista talousrakennusta Kylätien päässä.
Asuinrakennus on merkitty valmistuneeksi 1945.

Asuinrakennus.

Asuinrakennus.
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Piha.

Talousrakennus.

3. Sarapuisto, kiinteistö 887-421-4-60
Sarapuiston rakennuksista on laadittu rakennusinventointilomake.
Asumaton lautaverhoiltu puolitoistakerroksinen asuinrakennus ja kolme puurakenteista talousrakennusta Kylätien päässä. Asuinrakennus on merkitty valmistuneeksi 1928 ja talousrakennus
1941. Talousrakennukset sauna, talli/navetta ja pieni varasto.

Päärakennus.

Päärakennus.

Sarapuiston pihaa. Vasemmalla sauna ja oikealla talousrakennus.

Sauna.
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Kellari.

Talousrakennus.

Kohteen arvottaminen
Arvoluokka 2. Sarapuistolla on paikallista arvoa oman aikakautensa rakennusperinteen tyypillisenä
edustajana ja osana Sairaalan itäpuolen ja Kylätien 1920-30-lukujen säilynyttä asuinrakennuskantaa.
Sarapuisto liittyy Urjalantien (vanha Turuntie) varren pienasutukseen.
Toimenpidesuositukset
Alueen maankäytössä ja uudisrakentamisessa tulee huomioida alueen rakennuskannan mittakaava ja rakeisuus sekä terveyskeskuksen itäpuolen ja Kylätien alueelle tyypillinen rakennutapa;
puolitoistakerroksinen puuverhoiltu pientalorakentaminen ja talousrakentamisen monimuotoisuus.
4. Terveysasema
Ensimmäinen terveydenhoitoasetus annettiin Suomessa vuonna 1878. Kuntalaisten tekemän aloitteen pohjalta Urjalaan saatiin ensimmäinen kunnanlääkäri vuonna 1889. Vuonna 1907 tehtiin päätös kunnansairaalan rakentamisesta. Muntterinmäessä sijaitsevan sairaalaa varten sovitun tontin
kunta vaihtoi maanomistajan J. Uotilan kanssa peltomaahan.
Sairaalan pihapiiriin rakennettiin lääkärintalo 1 vuonna 1960 ja lääkärintalo 2 (nyk. eläinlääkärintalo) vuonna 1963. Sairaalaa laajennettiin vuosina 1965, 1980 ja 1982. Laajennuksien tieltä on purettu talousrakennus ja kellari.
Yleisilmeeltään terveysaseman alue on puistomainen ja maisemakuvaa hallitsevat suurikokoiset
komeat männyt. Lähestyttäessä Sairaalantien suunnasta aluetta näkyvissä on sairaalarakennuksen edessä vuoden 1955 puutarhaehdotuksessa näkyvä istutusalue, joitakin omenapuita ja ajotiejärjestely. Piha-aluetta rajaa sammaloitunut kiviaita, joka seurailee maaston muotoja. Vanha sairaalaosa sijaitsee mäen päällä ja hallitsee näkymää. Rakennuksen laajennukset jäävät sen taakse
ja nykyinen pääsisäänkäynti sijaitsee laajennusosan länsisivulla. Molemmin puolin ajotietä sijaitsevat lääkärin talot.
Sairaala toimi 1960-luvulle alkuperäisissä tiloissaan. 1964 suunnitellun tasakattoisen laajennuksen
ja uudistusten myötä rakennus laajeni pohjoiseen. 1980- luvulle tultaessa Urjalan terveyskeskus
kehittyi ja siihen rakennettiin laajennusosaan vastaanottotiloja, röntgenosasto, hammashuoltotilat

9

sekä vuodeosasto. Nämä laajennusosat ovat tasakattoisia ja betoni pilaripalkkirunkoisia sekä verhottu vaalealla kalkkihiekkatiilellä.

Puutarhasuunnitelma vuodelta 1955. Suunnitelmassa näkyvät sairaalarakennus, purettu talousrakennus ja kellari, kiviaita ja pihan järjestelyt. Puutarhasuunnitelman on laatinut kunnan maataloussihteeri, agrologi Arvo Vehmanen. Puutarhasuunnitelma kertoo sodanjälkeisen ajan omavaraisuuteen pyrkivästä yhteiskunnasta ja toisaalta puutarhaviljelyn merkityksestä ruokahuollon kannalta tuon ajan julkisissa laitoksissa.
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Asemapiirros vuodelta 1964. Asemapiirroksessa näkyvät sairaalan ensimmäinen laajennus, lääkärintalo 1 ja lääkärintalo
2, asuntola, purettavaksi osoitettu talousrakennus ja pysäköintialue sairaalan itäpuolella.

Terveysaseman rakennusvaiheet
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” Terveysasema jää Urjalantiestä hieman syrjään pientaloalueen sisälle. Rakennukset ovat pienellä
mäenkumpareella. Vanha 1900-luvun alkuvuosina rakennettu sairaalaosa on tienäkymän päätteenä, ja sen taakse jää matala terveyskeskus 1900-luvun loppupuolelta. Puurakennusta reunustavat 1960-luvun alussa rakennetut lääkärintalot. Vanhan sairaalarakennuksen edustalla on säilynyt
vuoden 1955 puutarhasuunnitelman mukaista pihasommittelua ja kiviaidat. Mäen pohjoisrinteessä
on sairaalan henkilökunnalle rakennettu luhtitalotyyppinen asuntolarakennus.
Vanhan sairaalarakennuksen ulkoasu on uudistunut voimakkaasti. Vanhaa on harjakatto ja pitkänomainen kokonaishahmo. Lohkokivijalka on säilynyt, ja rakennus on myös edelleen lautavuorattu. Hirsirunkoinen osa on kiinteässä yhteydessä sen taakse 1980-luvulla rakennettuun uudisrakennukseen, joka on julkisivuiltaan tiiliverhoiltu. ”
(Lähde: Urjalan kunta, Keskusta-alueen osayleiskaava, Selvitys rakennetusta ympäristöstä)

Vanha sairaalan osa rakennuksesta.
Vanha sairaalan osa rakennuksesta.

Kunnansairaalan laajennusosa. Suunnittelu Arkkitehtitoimisto Martas. Valmistunut v. 1965.
Kuva Urjalan kunnalliskertomuksesta vuodelta 1968.

Vuonna 1965 valmistunut laajennus oikealla ja vanhin
osa vasemmalla.

Laajennusosat vuosilta 1980 ja 1982.

Laajennusosa vuodelta 1980.
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Laajennusosa vuodelta 1982.

Terveyskeskuksen piha-alue. Vasemmalla terveyskeskus
ja oikealla lääkärintalo 1.

Kiviaidan tarkka rakentamisajankohta ei ole tiedossa. Kiviaidan
länsisivua on purettu sairaalan
laajennuksien yhteydessä. Kiviaidasta ovat säilyneet hyvin
portti, länsisivu lääkärintalo 1
saakka ja eteläsivu kokonaisuudessaan. Itäsivu on jäänyt osittain maan ja kasvillisuuden peittoon.

Kiviaita Sairaalantien länsireunalla.

Portin idän puoli.

Kartta kiviaidasta ja portista. Muuri näytetty sinisellä viivalla, portti sinisillä palloilla.
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Terveysaseman länsipuolella oleva
asuntola on purettu ja paikalle on
rakennettu vuonna 2018 uusi hoivakoti.

Hoivakoti Attendo Airanne, tontinkäyttöluonnos, 2018.

Kohteen arvottaminen
Terveysaseman rakennuskokonaisuus kertoo terveydenhuollon historiasta Urjalassa ja rakennuksen eri vaiheet kullekin ajalle tyypillisestä julkisesta rakentamisesta. Vanhan sairaalarakennuksen
kulttuurihistoriallinen arvo on kärsinyt merkittävästi rakennuksiin tehdyistä muutoksista.
Vanhan sairaalarakennuksen eteläpuolella oleva puistomainen piha-alue kiviaitoineen ja porttikivineen on säilynyt hyvin. Kiviaidalla on maisemallista arvoa osana pihapiiriä ja näkymää kohti terveysaseman mäkeä.
Toimenpidesuositukset
Vanha kiviaita ja siihen kuuluvat porttikivet sekä terveysaseman eteläosan puistomaisen piha-alueen järjestelyt tulee säilyttää. Maankäytössä tulee huolehtia, että puistomaisuus ja kiviaidan asema
maisemassa säilyvät ja että rakentaminen tai naapuritonttien maankäyttö eivät aiheuta uhkaa kiviaidan säilymiselle.
5. Lääkärintalo 1
Lääkärintalo 1 rakennuksesta on laadittu rakennusinventointilomake.
Rakennus on merkitty valmistuneeksi 1960.
”Arkkitehtitoimiston Lappi-Seppälä ja Martas suunnittelemat lääkärintalot asettuvat mäenkumpareen etelärinteelle. Rakennuksissa on päädyistä porrastettu kokonaishahmo, erisuuntaiset pulpettikatot, roiskerappaus, sokkeli pystyurilla, ikkunoista ja verhoilulevyistä (poimutettu alumiini) muodostuvat ikkunanauhat, lakatut ulko-ovet ja saumapeltikatto.
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Lisärakentamisen ensimmäisestä vaiheesta säilyneet lääkärintalot sekä vanhainkotirakennus ovat
puhdaspiirteistä jälleenrakennuskauden kiviarkkitehtuuria, ja etenkin lääkärin talot ovat säilyneet
julkisivumuutoksilta.
Lääkärintaloissa tulee esille monet 1950-luvun arkkitehtuurin teemoista: maaston ja arkkitehtuurin
hienopiirteinen yhteensovittaminen, joka toteutuu porrastettuna massoitteluna ja monitasoisena
kattomuotona, pehmeäsävyinen väritys, vaaleat rappauspinnat, sisäänkäyntien ja parvekkeiden
sijoittelu massoittelua keventävästi ja koristelun toteuttaminen pyöröteräskaiteiden muodoissa.”
(Lähde: Urjalan kunta, Keskusta-alueen osayleiskaava, Selvitys rakennetusta ympäristöstä)
Lääkärintalojen ja sairaalan vuonna 1965 tehdyn laajennuksen suunnittelija on Iikka Martas. Iikka
Martas valmistui arkkitehdiksi vuonna 1938. Hänellä oli yhteinen yritys, Arkkitehtitoimisto LappiSeppälä & Martas Oy, opiskelijatoverinsa Johannes (Jussi) Lappi-Seppälän kanssa vuoteen 1953.
Uransa aikana Martas suunnitteli useita julkisia rakennuksia, kuten Harjavallan kaupungintalon
1952, Vihdin Säästöpankin talon 1958, Kaartin hallin 1960, Hautajärven kirkon 1963, Kursun kirkon
1964 ja Harjavallan seurakuntatalon 1965. Urjalan sairaalan laajennuksen suunnittelu oli hänen
viimeisten töiden joukossa ennen äkillistä kuolemaa vuonna 1965.

Lääkärintalo, julkisivu itään.

15

Lääkärintalo sairaalan länsipuolella, julkisivu etelään.

Lääkärintalon lupapiirustus vuodelta 1959. 1.kerros.
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Lääkärintalon lupapiirustus vuodelta 1959. Julkisivu etelään.

Lääkärintalon lupapiirustus vuodelta 1959. Julkisivu länteen.

17

Lääkärintalon lupapiirustus vuodelta 1959. Julkisivu itään.

Kohteen arvottaminen
Arvoluokka 1. Lääkärintalo 1 edustaa funktionalismia ja siinä on käytetty useita tyylisuuntaa edustavia rakennusteknisiä ratkaisuja ja yksityiskohtia. Rakennus on säilynyt julkisivuiltaan alkuperäisessä asussaan ja sen asema osana sairaalan pihapiiriä ja maisemaa on säilynyt hyvin.
Kohteen arvoa lisää se, että se muodostaa parin Lääkärintalo 2/ eläinlääkärintalon kanssa.
Toimenpidesuositukset
Lääkärintalo 1 rakennusta ei saa purkaa. Maankäytössä tulee huomioida sen asema maisemassa.
Ympäristö tulee säilyttää siten, että rakennuksen suhde avoimeen puutarhaan ja männikköön säilyy. Rakennuksen ominaispiirteet kuten rakennuksen hahmo, kattomuodot, rakennustekniset ratkaisut ja yksityiskohdat sekä käytetyt materiaalit tulee säilyttää. Rakennusta korjattaessa tulee pyrkiä löytämään sen ominaispiirteisiin sopiva ratkaisu. Rakennus on suositeltavaa säilyttää asuinkäytössä.
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6. Lääkärintalo 2/ eläinlääkärintalo
Lääkärintalo 2/ eläinlääkärin rakennuksesta on laadittu rakennusinventointilomake.
Terveysaseman kiinteistöllä Lääkärintalo 2/ eläinlääkarin talo on merkitty valmistuneeksi 1963.

Lääkärintalo 2/ eläinlääkärintalo, sisäpihan puoli.

Lääkärintalo 2/ eläinlääkärintalo, lännen puoleinen pääty.
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Lääkärintalo 2/ eläinlääkärintalo, eteläpuoli.

Kohteen arvottaminen
Arvoluokka 2. Lääkärintalo 2/ eläinlääkärin talo edustaa funktionalismia ja siinä on käytetty useita
tyylisuuntaa edustavia rakennusteknisiä ratkaisuja ja yksityiskohtia. Rakennus on pääosin säilynyt
julkisivuiltaan alkuperäisessä asussaan ja sen asema osana sairaalan pihapiiriä ja maisemaa on
säilynyt hyvin.
Kohteen arvoa lisää se, että se muodostaa parin Lääkärintalo 1 kanssa. Kohteen arvoa heikentävät tehdyt muutokset.
Toimenpidesuositukset
Lääkärintalo 2/ eläinlääkärin talon rakennusta ei saa purkaa. Maankäytössä tulee huomioida sen
asema maisemassa ja osana terveyskeskuksen pihapiiriä. Rakennuksen ominaispiirteet kuten rakennuksen hahmo, kattomuodot, rakennustekniset ratkaisut ja yksityiskohdat sekä käytetyt materiaalit tulee säilyttää. Rakennusta korjattaessa tulee pyrkiä löytämään sen ominaispiirteisiin sopiva
ratkaisu.
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7. Kalliorinne, kiinteistö 887-436-7-152
Asuinrakennus merkitty valmistuneeksi 1979 ja talousrakennus 1995.

Asuinrakennus ja talousrakennus.

Asuinrakennus ja talousrakennus.

Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Selvitysalueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä, joiden arvojen turvaaminen
tulisi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti turvata.
Maakuntakaava
Voimassa olevassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040
alue on osoitettu taajama-toimintojen alueeksi (ruskea
väri).
Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu kulttuurihistoriallisia arvoja koskevia suojelumääräyksiä. Taajamatoimintojen merkintä sisältää paikallisesti merkittävät
suojelun alueet.

Yleiskaava
Alueella on voimassa Urjalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) osayleiskaava, tullut voimaan 5.1.2012.
Terveysasema ja sen ympäristö on osoitettu julkisten
palvelujen ja hallinnon alueena (PY) ja sen läpi on osoitettu kevyenliikenteen yhteystarve. Ympäröivät pientaloalueet on osoitettu AP- alueina yhtenäisellä ruskealla
värityksellä.
Uudet pientaloasutuksen laajenemisalueet on osoitettu
AP- merkinnällä ja beigellä värirajauksilla sekä ruudutuksella Jääskelän alueelle. Harmailla nuolilla on osoitettu alueen tiivistämis- ja eheyttämistarve.
Yleiskaavassa rajattuun kulttuuriympäristön arvoalueeseen (ka/2) sisältyvät selvitysalueeseen kuuluvat eläinlääkärin ja lääkärintalot sekä Reijolan ja Sarapuiston kiinteistöt.
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Asemakaava
Voimassa oleva asemakaava korttelissa
28 on Kirkonseutu, rakennuskaavan
muutos, joka on hyväksytty 27.5.1991 ja
tullut voimaan 2.10.1991. Yleisten rakennusten korttelialue (Y) on nykyistä käyttöä
laajempi ja sille on varattu laajenemisaluetta itään. Terveysasemasta koilliseen
oleva mäkialue on osoitettu puistoalueeksi (VP). Jääskelän tilakeskuksen alueella on voimassa Rakennuskaava Urjala
kirkonseutu, joka on hyväksytty ja tullut
voimaan 12.12.1967. Tilakeskus ja sen
ympäristö on osoitettu puistoalueeksi (P).
Puistoalueen pohjoispuoleisella metsätalousalueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa.
Voimassa olevassa asemakaavassa ei
ole kulttuuriympäristöarvoja koskevia
suojelumääräyksiä tai muita kaavamääräyksiä.
Yhteenveto toimenpidesuosituksista
Kiinteistön Sarapuisto osalta alueen maankäytössä ja uudisrakentamisessa tulee huomioida alueen rakennuskannan mittakaava ja rakeisuus sekä terveyskeskuksen itäpuolen ja Kylätien alueelle
tyypillinen rakennutapa; puolitoistakerroksinen puuverhoiltu pientalorakentaminen ja talousrakentamisen monimuotoisuus.
Vanha kiviaita ja siihen kuuluvat porttikivet sekä terveysaseman eteläosan piha-alueen järjestelyt
tulee säilyttää. Maankäytössä tulee huolehtia, että kiviaidan asema maisemassa säilyy ja että rakentaminen tai naapuritonttien maankäyttö eivät aiheuta uhkaa sen säilymiselle.
Lääkärintalo 1 ja lääkärintalo 2/ eläinlääkärintalo tulisi suojella asemakaavalla. Kumpaakaan rakennuksista ei saa purkaa ja niiden ominaispiirteet tulee säilyttää. Maankäytössä tulee huolehtia molempien asemasta osana maisemaa ja terveyskeskuksen pihapiiriä.

Nokialla 21.11.2018
Helena Väisänen
Arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
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Liite
Kohteiden arvottaminen
Kohteiden arvottamisessa on käytetty seuraavia arviointikriteereitä:
Ympäristöarvot (Maisemallinen)
Maisemallisesti/kyläkuvallisesti merkittävä:
 Arvokas osana ympäristökokonaisuutta,
 Näkyy ympäristössään hyvin
 Muodostaa oman maisemallisen kokonaisuuden.
Historialliset arvot (Historiallinen)
 Asutushistoriallisesti arvokas: kantatilat, lohkotilat ja torpat sekä muut paikallisesti merkittävät asutushistoriaan liittyvät kohteet.
 Taloushistoriallisesti arvokas: teollisuus-, kauppa- tai liikennehistorian kannalta merkittävä.
Liittyy merkittävään taloudelliseen toimintaan.
 Sivistyshistoriallisesti arvokas: esimerkiksi kirjastot ja koulut.
 Aatehistoriallisesti arvokas: esimerkiksi työväentalot, seurojen talot. Voidaan arvioida myös
esimerkiksi kansanperinteeseen ja uskomuksiin yms.) liittyviä rakenteita ja rakennuksia.
 Henkilöhistoriallisesti arvokas: liittyy johonkin historiallisesti merkittävään henkilöön.
 Tapahtumahistoriallisesti arvokas: jonkin ilmiön kehitykseen liittyvä rakennus tai paikka,
jossa on tapahtunut jotain merkittävää.
 Sosiaalihistoriallisesti arvokas: edustaa havainnollisella tavalla alueelle tyypillistä
sosiaalista kerrostumaa, elämäntapaa yms.
Näiden arvojen perusteella valitut kohteet tarkastellaan varsinaisiin arvoluokkiin sijoittamista varten
seuraavien kriteerien pohjalta:
 edustavuus
 tyypillisyys
 alkuperäisyys, säilyneisyys, muutosten eri tasot yhtenäisyys
 kerroksisuussymbolimerkitys
 opetus- ja tutkimusarvo
 intensiteetti
Kohteet on jaettu kolmeen eri arvoluokkaan:
1.
Kohde historiallisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä sekä hyvin tai melko hyvin säilyttänyt rakennushistoriallisen luonteensa.
2.
Kohteella on historiallista ja/tai maisemallisesta arvoa. Lisäksi se on säilyttänyt hyvin tai
melko hyvin rakennushistorialliset ominaispiirteensä.
3.
Kohde on osa suurempaa historiallisesti merkittävää kokonaisuutta tai se on maiseman
osana merkittävä, vaikka siihen on tehty melko runsaasti/runsaasti rakennushistoriallista
arvoa heikentäviä muutoksia.
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RAKENNUSKULTTUURIN KOHDEINVENTOINTILOMAKE
1. Kohde
2. Kylä, rekisterinumero ja koordinaatit
3. Osoite
4. Omistaja ja omistajan osoite

Kohdenumero

Sarapuisto
Laukeelan kylä, 887-421-4-60, 314641.5186, 6776794.4093
Kylätie 11
Järvinen, Frans Josef kp ja Järvinen, Tyyne Augusta kp

5. Rakennuskanta ja historia

Sarapuisto sijaitsee Kylätien päässä terveyskeskuksen itäpuolella.
Pihan länsireunaa rajaavat talli/navettarakennus, sauna ja kellari. Asuinrakennus sijaitsee pihan kaakkoiskulmassa.
Rakennukset ovat olleet käyttämättöminä useita vuosia ja pihapiiri on heinittynyt.
Kulku Sarapuistoon ja muihin nykyisen Kylätien varren rakennuksiin on ollut aiemmin etelän suunnasta.
Kylätien rakentamisen jälkeen myös Sarapuiston kulkuyhteys siirtyi sinne ja vanha tieyhteys säilyi kevyen liikenteen
väylänä.
Sarapuisto liittyy Urjalantien (vanha Turuntie) varren pienasutukseen, joka laajentui 1700-luvulta alkaen tien
pohjoispuolelle nykyisen terveyskeskuksen etelä- ja itäpuolelle.

Sarapuiston rakennukset: 1) asuinrakennus, 2) sauna, 3) talli/navetta;
4) kellari

Ote vuoden 1959 peruskartasta. Kulku
Sarapuistoon on ollut etelän suunnasta.
Sarapuisto on osa Sairalaan itäpuolen
1920-30-luvun alkuvuosikymmenten
pienasutusta.

6. Rakennusten kuvaus
Rakennuksen n:o
Nyk.käyttö
Rak.aika
Suunnittelija
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Kate
Vuoraus
Ulkovärit
Ikkunat
Sisätilat
Kunto
Erityispiirteet

1. Asuinrakennus
Käyttämätön
1928

2. Sauna
Käyttämätön
1941

3. Talli/ navetta
Käyttämätön

4. Kellari
Käyttämätön

1 1/2
Betoni
Hirsi
Harja
Tiili
Peiterimalauta
Punamulta/ vaalea
6-ruutuiset, saranalla

1
Betoni
Hirsi
Harja
Tiili
Peiterimalauta
Punamulta
4-ruutuiset, ei saranoitu

1
Betoni
Hirsi
Harja
Tiili
Peiterimalauta
Punamulta
Peitetty levyillä

1
Betoni
Luonnonkivi/ betoni

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

?

Asuinrakennus.

Julkisivuja on paikattu
kattotiilillä ja levyillä.

Asuinrakennuksen lahonnutta julkisivulaudoitusta
ja lohkeillut perustus.

Saunarakennus.

Saunan ikkuna.

Saunan räystäs.

Maa

Asuinrakennuksen ikkuna.

Talli/ navetta.

Kellari.

7. Luettelointiperuste
Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Maisemallinen
Arvoluokka

X
X
2

Sarapuistolla on paikallista arvoa oman aikakautensa rakennusperinteen tyypillisenä edustajana ja osana Sairaalan itäpuolen
ja Kylätien 1920-30-lukujen säilynyttä asuinrakennuskantaa.
Rakennukset ovat säilyneet alkuperäisessä hahmossaan.

8. Lähteet
Urjalan kunta, Keskusta-alueen osayleiskaava, Selvitys rakennetusta ympäristöstä, FM Teija Ahola, Selvitystyö
Teija Ahola, Mikkeli, 26.5.2009.
Peruskartta vuodelta 1959.
9. Suullisia ja kirjallisia tietoja ovat antaneet
10. Lomakkeen täyttäjä
Helena Väisänen

RAKENNUSKULTTUURIN KOHDEINVENTOINTILOMAKE
1. Kohde
2. Kylä, rekisterinumero ja koordinaatit
3. Osoite
4. Omistaja ja omistajan osoite

Kohdenumero

Lääkärintalo 1
Salmen kylä, 887-436-7-274, 314512.3016, 6776799.0001
Sairaalantie 9
Urjalan kunta

5. Rakennuskanta ja historia

Lääkärintalo 1 sijaitsee rinnemaastossa terveyskeskuksen pihapiirissä. Rakennus on sovitettu rinteeseen siten, että
sen eteläjulkisivu on sairaalan portille päin ja L:n muotoisen rakennuksen sisäpiha jää terveyskeskuksen pihaan päin.
Lääkärintalo 1 on rakennettu vuonna 1960 samassa vaiheessa toisen lääkärintalon (eläinlääkärintalo) ja
vanhainkotirakennuksen kanssa.
Rakennuksessa on nähtävissä funktionalismin piirteitä. Rakennus on säilynyt julkisivuiltaan alkuperäisessä asussaan.

Ote vuoden 1980 peruskartasta. Lääkärintalo 1 sijaitsee vapaasti sijoitettuna sairaalarakennuksen länsipuolella.
6. Rakennusten kuvaus
Rakennuksen n:o
Nyk.käyttö
Rak.aika
Suunnittelija
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Kate
Vuoraus
Ulkovärit
Ikkunat
Sisätilat
Kunto
Erityispiirteet

1. Lääkärintalo 1
Asuminen ja yhdistyskäyttö (Urjalan Urheiluautoilijat ry)
1960
Arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä ja Martas
2
Betoni
Tiili
Porrastettu harjakatto
Saumapelti
Roiskerappaus
Vaalea ruskea
2- ja 3-jakoisia
Hyvä
Funkionalismia edustavat piirteet: rakennusmassan sovittaminen maastoon, porrastettu katto,
räystäättömyys, rapatut julkisivut ja vaalea julkisivuväri,
yksityiskohdat kuten sokkelin kuviointi, kevyet aineettoman vaikutelman antamat portaat ja
parveke, taivutetut putkikaiteet, ikkunoiden välinen poimutettu alumiini ja ulko-ovien
pystylinjainen tyyli.
Rakennus muodostaa parin kolme vuotta myöhemmin rakennetun lääkärintalo 2/ eläinlääkärintalon kanssa.

Rakennuslupapiirustus. Julkisivu itään.

Lääkärintalo 1 idästä.

Julksivu etelään.

Parveke.

Sisäänkäynti ja nauhaikkuna.

7. Luettelointiperuste
Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Maisemallinen
Arvoluokka

X
X
1

Rakennus edustaa funktionalismia. Siinä on käytetty useita tyylisuuntaa edustavia rakennusteknisiä ratkaisuja ja yksityiskohtia.
Rakennus on säillynyt julkisivuiltaan alkuperäisessä asussaan ja sen
asema osana sairaalan pihapiiriä ja maisemaa on säilynyt hyvin.

8. Lähteet
Urjalan kunta, Keskusta-alueen osayleiskaava, Selvitys rakennetusta ympäristöstä, FM Teija Ahola, Selvitystyö
Teija Ahola, Mikkeli, 26.5.2009.
Urjalan historia. 2, Kunnalliselämän alkamisesta nykyaikaan, Arajärvi, Kirsti, 1975.

9. Suullisia ja kirjallisia tietoja ovat antaneet

10. Lomakkeen täyttäjä
Helena Väisänen

RAKENNUSKULTTUURIN KOHDEINVENTOINTILOMAKE
1. Kohde
2. Kylä, rekisterinumero ja koordinaatit
3. Osoite
4. Omistaja ja omistajan osoite

Kohdenumero

Lääkärintalo 2/ eläinlääkärintalo
Salmen kylä, 887-436-7-274, 314586.4380, 6776754.7501
Sairaalantie 9
Urjalan kunta

5. Rakennuskanta ja historia

Lääkärintalo 2/ eläinlääkärintalo sijaitsee rinnemaastossa terveyskeskuksen pihapiirissä.
Rakennus on sovitettu rinteeseen saman suuntaisesti sairaalarakennuksen kanssa.
Lääkärintalo 2 on rakennettu vuonna 1963 samassa vaiheessa toisen lääkärintalo 1:n ja
vanhainkotirakennuksen kanssa.
Rakennuksessa on nähtävissä funktionalismin piirteitä. Rakennuksen julkisivuissa on tehty pieniä muutoksia.

Ote vuoden 1980 peruskartasta. Lääkärintalo 2/eläinlääkärintalo sijaitsee sairaalarakennuksen kaakkoispuolella.

6. Rakennusten kuvaus
Rakennuksen n:o
Nyk.käyttö
Rak.aika
Suunnittelija
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Kate
Vuoraus
Ulkovärit
Ikkunat
Sisätilat
Kunto
Erityispiirteet

1. Lääkärintalo 2/ eläinlääkärintalo
Eläinlääkäri
1963
Arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä ja Martas
2
Betoni
Tiili
Porrastettu harjakatto
Saumapelti
Roiskerappaus
Vaalea ruskea
2- ja 3-jakoisia
Hyvä
Funkionalismia edustavat piirteet: rakennusmassan sovittaminen maastoon, porrastettu katto,
räystäättömyys, rapatut julkisivut ja vaalea julkisivuväri, yksityiskohdat kuten sokkelin
kuviointi, nauhaikkunat ja ulko-ovien pystylinjainen tyyli.
Rakennus muodostaa parin kolme vuotta aiemmin rakennetun lääkärintalo 1:n kanssa.
Parvekkeen ja sisäänkäynnin kaide on uusittu. Ikkunoiden välissä olevat levyt eivät ilmeisesti
ole alkuperäiset.

Eläinlääkärintalo lännestä.

Eteläjulkisivua.

Parveke.

Sisäänkäynnin portaat.

7. Luettelointiperuste
Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Maisemallinen
Arvoluokka

X
X
2

Rakennus edustaa funktionalismia. Siinä on käytetty useita tyylisuuntaa edustavia rakennusteknisiä ratkaisuja ja yksityiskohtia.
Rakennus on pääosin säilynyt julkisivuiltaan alkuperäisessä asussaan
ja sen asema osana sairaalan pihapiiriä ja maisemaa on säilynyt hyvin.
Arvoa heikentävät tehdyt muutokset ja se, että rakennuksessa ei enää
asuta.

8. Lähteet
Urjalan kunta, Keskusta-alueen osayleiskaava, Selvitys rakennetusta ympäristöstä, FM Teija Ahola, Selvitystyö
Teija Ahola, Mikkeli, 26.5.2009.
Urjalan historia. 2, Kunnalliselämän alkamisesta nykyaikaan, Arajärvi, Kirsti, 1975.

9. Suullisia ja kirjallisia tietoja ovat antaneet

10. Lomakkeen täyttäjä
Helena Väisänen

LIITE 5.

URJALAN KUNTA, KORTTELIN 28 JA PUISTOALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA ASEMAKAAVA
VASTINERAPORTTI 26.8.2019
KAAVALUONNOS 23.11.2018, NÄHTÄVILLÄ 4.1.-5.2.2019

Lausuntoja ja mielipiteitä on voitu lyhentää.
LAUSUNTO
1.

VASTINE JA TOIMENPITEET (lihavoitu)

Pirkanmaan liitto

24.1.2019

Ma. kaavoitusasiantuntija Ilari Rasimus
Viitaten Pirkanmaan liittoon 28.12.2018 saapuneeseen
Merkitään tiedoksi.
lausuntopyyntöön totean, että Pirkanmaan liitto ei anna
Ei toimenpiteitä.
lausuntoa Laukeelan korttelin 28 ja puistoalueiden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta
(kaavaluonnos).
2.

Urjalan kunta, sivistyslautakunta

Terveyskeskuksen paikoitusalueet tulisi suunnitella niin,
että ne ovat liikuntarajoitteisillekin kuntalaisille toimivat.

30.1.2019

Pysäköintialuetta osoitetaan myös mäen päälle pääoven läheisyyteen.

Tontin 23 kulkua ei järjestetä terveysaseman tontin kautta. Lausunnossa tarkoitettaneen VE2:n tonttia 22. Jatkosuunnittelussa kulku osoitetaan Kylätien kautta.
Kaavalla tulee mahdollistaa kevyen liikenteen kauttakulku Kaavaluonnoksen VE2 mukaisille korttelin 34 tonteille 1 ja
alueen itäpuolelta Kylätien ja Sarkatien suunnilta ns. Munt- 2 (yksi kiinteistö, 887-421-4-131) on hiljattain rakennettu
terin alueelle.
omakotitalo. Kaavaluonnoksessa esitetty pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä sijoittuu kyseiselle
kiinteistölle. Lisäksi väylää ei ole mitenkään osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa, vaan se sijoittuu yleisten
rakennusten korttelialueelle. Polku on syntynyt spontaanisti, eikä kiinteistön nykyinen omistaja halua sitä osoitettavan asemakaavassa. Tästä syystä pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä poistetaan asemakaavasta. Kylätietä jatkava, em. kiinteistön eteläpuolelle sijoittuva itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen väylä pidetään
asemakaavassa. Kiinteistönä se on osa Kylätien katualuetta ja se liittyy kaava-alueen ulkopuoliseen, pohjois-eteläsuuntaiseen kevyen liikenteen väylään ja edelleen Kotipolkuun ja läheiseen puistoon.
Lähivirkistysalueen kuntoreitin olemassaolo tulee varmistaa joko hankkimalla lähivirkistysalue kunnan omistukseen
tai virallisena rasitteena kiinteistörekisteriin.

Luonnosvaiheessa yksityiseltä maanomistajalta on tullut
pyyntö, että kyseiset asemakaavan pohjoisosat, johon
myös lähivirkistysalue ulkoilureitteineen kuuluu, jätetään
asemakaavahankkeesta pois. Kaava-aluetta on päätetty
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LAUSUNTO

VASTINE JA TOIMENPITEET (lihavoitu)
pienentää toiveen mukaisesti. Asemakaavaa ei ole tarpeen muuttaa lausunnon tämän kohdan mukaan.

3.

Pirkanmaan ELY-keskus

31.1.2019

ylitarkastaja Juha Mäkelä
Kaava-alueen keskelle on osoitettu maatilan talouskeskus- AM-määräyksen sisältöä tarkistetaan jatkosuunnittelussa.
ten korttelialue (AM). Ajoyhteys tälle alueelle on asuinkadun kautta. Merkintä ilman poissulkevaa rajoitetta sallii
mm. eläinsuojien rakentamisen, josta voi aiheutua liikenteellisen haitan lisäksi hajuhaittoja (lantalat) ympäröivälle
asutukselle sekä rajoitteita jokamiehen oikeudella tapahtuvalle liikkumiselle ympäröivällä M-alueella (mahdollinen laidunnus). Koska kiinteistö on vapaa-ajan käytössä, ELYkeskus kehottaa harkitsemaan muuta käyttötarkoitusta
(esim. AO) tai vaihtoehtoisesti rajoittamaan toimintaa niin,
ettei haittoja ympäröivälle täydentyvälle asutukselle aiheudu.
AM-käytössä vähemmän liikennehäiriöitä ympäristölle aiheuttava liikennereitti voisi olla Puistotien suunnitellun jatkeen kautta.
AM-alueen yhteyteen M-alueelle on esitetty erillistä asuintonttia (AO). ELY-keskus ei pidä tarkoituksenmukaisena
uuden haja-asutusluonteisen irrallisen asutuksen osoittamista asemakaavasuunnittelussa, vaan esittää tontin sijoittamista esimerkiksi Vainiontien vanhan asuinkorttelialueen
jatkoksi. Vainiontieltä olisi hyvä osoittaa vähintään ohjeellinen jalankulku Puistotielle/Jääskeläntielle, mikäli M-alueeksi esitettyä aluetta ei haluta säilyttää puisto- ja virkistysalueena.
Luonnosvaihtovaihtoehdossa 2 oleva AO-1 korttelialueen
jakava pp-yhteys parantaa eteläpuolisen asuinalueen virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia. Molemmissa vaihtoehdoissa Puistotien pohjoispuolelle muodostuu hyvä ja virkistysyhteyksiä mahdollistava lähivirkistysalue asuinalueiden
käyttöön.
Asemakaavaa varten laadittu luontoselvitys on asianmukainen. Kaava-alueella on todettu olevan liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä, joten alueella tulee tehdä liito-oravakartoitus.

Yksityisen maanomistajan toive on ollut, että erillinen omakotitontti sijoitetaan hieman irti muusta korttelirakenteesta.
Tontin tarkempaa sijaintia ja saavutettavuutta tarkistetaan kuitenkin jatkosuunnittelussa.
Asiaan liittyen todettakoon:
- yksityisen maanomistajan toiveesta kaava-alueen
pohjoisosa on päätetty jättää tämän asemakaavahankkeen ulkopuolelle
- lausunnossa mainittu AO-1 korttelialueen jakava ppyhteys poistetaan jatkosuunnittelun yhteydessä; ks.
tarkemmin vastine Urjalan kunnan sivistyslautakunnan lausunnon 3. kohtaan

Alueella on tehty liito-oravaselvitys luonnosvaiheen jälkeen
(Ympäristösuunnittelu Enviro Oy). Selvityksen mukaan alueella ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Selvitys liitetään osaksi kaavaselostusta. Ei muita toimenpiteitä.

2 (6)

VP p:\fitmp02\we\20601850_urjala_kortteli_28_ak_akm\000\c_suunnitelmat\kuuleminen\2_luonnos\urjala_kortteli_28_vastineet luonnosvaihe_190826.docx

LAUSUNTO

VASTINE JA TOIMENPITEET (lihavoitu)

Alueelle on laadittu rakennetun ympäristön selvitys asemakaavaa varten. Selvityksen pohjalta lääkäritalot on esitetty
suojeltaviksi asemakaavalla. Samoin sairaalalle johtavan
tien kivipylväät ja osittain kiviaita on perustellusti osoitettu
säilyttävinä rakenteina. ELY-keskus kehottaa vielä arvioimaan tarkemmin Sarapuiston kiinteistön sekä sairaalan
vanhan osan (1907) säilyttämisen edellytyksiä, sekä turvaamaan YSA- ja Y-korttelialueilla kaavamääräyksellä ympäristön säilyttämistä rakennetun ympäristön selvityksen
suositusten mukaisesti.

Kunnanhallitus käsitteli kummankin lääkärintalon suojelumerkintöjä 12.8.2019 ja päätti niiden poistamisesta. Näin
ollen lääkärintalojen suojelumerkinnät (sr-1) poistetaan asemakaavasta. Jatkosuunnittelussa harkitaan
kuitenkin lääkärintaloja laajemman, myös piha-alueen
ja mahdollisesti terveysaseman vanhan osan käsittävän kokonaisuuden arvojen ja suojelutavoitteiden huomioimista. Kiviaidan ja porttikivien suojelumerkintä
(sr-2) säilytetään.

4.

Sarapuiston kiinteistön rakennukset ovat käyttämättömiä ja
rapistumassa. Niille ei osoiteta suojelumerkintöjä,
mutta niiden säilyttäminen ja korjaaminen on mahdollista. Jatkosuunnittelussa tutkitaan myös kaakkoiskulmassa olevan päärakennuksen huomioimista myös rakennusalan osalta.

Pirkanmaan maakuntamuseo

18.2.2019

Yksikön päällikkö Tuija-Liisa Soininen, tutkija Hannele Kuitunen
Alueen erityiset kulttuurihistorialliset arvot liittyvät sairaalaan ja sen rakennuksiin. Arkkitehtonisesti arvokkaimmat
kaksi lääkäritaloa on esitetty suojeltavaksi asemakaavassa. Lisäksi kaava huomioi alueella olevan kiviaidan portinpielikivineen. Lähialueen vanhemmasta rakennuskannasta Sarapuisto-niminen kiinteistö omaa myös kulttuurihistoriallista arvoa. Maakuntamuseo esittää ko. pihapiirin
säilyttämismahdollisuuksien selvittämistä vielä tarkemmin.
Kaava-alueen arvoiksi määritellään aluetta koskevassa rakennetun ympäristön inventoinnissa myös lääkärien asuinrakennusten ja sairaalan vanhimman osan edustalla oleva
puistomainen viheralue. Asemakaavassa tulee huomioida
myös tämä piirre käyttämällä tarkoituksenmukaista, arvojen säilyttämistä edellyttävää merkintää. Vaihtoehdossa
VE 1 kulttuuriympäristö on otettu paremmin huomioon, joten maakuntamuseo puoltaa ko. vaihtoehdon valitsemista
jatkosuunnittelun pohjaksi.
5.

Kunnanhallitus käsitteli kummankin lääkärintalon suojelumerkintöjä 12.8.2019 ja päätti niiden poistamisesta. Näin
ollen lääkärintalojen suojelumerkinnät (sr-1) poistetaan asemakaavasta. Jatkosuunnittelussa harkitaan
kuitenkin lääkärintaloja laajemman, myös piha-alueen
ja mahdollisesti terveysaseman vanhan osan käsittävän kokonaisuuden arvojen ja suojelutavoitteiden huomioimista. Kiviaidan ja porttikivien suojelumerkintä
säilytetään, mutta merkintätapaa voidaan vielä muuttaa kartan selkeyden vuoksi.
Sarapuiston kiinteistön rakennukset ovat käyttämättömiä ja
rapistumassa. Niille ei osoiteta suojelumerkintöjä,
mutta niiden säilyttäminen ja korjaaminen on mahdollista. Jatkosuunnittelussa tutkitaan myös kaakkoiskulmassa olevan päärakennuksen huomioimista myös rakennusalan osalta.

Urjalan kunta, Teknisten palveluiden lautakunta

21.1.2019

Koskien ve1 ja ve 2:
1.

Hoivakodille johtavan Puistotie-nimisen kaavatien nimi tulee olla jokin muu kuin Puistotie sekaannusten välttämiseksi.

Katu nimetään Senioriraitiksi.

2.

Terveyskeskuksen edustan asiakaspaikoitusalue tulee osoittaa pysäköintialueeksi.

Alueelle osoitetaan Y-korttelialueen sisäistä pysäköintialuetta.

3.

Terveyskeskuksen alueen kautta ei tule osoittaa Kulku osoitetaan Kylätien kautta.
kiinteistöjen kulkuyhteyttä (ve2).

4.

Luontevat yleiset yhteydet katujen ja yleisten
alueiden välillä tulee mahdollisuuksien mukaan

Todettakoon, että kaavaluonnoksen VE2 mukaisille korttelin 34 tonteille 1 ja 2 (yksi kiinteistö, 887-421-4-131) on hiljattain rakennettu omakotitalo. Kaavaluonnoksessa esitetty
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LAUSUNTO

VASTINE JA TOIMENPITEET (lihavoitu)

järjestää esim. osoittamalla ulkoilureitti tai kevyenliikenteen yhteys.

pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä sijoittuu
kyseiselle kiinteistölle. Lisäksi väylää ei ole mitenkään
osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa, vaan se sijoittuu yleisten rakennusten korttelialueelle. Polku on syntynyt spontaanisti, eikä kiinteistön nykyinen omistaja halua
sitä osoitettavan asemakaavassa. Tästä syystä pohjoiseteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä poistetaan
asemakaavasta. Ks. myös vastine sivistyslautakunnan
lausunnon 3. kohtaan.

5.

Kunnossapitoon liittyvien varausten huomiointi
esim. lumitilat. Kääntöpaikalle esitetty leikkipaikka tulee sijoittua siten, että kadun ja alueen
tehokas kunnossapito on mahdollista.

Yksityisen maanomistajan toiveesta kaava-alueen pohjoisosa on päätetty jättää tämän asemakaavahankkeen
ulkopuolelle.

6.

Hulevedet tulee huomioida viimeistään rakennussuunnitelmien teon yhteydessä. Erityisesti
terveyskeskuksen pohjoispuolen osalta tulee
tarkastella, että voidaanko em. alueella olevat
hulevedet johtaa kaavoitettavan alueen läpi alueen koillis- ja itäreunassa olevaan puroon.

Yksityisen maanomistajan toiveesta kaava-alueen pohjoisosa on päätetty jättää tämän asemakaavahankkeen
ulkopuolelle. Jatkosuunnittelussa harkitaan kuitenkin
huleveden hallintaa koskevien määräysten lisäämistä,
esim. yleismääräyksinä.

7.

Lääkäritalot nro 1 ja nro 2 ovat esitetty suojelta- Kunnanhallitus käsitteli kummankin lääkärintalon suojeluviksi rakennuksiksi. Tekninen lautakunta katsoo, merkintöjä 12.8.2019 ja päätti niiden poistamisesta. Näin
ollen lääkärintalojen suojelumerkinnät (sr-1) poisteettei kyseisiä rakennuksia ole tarve suojella.
taan asemakaavasta. Jatkosuunnittelussa harkitaan
kuitenkin lääkärintaloja laajemman, myös piha-alueen
ja mahdollisesti terveysaseman vanhan osan käsittävän kokonaisuuden arvojen ja suojelutavoitteiden huomioimista. Kiviaidan ja porttikivien suojelumerkintä
(sr-2) säilytetään.

Kohdat a) ja b): Luonnosvaiheessa yksityiseltä maanomistajalta on tullut pyyntö, että asemakaavan pohjoisosat, joEdelliset kommentit, sekä;
hon myös Jääskeläntie sijoittuu, jätetään asemakaavaa) Alueella oleva kunnallistekniikan verkko, vesi- ja
hankkeesta pois. Asemakaavaa ei ole tarpeen muuttaa
viemärilinja, sijoittuu maastossa varsin korkealle,
lausunnon tämän kohdan mukaan. Muilla alueilla kunjoka vaikuttaa Jääskeläntien korkeusasemaan.
nallistekninen verkosto osoitetaan myös korttelialueib) Korttelin 231 tontti nro 1 on esitetty alueen kunnal- den ulkopuolella.
listeknisten verkkojen päälle, jolloin tontin rakennettavuus on huono.
Koskien ve2;

6.

Urjalan kunta, rakennuslautakunta

16.8.2017

Terveyskeskuksen länsipuolelle suunnitellun kevyenliikenteen väylän siirtäminen terveyskeskuksen itäpuolelle olisi
tarpeellista.

Terveyskeskuksen itäpuoli on paikoin ahtaampi kuin länsipuoli, mikä puoltaa kevyen liikenteen yhteyden sijoittamista
terveyskeskuksen länsipuolelle. Lisäksi itäpuolella on pysäköintiä sekä huoltoajoa ja siten kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta huonompi vaihtoehto. Kevyen liikenteen
yhteyden sijaintia länsipuolella tarkistetaan kuitenkin
jatkosuunnittelussa.

Terveyskeskuksen paikoitusalueet tulisi suunnitella niin,
että ne ovat liikuntarajoitteisillekin kuntalaisille toimivat.

Pysäköintialuetta osoitetaan myös mäen päälle pääoven läheisyyteen.
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Kaavalla tulee mahdollistaa kevyen liikenteen kauttakulku Kaavaluonnoksen VE2 mukaisille korttelin 34 tonteille 1 ja
alueen itäpuolelta Kylätien ja Sarkatien suunnilta ns. Munt- 2 (yksi kiinteistö, 887-421-4-131) on hiljattain rakennettu
terinalueelle.
omakotitalo. Kaavaluonnoksessa esitetty pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä sijoittuu kyseiselle
kiinteistölle. Lisäksi väylää ei ole mitenkään osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa, vaan se sijoittuu yleisten
rakennusten korttelialueelle. Polku on syntynyt spontaanisti, eikä kiinteistön nykyinen omistaja halua sitä osoitettavan asemakaavassa. Tästä syystä pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä poistetaan asemakaavasta. Kylätietä jatkava, em. kiinteistön eteläpuolelle sijoittuva itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen väylä pidetään
asemakaavassa. Kiinteistönä se on osa Kylätien katualuetta ja se liittyy kaava-alueen ulkopuoliseen, pohjois-eteläsuuntaiseen kevyen liikenteen väylään ja edelleen Kotipolkuun ja läheiseen puistoon.
Tontilla 21 olevien lääkäritalojen suojelua rakennuslautakunta ei näe tarpeelliseksi. Rakennusten kulttuurihistoriallista arvoa ei voi pitää niin merkittävänä, että ne olisi perusteltua suojella kaavoituksella, koska myös mahdollisen
purkulupahakemuksen yhteydessä niiden kulttuurihistoriallinen arvo tulee selvitettäväksi. Esitystä samalla tontilla
olevan kiviaidan suojelemiseksi kaavalla, rakennuslautakunta pitää kannatettavana, koska kyseessä vanha, hyvin
säilynyt ja paljon työtä vaatinut rakennelma, jonka rakentamiseen nykytekniikallakaan ei yleensä ryhdytä.

Kunnanhallitus käsitteli kummankin lääkärintalon suojelumerkintöjä 12.8.2019 ja päätti niiden poistamisesta. Näin
ollen lääkärintalojen suojelumerkinnät (sr-1) poistetaan asemakaavasta. Jatkosuunnittelussa harkitaan
kuitenkin lääkärintaloja laajemman, myös piha-alueen
ja mahdollisesti terveysaseman vanhan osan käsittävän kokonaisuuden arvojen ja suojelutavoitteiden huomioimista. Kiviaidan ja porttikivien suojelumerkintä
säilytetään, mutta merkintätapaa voidaan vielä muuttaa kartan selkeyden vuoksi.
Todettakoon, että kiviaita ei ole verrattavissa lääkärintaloihin, mitä tulee työmäärään, rakennettuun ympäristöön ja
sen omaleimaisuuteen tai taajamakuvaan.

Lähivirkistysalueen kuntoreitin olemassaolo tulee varmistaa joko hankkimalla lähivirkistysalue kunnan omistukseen
tai virallisena rasitteena kiinteistörekisteriin.

Luonnosvaiheessa yksityiseltä maanomistajalta on tullut
pyyntö, että kyseiset asemakaavan pohjoisosat, johon
myös lähivirkistysalue ulkoilureitteineen kuuluu, jätetään
asemakaavahankkeesta pois. Kaava-aluetta on päätetty
pienentää toiveen mukaisesti. Asemakaavaa ei ole tarpeen muuttaa lausunnon tämän kohdan mukaan.

Ve 1 mukainen tonttijako AO-1 korttelissa on kannatettava, Kyseinen tontti osoitetaan rakentuneen tilanteen mukoska jo nyt on rakentumassa tontti 23 Ve 1 mukaisesti.
kaisesti yhtenä tonttina. VE1:n mukainen tontti 22
osoitetaan kuitenkin kahdeksi tontiksi, joista läntisempi ns. kirveenvarsitonttina Kylätien suunnasta.
Puistotien haara tulisi nimetä omalla tiennimellä ja tutkia
Katu nimetään Senioriraitiksi ja sen jatkeena olevalle
mahdollisuus sen käyttämiseksi huoltotienä terveyskeskuk- kevyen liikenteen väylälle osoitetaan huoltoajon salselle
liva merkintä (/h). Tontille ajoa ei ole syytä sallia yleisen
läpiajon ehkäisemiseksi.
7.

Mielipide 1

Kiinteistön maa-ala tulee jakaa kahdeksi pientalon rakennuspaikaksi siten kuin vaihtoehto 2:ssa (VE 2) esitetään.

29.12.2019
Jatketaan suunnittelua tältä osin vaihtoehdon 2 mukaisesti.
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8.

Mielipide 2

4.1.2019

Voimassa olevassa asemakaavassa yhteys sijaitsee yleisten rakennusten korttelialueella (Y, terveyskeskus), sen
Huomiona myös ilmoitan, että kevyen liikenteen väylää Ky- eteläreunassa jatkaen Kylätien linjaa. Polku sijaitsee mm.
lätien ja Kotipolun välissä käytetään ajoneuvoliikenteelle lii- yksityisomistuksessa olevalla kiinteistöllä, joka kaavaluonnoksissa on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AOkennemerkkien vastaisesti.
1), jollaiseksi se on myös jatkosuunnittelussa tavoitteena
Lisäksi Kotipolun itäpuolella oleva puistoalue kaipaa raiosoittaa. Kaavan yhtenä tavoitteena on ollut mm. muuttaa
vaamista, on nykyisellään epäsiisti.
tarpeetonta Y-korttelialuetta muuksi; lainaus OAS:sta:
”Kaavamuutoksella pyritään myös tarpeettomiksi osoittautuneiden yksityisten maanomistajien maille osoitettujen
yleisten rakennusten korttelialueiden poistamiseen”. Kyseistä kevyen liikenteen yhteyttä ei osoiteta, koska se
sijoittuisi yksityiselle omakotitontille.
Kylätien päästä saisi edelleen olla kävelytieyhteys sairaalan tontille, kuten on nykyisessäkin asemakaavassa.

Muut mielipiteessä esiin tuodut asiat eivät koske alueen
kaavoitusta eivätkä täten edellytä tarkistustarpeita.
9.

Mielipide 3

_._.2019

Korttelin 230 itäpuolinen VL-alue ja osa korttelialueesta
(230) voitaisiin osoittaa Attendon ja terveyskeskuksen pysäköintiin.

Korttelialueen rajausta tarkistetaan ja laajentuneelle
VL-alueelle osoitetaan hieman pysäköintialuetta.

Olemme halukkaita myymään maata kunnalle.
10. Mielipide 4

2.2.2019

Maanomistaja jätti mielipiteenään, ettei pidä pohjoisosan
kaavoitusta taloudellisesti kannattavana.

Tarkistetaan kaavarajausta niin, että pohjoisosaa ei
kaavoiteta.

Sweco Ympäristö Oy

Pasi Vierimaa
Kaavoitusarkkitehti
Arkkitehti SAFA, YKS 492

Maria Kirveslahti
Kaavasuunnittelija
Insinööri AMK

Työnumero: 20601850
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LIITE 6.

URJALAN KUNTA, KORTTELIN 28 JA PUISTOALUEIDEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
VASTINERAPORTTI 9.3.2020
KAAVAEHDOTUS 9.9.2019, NÄHTÄVILLÄ 18.10.-18.11.2019

Lausuntoja ja muistutuksia on voitu lyhentää.
LAUSUNTO
1.

VASTINE JA TOIMENPITEET (lihavoitu)

Pirkanmaan ELY-keskus

12.11.2019

Ylitarkastaja Ilari Rasimus / joht. asiantuntija Samuli Alppi
Yhdyskuntarakenne ja asemakaavan rajaus
Alue sijaitsee yleiskaavassa osoitetulla Urjalan keskustan
laajenemissuunnalla ollen keskustan (Laukeela) harvoja
kokonaan uusia tai kehitettäviä uusia asuinalueita. Valmisteluvaiheen jälkeen kaavasta pois rajatun uuden asuinalueen sekä ympäröivien olemassa olevien asuinalueiden
kanssa suunnittelualue muodostaa laajan asuinaluekokonaisuuden terveyskeskuksen ympärillä. Aluekokonaisuus
rajautuu etelässä Urjalantiehen, idässä laajoihin maa- ja
metsätalousalueisiin sekä lännessä ja pohjoisessa Urjalan
keskustan urheilukentältä koilliseen suuntautuvaan virkistysaluevyöhykkeeseen, jonka voi katsoa tarkentavan maakuntakaavan viheryhteyttä. ELY-keskus totesi kaavan valmisteluvaiheen (kaksi luonnosvaihtoehtoa) kommenteissaan kaavan toteuttavan maltillisesti voimassa olevaa
yleiskaavaa osoittamalla alueelle uutta pientaloasutusta.
Kaavaehdotuksesta on kuitenkin lähes kaikki uudet tontit
(14-15 kpl) jätetty pois rajaamalla kaava-alue merkittävästi
luonnoksissa esitettyä pienemmäksi. Kaavaehdotus ei esitetyssä muodossaan vastaa enää yleiskaavan tavoitteita ja
kehittämislinjauksia, kun Urjalan keskusta-alueelle osoitetaan maa- ja metsätalousaluetta, eikä pientalovaltaista
asuntoaluetta asemakaavalla kehitetä. Kaavasta pois rajatun alueen tuleva asemakaavoitus edellyttänee muutoksia
myös nyt esitettyyn kaava-alueeseen, joten nyt esitetty
kaavaratkaisu vaikuttaa osin väliaikaiselta.

Kaava-alueesta luonnosvaiheen jälkeen pois jätetyt alueet
ovat yksityisessä omistuksessa, ja maanomistaja toivoi niiden jättämistä kaava-alueesta pois. Kunta on suostunut
pyyntöön, ja tässä vaiheessa osalle kaavaan jääneistä alueista perusteltua – ja myös maanomistajan toiveen mukaista – on osoittaa ne maa- ja metsätalousalueeksi,
vaikka se ei olekaan voimassa olevan yleiskaavan tavoitteen mukaista. Maa- ja metsätalousalueen sekä sen pohjoispuolisen alueen asemakaavoittaminen yleiskaavan mukaisesti jää tulevaisuuteen, joten tässä suhteessa asemakaavaratkaisu on jossain määrin väliaikainen.

Esitetty kaavaehdotus poistaa alueelta merkittävässä määrin puisto- ja muuta virkistysaluetta, jotka pääosin osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi. Nämä alueet eivät välttämättä sovellu virkistyskäyttöön, varsinkaan kun käyttöä
ei kaavamerkinnöin tai -määräyksin ole sovitettu virkistyskäyttöä huomioivaksi. Ongelmalliseksi kaavaratkaisu tekee
myös virkistykseen soveltuvien alueiden saavutettavuuden, joka voimassa olevaan kaavatilanteeseen nähden

Virkistykseen soveltuvien alueiden saavutettavuus heikkenee jossain määrin. Todettakoon, että Kotipolun ja Kylätien
osalta se ei teoriassa toteudu nykyisinkään, voimassa olevan asemakaavan mukaan. Reitti em. katujen ja pohjoisten
virkistysalueiden välillä on syntynyt voimassa olevan asemakaavan mukaisen Y-korttelialueen (terveysasema) läpi,
kiinteistön 4:131 reunaan. Ko. kiinteistö (kaavaehdotuksen

Ei toimenpiteitä.
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heikkenee merkittävästi. Kylätien, Vainiotien ja Kotipolun
suunnista yhteys pohjoispuolisille metsäalueille katkeaa,
mitä maa- ja metsätalousalueen keskelle sijoitettu uusi
pientalotontti entisestään korostaa. Kaiken kaikkiaan
kaava-alueen itäosan maa- ja metsätalousvaltainen alue
muodostaa yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta
epätarkoituksenmukaisen ja suunnittelemattoman vyöhykkeen, jonka osalta ei riittävästi ole huomioitu voimassa olevaa yleiskaavaa.

korttelin 28 AO-tontti 23) on vaihtanut omistajaa kaavahankkeen aikana. Uusi omistaja on rakentanut tontille
omakotitalon ja oikeutetusti estänyt läpikulun kiinteistönsä
kautta. Mikäli tilanne olisi sen mahdollistanut, olisi kyseinen kohta ollut luonteva kevyen liikenteen yhteydelle,
mutta tässä tilanteessa se ei ole mahdollista.
Vainiontien yhteydestä virkistysalueille todettakoon tämän
asemakaavan osittainen väliaikaisuus ja mahdollinen muutos tulevaisuudessa; ks. vastine edelliseen kohtaan.
Ei toimenpiteitä.

Rakennettu kulttuuriympäristö
Asemakaavaa varten on laadittu kulttuurihistoriallisten arvojen selvitys (Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, 2018).
Selvityksessä on todettu arvoja molemmilla lääkärintaloilla
sekä Sarapiston kiinteistön kokonaisuudella. Näistä molemmat lääkärintalot on suositeltu suojeltavaksi asemakaavalla. Lisäksi terveyskeskuksen eteläosan piha-alueen järjestelyt ja vanha kiviaita porttikivineen on suositeltu säilytettäväksi. Selvityksen johtopäätökset tarkentavat johdonmukaisesti voimassa olevan yleiskaavan sekä sitä varten
laaditun selvityksen (Selvitystyö Ahola, 2009) sisältöä.
Kaavan valmisteluvaiheessa oli asemakaavaluonnoksiin
esitetty asianmukaiset suojelumerkinnät molemmille lääkärintaloille. Suojelumerkinnät on kuitenkin kaavaehdotuksesta poistettu, eikä muutokselle ole esitetty perusteita.
Kaavan tulee MRL 9 §:n mukaan perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kun suojelumerkinnät on
kaavaehdotuksesta kunnanhallituksen päätöksellä poistettu ilman suunnitteluun ja selvityksiin pohjautuvia perusteita, ei kaava tältä osin täytä MRL 9 §:n vaatimuksia. Asemakaavaehdotus on suojelumerkintöjen puuttumisen
vuoksi katsottava myös voimassa olevan yleiskaavan vastaiseksi.

Kaavaehdotuksen nähtävillä pidon jälkeen, 28.1.2020 järjestettiin työneuvottelu, jossa olivat läsnä edustajat Pirkanmaan maakuntamuseosta, Pirkanmaan ELY-keskuksesta,
Urjalan kunnasta sekä Sweco Ympäristö Oy:stä. Neuvottelun henki oli, että lääkärintalojen suojelumerkinnät palautetaan, mutta määräystekstiä voidaan lieventää verrattuna
luonnosvaiheen määräykseen.
Tämän jälkeen, 2.3. kunnan työneuvottelussa päätettiin,
että lääkärintalojen suojelumerkintöjä ei palauteta asemakaavaan. Työneuvottelussa sovittiin, että tarkistetaan ja
selkeytetään ”säilytettävän alueen osan” (s-1) merkintää ja
sen sitovuutta lisätään poistamalla ehdollisuus. Todettiin
myös, että sr-merkinnät jätetään lisäämättä perustuen s-1merkintään, jonka katsotaan huomioivan pohjaselvityksen
esiintuomat arvot sekä suositukset ja yleiskaavan ohjaavuuden. Myös rakennusoikeus vähennetään lääkärintalojen tonteilla 490 k-m2:stä 410 k-m2:iin, joka mahdollistaa
vain nykyisen vaipansisäisen alan rakentamisen. Rakennusala jo huomioi nykyisten rakennusten muodot. Päätettiin lisätä lääkärintaloille toimistokäyttö, joka monipuolistaa
niiden jatkokäyttöä. Näillä toimilla pyritään edistämään rakennusten säilymisen edellytyksiä ja jatkokäyttöä.

Luontoarvot
Kaavaa varten on laadittu luontoselvitys, ja liito-oravan
osalta selvitystä on täydennetty. ELY-keskuksella ei ole
tältä osin huomautettavaa.
2.

Merkitään tiedoksi. Ei toimenpiteitä.

Pirkanmaan maakuntamuseo

28.11.2019

Yksikön päällikkö Tuija-Liisa Soininen, tutkija Miia Hinnerichsen
Pirkanmaan maakuntamuseo on aiemmin tämän vuoden
helmikuussa, kaavan luonnosvaiheessa antamassaan lausunnossa (diar. 4/2019) todennut, että alueen erityiset kulttuurihistorialliset arvot liittyvät sairaalaan ja sen rakennuksiin. Alueelta laaditun rakennetun ympäristön selvityksen
perusteella selkeitä kulttuurihistoriallisia ja/tai maisemallisia arvoja on todettu olevan kahdella Iääkärintalolla, niiden
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ja sairaalan vanhimman osan edustalla olevalla puistomaisella viheralueella sekä sairaalan kiviaidalla portinpielikivineen. Inventoinnin suositusten mukaisesti lääkärien talot ja
kiviaita oli kaavaluonnoksessa merkitty suojelumerkinnöillä. Lisäksi Pirkanmaan maakuntamuseo edellytti vanhan sairaalan edustan viheralueen huomioimista kaavassa
arvojen säilymiseen tähtäävällä merkinnällä. Lopuksi maakuntamuseo suositteli Sarapuisto-nimisen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan, joskin huonokuntoisen kiinteistön säilyttämismahdollisuuksien selvittämistä tarkemmin.
Kiviaitaa koskeva tarkennus lisätään kaavamääräykLuonnosvaiheen kaavamerkintöjä on monilta osin muoseen.
kattu. Nyt kaavaehdotuksessa Sarapuiston kiinteistön rakennusalaa on korjattu niin, että rakennusten säilyminen
on mahdollista. Vanhan sairaalan edustan kiviaita ja portinpylväät on suojeltu sr-1 merkinnällä, jota koskee kaavamääräys: "suojeltava rakennelma (kiviaita).” Kaavamääräykseen on syytä lisätä myös selkeä purkamisen kieltävä
lause esim. ”Historiallisesti ja taajamakuvan säilymisen
kannalta tärkeä rakenne (kiviaita), jota ei saa purkaa.”
Määräystekstiä tarkennetaan ja selkeytetään. ks. myös
Puistomaiselle vanhan sairaalan edustan viheralueelle
sekä kahden Iääkärintalon alueelle on laitettu s-1 merkintä, seuraava kohta, lääkärintalot.
jota koskee määräys: ”Säilytettävä alueen osa. Ympäristönhoidossa, rakentamisessa ja muissa toimenpiteissä tulisi huomioida alueen ilme siten, että rakennukset, rakenteet ja puistomaisuus tulee pyrkiä säilyttämään. Rakennusten ulkoasua koskevissa toimenpiteissä tulisi pyrkiä alkuperäisen ulkoasun säilymiseen / palauttamiseen sekä alkuperäisten / alkuperäisenkaltaisten materiaalien käyttämiseen.” Määräys ei tässä muodossa suojele alueen arvoja
riittävästi, vaan sitä tulee muokata poistamalla ehdollisuus
(tulisi, tulee pyrkiä) ja korvata ne selkeämmin suojeluun
tähtäävillä sanamuodoilla: tulee huomioida, tulee säilyttää.
Luonnosvaiheessa kaavakartalle merkityt lääkärintalojen
suojelumerkinnät on kaupunginhallituksen päätöksen perusteella poistettu ehdotuksesta, ja niiden sekä terveyskeskuksen länsipuolella sijaitsevan uuden yksityisen hoivakodin tontit on osoitettu sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja
asumista palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YSA).
Muutoksen perustellaan lääkärintalojen osalta parantavan
niiden käyttömahdollisuuksia ja siten edistävän niiden säilymistä. Lääkärintalojen varsin pienikokoisille tonteille on
kuitenkin merkitty nykyisiä rakennuksia merkittävästi suurempi rakennusoikeus (490 kem) ja nykyistä korkeampia
kerrosluku (II), mitkä seikat eivät edesauta nykyisten rakennusten säilymistä, pikemminkin päinvastoin. Maakuntamuseo edellyttää asianmukaisten, rakennusten purkamisen kieltävien suojelumerkintöjen palauttamista kahdelle
Iääkärintalolle. Lisäksi rakennusalat tulee merkitä nykyis-

Kaavaehdotuksen nähtävillä pidon jälkeen, 28.1.2020, järjestettiin työneuvottelu, jossa olivat läsnä edustajat Pirkanmaan maakuntamuseosta, Pirkanmaan ELY-keskuksesta,
Urjalan kunnasta sekä Sweco Ympäristö Oy:stä. Neuvottelun henki oli, että lääkärintalojen suojelumerkinnät palautetaan, mutta määräystekstiä voidaan lieventää verrattuna
luonnosvaiheen määräykseen.
Tämän jälkeen, 2.3. kunnan työneuvottelussa päätettiin,
että lääkärintalojen suojelumerkintöjä ei palauteta asemakaavaan. Säilytettävän alueen osan (s-1) merkintää ja
sitovuutta lisätään poistamalla ehdollisuus. Todettiin myös,
että sr-merkinnät jätettään lisäämättä perustuen s-1 merkintään, jonka katsotaan huomioivan pohjaselvityksen
esiintuomat arvot sekä suositukset ja yleiskaavan ohjaavuuden.
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ten rakennusten rakennusalojen mukaan ja rakennusoikeutta ja kerroslukua laskettava. Ehdotuksen mukainen
kaavaratkaisu on maankäyttö- ja rakennuslain 9 § vastainen, sillä se ei riittävästi turvaa rakennetun ympäristön selvityksissä todettujen arvojen säilymistä alueella. Arvojen
huomioimista edellyttää myös alueella voimassa oleva
yleiskaava sekä vuonna 2017 hyväksytty, Pirkanmaan
2040 maakuntakaava, jossa aluetta koskee merkintä ”taajamatoimintojen alue" sekä siihen liittyvä suunnittelumääräys: ”…Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä
huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen
säilymiseen…”. Kaavaehdotusta tulee vielä muokata näiltä
osin.

Kaavaehdotukseen merkitty rakennusoikeus 490 kem2 on
pyritty osoittamaan nimenomaan siten, että se vastaa olemassa olevaa tilannetta, kellari mukaan lukien. Rakennuksissa on osittain maanpäällinen kellari, jossa on myös suuria ikkunapintoja. Myös kerroslukumäärä II vastaa nykyistä
tilannetta. Mainittakoon, että rakennusalat (musta pistekatkoviiva) noudattivat jo kaavaehdotuksessa rakennusten ulkomuotoa.
Pinta-aloja on kuitenkin selvitetty lisää, ja löydetyissä rakennuslupahakemuksissa todetaan kerrosalojen olevan
210 kem2 ja 262 kem2 (lääkärintalo 1 ja 2; kerrosalat laskettu vain pääkerroksen osalta).
Jatkosuunnittelussa rakennusoikeudeksi merkitään
410 kem2 ja kerrosluvuiksi 2/3kI. Näin niiden lähes koko
kellaritilat voidaan ottaa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen
käyttöön, ja yhdessä rakennusten muotoja noudattavien
rakennusalojen kanssa rakennusten säilyminen on mahdollista, jopa todennäköistä. Lisäksi lääkärintalojen käyttötarkoituksia laajennetaan toimistotilat sisältäväksi.
Näin niiden monipuolinen käyttö on helpompaa ja säilyttäminen / kunnostaminen sitä kautta todennäköisempää.

Maakuntamuseo toivoo työneuvottelun järjestämistä ennen (Neuvottelu pidettiin 28.1.2020.)
asemakaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyä. Mahdollinen kaavan hyväksymispäätös valitusosoituksineen tulee
lähettää Pirkanmaan maakuntamuseoon viipymättä.
Merkitään tiedoksi. Ei toimenpiteitä.
Kaava-alueella ei sijaitse ennestään tunnettuja kiinteitä
muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. Pirkanmaan maakuntamuseo teki kaava-alueelle arkeologisen
tarkastuksen kahteen otteeseen 15. ja 22.11.2019. Tarkastuksissa kaava-alueella havaittiin kaksi iältään nuorta röykkiökohdetta, joista toinen sijoittuu asemakaava-alueen itäosassa olevan AO-merkinnän länsiosan tuntumaan (liitekartta 1). Myös kaava-alueen välittömästä läheisyydestä,
sen pohjoispuolelta, löydettiin todennäköisesti 1900-luvun
puoliväliin ajoittuvan kiviaidan jäännös. Kohteiden iän ja
luonteen perusteella ne on luokiteltu niin kutsutuiksi muiksi
kohteiksi eivätkä ne näin ollen ole suojelukohteita. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta arkeologisen perinnän osalta.
3.

Telia Finland Oyj

Kaava-alueella on Telian kaapeleita. Kaapelireittien päälle
ei saa rakentaa mitään, vaan kaapelit on siirrettävä niiltä
osin kuin ovat käytössä. Siirrot tehdään lähtökohtaisesti
sulan maan aikana ja kustannukset veloitetaan työn tilaajalta.

9.10.2019

Kaapelikartat on tilattu ja ne huomioidaan tarvittaessa
asemakaavassa.
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Kaapelikartat suunnittelua varten sekä kaapelinnäytöt voi
tilata osoitteesta verkkoselvitys.fi.
4.

Pirkanmaan liitto

13.11.2019

Maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka
Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa ko. kaavaehdotuksesta.
5.

Merkitään tiedoksi. Ei toimenpiteitä.

Pirkanmaan pelastuslaitos

8.10.2019

palotarkastusins. Mika Kupiainen
Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa eikä lisättävää
lausuntopyynnön kaavasta.
6.

Merkitään tiedoksi. Ei toimenpiteitä.

Tekninen lautakunta

7.11.2019

Senioriraitin ja terveyskeskuksen väliin on osoitettu pysä- Pysäköintialue poistetaan Senioriraitin ja terveyskeskuksen väliseltä alueelta. Uusi p-alue osoitetaan Seköintialue, jolle kulku tapahtuisi kevyen liikenteen väylää
pitkin. Pysäköintialue lisää tarpeettomasti autoliikennettä ja nioriraitin alkupäästä virkistysalueelta.
tekee epäselväksi kevyen liikenteen väylän käytön autoliikenteelle, joten pysäköintialue tulee poistaa kaavasta.
Senioriraitin ja Puistotien risteyksen läheisyydessä on Senioriraitilta ajoyhteys lähivirkistysalueelle ja lähivirkistysaluetta käytetään pysäköintiin. Kaavaan tulee osoittaa merkintä pysäköintialuevarauksesta.
7.

Rakennuslautakunta

12.12.2019

Seniorinraitin ja terveyskeskuksen välissä lähivirkistysalu- Pysäköintialue siirretään Senioriraitin ja terveyskeseella olevalle pysäköintialueelle kulku aiheuttaa vaaratilan- kuksen väliseltä alueelta Senioriraitin alkupään virkisteita kahdella sivulla olevan kevyenliikenteen väylän
tysalueelle.
kanssa.
Rakennusalan rajaa siirretään tontilla 153/5 pohjoisKorttelin 153 tontin 5 rakennusalaa on suurennettu tontin
pohjoispäässä olevalle kalliolle. Tontin korkeusero on huo- päästä siten, että mäen korkein kohta jää rakentamiselta vapaaksi.
mattavan suuri ja maisemallisesti arvokas kallio pitäisi
säästää rakentamiselta ja säilyttää luonnonmukaisena kuten aikaisemmissa kaavaluonnoksissa. Tontin rakennusala
pitää palauttaa kaavaluonnosten VE1 ja/tai VE2 mukaiseksi.
Yleiskaavassa keskusta-aluetta pyritään tiivistämään ja
muodostamaan uudet asuinalueet jo olemassa olevien läheisyyteen. Kunnan edun mukaista on kaavoitettujen tonttien lisääminen keskusta-alueella, vaikka vapaita tontteja
olisi kauempana keskustasta. Luonnoksissa VE1 ja VE2
ollut AP-alue on yleiskaavan mukainen ja lähellä keskustaa oleva hyvä kaavatonttialue, joka nyt jää kaavoittamatta.
Maanomistajien kanssa pitäisi päästä yhteisymmärrykseen
keskusta-alueen maankäytöstä niin kaavoituksen kuin
maanomistajuudenkin suhteen.

Kaava-alueesta luonnosvaiheen jälkeen pois jätettyjen alueiden maanomistaja toivoi niiden jättämistä kaava-alueesta
pois. Kunta on suostunut pyyntöön, ja tässä vaiheessa
osalle kaavaan jääneistä alueista perusteltua – ja myös
maanomistajan toiveen mukaista – on osoittaa ne maa- ja
metsätalousalueeksi, vaikka se ei olekaan voimassa olevan yleiskaavan tavoitteen mukaista. Maa- ja metsätalousalueen sekä sen pohjoispuolisen alueen asemakaavoittaminen yleiskaavan mukaisesti jää tulevaisuuteen.
Ei toimenpiteitä.
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MUISTUTUS
8.

Muistutus 1

Muistutuksen antajat olivat erittäin tyytyväisiä aiempiin
kaavaluonnoksiin, VE 1 ja VE 2. Kaavaehdotuksen
9.9.2019 mukaan [tontin 153/5] rakennusala on huomattavasti laajentunut. Muistutuksen antajien naapuritalo on rakennettu osittain kalliolle, osittain ei. Jos em. tontin kalliolle
rakennetaan kaavaehdotuksen mukaisesti, joudutaan tekemään räjäytystöitä. Tästä seuraisi huomattavaa haittaa
heidän rakennukselleen. Lisäksi kallioinen mäki on lähiluontokohde ja heidän mielestään sopisi varsin hyvin
puisto- ja virkistysalueeksi. Kallion päälle rakentaminen tuhoaisi maisemallisesti koko tätä omakotialuetta ja koskisi
muitakin kuin vain heitä.

VASTINE JA TOIMENPITEET (lihavoitu)
11.11.2019
Muistutus huomioidaan ja rakennusalan rajaa siirretään
tontilla 153/5 pohjoispäästä siten, että mäen korkein
kohta jää rakentamiselta vapaaksi.
Kaavaehdotuksen mukainen tontti muodostuu yksityisomistuksessa olevasta kiinteistöstä 4:330, eikä sen osan
osoittaminen puisto- tai virkistysalueeksi - ts. rajaaminen
tontista pois – ole tarkoituksenmukaista.
Kaava-aluetta on pienennetty luonnosvaiheen jälkeen yksityisen maanomistajan toiveesta.

Rakennuspaikaksi kallio on maastonmuodoiltaan mahdollisimman epäsopiva. Kaavaluonnosten 1 ja 2 rakennusala
oli erittäin sopuiva, koska niissä kalliota ei tarvitsisi räjäyttää vaan rakentaminen mahdollistuisi pelkällä täyttömaalla.
Tällöin riskit jäisivät pois ja maisemakin säästyisi.
Lisäksi kaavasta on jätetty pois kaikki muut omakotitontit.

Sweco Ympäristö Oy

Pasi Vierimaa
Kaavoitusarkkitehti
Arkkitehti SAFA, YKS 492
Työnumero: 20601850
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