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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

TUNNISTETIEDOT
URJALAN KUNTA
KORTTELIN 28 JA PUISTOALUEIDEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Asemakaava koskee:

Osaa tilasta 887-421-4-331.

Asemakaavan muutos koskee: Osaa korttelista 28 sekä siihen liittyviä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita.
Asemakaavalla muodostuu:

Osat kortteleista 28 ja 153 sekä korttelit 230 ja 231 ja niihin
liittyviä katu-, lähivirkistys-, puisto-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Urjalan kunnan edustaja:

Leena Lahtinen
Aluearkkitehti

Laatija:

Sweco Ympäristö Oy

Pasi Vierimaa
Maria Kirveslahti
Kaavoitusarkkitehti
Kaavasuunnittelija
Arkkitehti SAFA, YKS 492 Insinööri (AMK), miljöösuunn.
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1.2

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Urjalan keskusta-alueella Laukeelan ja Salmen kylissä. Suunnittelualue käsittää osan korttelista 28 ja sen itäpuolista puistoaluetta. Alue rajautuu pohjoisessa Puistotiehen, idässä peltoalueeseen, etelässä pientaloalueisiin ja lännessä virkistysalueeseen / Puistotiehen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,8 hehtaaria, josta noin 7,6
hehtaaria on asemakaavamuutosaluetta ja noin 0,2 hehtaaria uutta asemakaavaa.

Suunnittelualueen rajaus (Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja 04/2018).

1.3

KAAVAN NIMI JA TARKOITUS
Asemakaavan nimi:

Korttelin 28 ja puistoalueiden asemakaava ja asemakaavan
muutos

Asemakaavalla osoitetaan terveyskeskuksen alueelle yleisten rakennusten sekä sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja asumista palvelevien rakennusten korttelialueita. Aluerajauksissa huomioidaan nykyinen vallitseva tilanne ja poistetaan turhia terveyskeskuksen laajentumisalueita. Kaavassa osoitetaan viisi uutta pientalotonttia, maatilan talouskeskuksen
ja virkistys- sekä maa- ja metsätalousaluetta. Rakennusoikeutta on osoitettu 11 264 kem2.

3

1.4

SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ................................................................................................... 2
Tunnistetiedot .............................................................................................................................. 2
Kaava-alueen sijainti .................................................................................................................... 3
Kaavan nimi ja tarkoitus ............................................................................................................... 3
Selostuksen sisällysluettelo .......................................................................................................... 4
Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista............................................................................................. 4
Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista ............... 4

2
2.1
2.2
2.3

TIIVISTELMÄ .............................................................................................................................. 5
Kaavaprosessin vaiheet ............................................................................................................... 5
Asemakaava ................................................................................................................................ 5
Asemakaavan toteuttaminen ........................................................................................................ 5

3
3.1
3.2

LÄHTÖKOHDAT ......................................................................................................................... 6
Selvitys suunnittelualueen oloista ................................................................................................. 6
Suunnittelutilanne......................................................................................................................... 9

4
4.1
4.2
4.3
4.4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET............................................................................ 12
Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ............................... 12
Osallistuminen ja yhteistyö ......................................................................................................... 12
Asemakaavan tavoitteet ............................................................................................................. 16
Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset .............................................................. 18

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ASEMAKAAVAN KUVAUS ....................................................................................................... 25
Kaavan rakenne ......................................................................................................................... 25
Aluevaraukset ............................................................................................................................ 25
Kaavan vaikutukset .................................................................................................................... 27
Kaavamerkinnät ja -määräykset .................................................................................................. 30
Nimistö ...................................................................................................................................... 30

6
6.1
6.2
6.3

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ................................................................................................... 31
Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat.................................................................. 31
Toteuttaminen ja ajoitus ............................................................................................................. 31
Toteutuksen seuranta................................................................................................................. 31

1.5

LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.6

LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA
-

-

4

Asemakaavan seurantalomake
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.12.2017, tark. 16.8.2019
Luontoselvitys, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 18.9.2018, täydennetty 2.9.2019
Kulttuurihistoriallisten arvojen selvitys, Ark.tsto. Helena Väisänen, 21.11.2018
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen, 26.8.2019
Vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen, 9.3.2020

Urjalan terveysasema, inventointilomake, Selvitystyö Ahola, 2008.
Katusuunnitelma: Puistotie, katuyhteys hoivakodille. Destia, 24.8.2018.
Kunnan johtokartta
Telian kaapelitiedot
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TIIVISTELMÄ

2.1

KAAVAPROSESSIN VAIHEET
Urjalan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen 8.8.2016 § 116 asemakaavan laadinnasta ja
vireilletulosta.
Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu 1.9.2016.
MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 1.12.2017.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä OAS:n julkisesti nähtäville asetettavaksi 15.1.2018. OAS
on asetettu nähtäville 8.2.2018 ja se pidetään nähtävillä koko suunnittelutyön ajan.
Asemakaavan 23.11.2018 päivätty valmisteluaineisto (kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa) on
ollut nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 4.1.-5.2.2019.
Kaavaluonnoksesta annettiin kuusi lausuntoa ja neljä mielipidettä. Saadun mielipiteen perusteella kaava-alueen rajausta on päätetty muuttaa siten, että alueen pohjoisosa on jätetty
kaavasta pois. Vastineraportti on kaavaselostuksen liitteenä.
Kaavaehdotus on päivätty 9.9.2019 ja se on käsitelty kunnanhallituksessa 23.9.2019 nähtäville asettamista varten. Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.10. – 18.11.2019 ja siitä pyydettiin lausunnot.
Kaavaan on nähtävillä pidon jälkeen tehty muutoksia. Muutokset on listattu kohdassa 4.2.3
Osallistuminen ja vuorovaikutus, viranomaisyhteistyö, päätökset. Kaava-aineisto on päivätty 18.3.2020.
Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan ja esitti sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 30.3.2020, § 49.
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 27.4.2020 § 8.
Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 11.6.2020.

2.2

ASEMAKAAVA
Asemakaavassa on osoitettu alueelle yleisten rakennusten ja erillispientalojen korttelialueita, lähivirkistysaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta.

2.3

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Kaavan toteuttaminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman. Toteuttamista seuraa kunnan
rakennusvalvontaviranomainen.
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue käsittää terveysaseman tontin, kolme omakotitaloa, maatilan talouskeskuksen sekä niihin rajoittuvaa lähivirkistysaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta.
3.1.2 Luonnonympäristö
Maisema
Suunnittelualue on osittain rakennettua ympäristöä, osittain metsäistä. Alueen itäpuolella
kaakonpuoleiset laajemmat sekä pohjoispuoleiset pienempialaiset viljelysmaat kohtaavat
kaventuen metsäiseksi ojanvarsisolaksi. Puuistutusten vuoksi näkymät suunnittelualueelta
ympäristöön eivät avaudu kovin kauas. Suunnittelualueen keskellä kohoaa ns. Muntterinmäki.
Luonnonolot, luonnon monimuotoisuus
Suunnittelualueen pinnanmuodostus on kohtalaisen vaihtelevaa. Alimmat maastonkohdat
ovat suunnittelualueen itärajan alle 110 m mpy ja Sairaalantien päätteen noin 115 m mpy.
Korkeimmat kohdat ovat Puistotien molemmilla puolilla 123 ja 124 m mpy nousevat mäet
sekä kaava-alueen länsiosassa oleva, noin 128 m mpy kohoava mäki. Terveyskeskus ja
sen viereinen hoitokoti sijaitsevat etelästä lähestyttäessä mäen päällä.
Geologian tutkimuskeskuksen mukaan maaperä on pääasiassa hiekkamoreenia (Mr, vaalean ruskea). Itäosassa maatilan talouskeskuksen kohdalla on kaistale savea (Sa, vaalean
sininen). Mäet terveyskeskuksen kohdalla sekä Puistotien päätteen pohjoispuolella ovat
kalliomaata (Ka, punainen).

Ote maaperäkartasta. Suunnittelualueen rajaus likimääräinen. (Lähde: Geologian tutkimuskeskus,
lahde.gtk.fi, Maaperä 1:20 000 / 1:50 000, ladattu 10/2018.)

Asemakaavoitukseen liittyen on laadittu erillinen luontoselvitys (18.9.2018, täydennetty
2.9.2019), joka on selostuksen liitteenä. Selvityksen mukaan suunnittelualueella tai sen
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välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Luontoselvityksessä ei myöskään 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 eikä kohteita, jotka täyttäisivät
METSO-ohjelman kriteerit.
Luontoselvityksen mukaan alueella on lepakoille päiväpiiloiksi sopivia vanhoja rakennuksia. Suunnittelualueen itäkulmassa oleva vanha lato ei sovellu lepakoille, koska siitä puuttuvat suojaisat raot. Selvityksessä ei havaittu puissa tai kallioissa sellaisia kohteita, jotka
voisivat sopia lepakoiden piilopaikoiksi. Lepakoita saattaa esiintyä alueella, mutta alueella
ei todettu niiden kannalta optimaalisia tai merkittävältä vaikuttavia saalistusalueita. Alueen
maankäytön muutokset eivät todennäköisesti hävitä tai heikennä lepakoiden lisääntymisja levähdyspaikkoja, ellei alueelta pureta rakennuksia. Lepakoiden osalta ei ehdoteta tehtäväksi varsinaista lajistoselvitystä.
Luontoselvityksessä arvioitiin, että luonnonolojen sekä luonto- ja kasvillisuustyyppien perusteella alueella ei ole sellaisia kohteita tai elinympäristöjä, jotka olisivat tärkeitä muille
huomionarvoisille eliölajeille.
Luontoselvitystä täydennettiin vuonna 2019 liito-oravaselvityksellä (maastotyöt 9.5.2019).
Selvityksen mukaan lajille sopivaa puustoa on muutamin paikoin, mutta merkkejä lajin
esiintymisestä ei löytynyt. Selvitysalueelta puutuvat liito-oravan tyypillisimmät elinympäristöt: pinta-alaltaan riittävän laajat metsiköt, jotka ovat puustoltaan vähintään varttuneita sekä
kuusivaltaisia tai sekapuustoisia. Tulosten perusteella liito-oravan tai sen kulkuyhteyksien
erityinen huomioiminen kaavassa ei ole tarpeen.
Pienilmasto
Maasto kohoaa kohti terveysasema ja sen koillispuolella sijaitsevaa Muntterinmäkeä. Puistotien pääte sijoittuu kahden mäen väliseen painanteeseen. Alue on puustoinen, minkä
vuoksi se ei ole kovin tuulinen.
Vesistöt ja vesitalous
Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueeseen. Suunnittelualueen koillispuolella virtaa valtaoja luode-kaakko-suuntaisesti. Alue kuuluu Kolkanjoen-Kokonjoen valuma-alueeseen.
Maa- ja metsätalous
Alueen itäosassa kasvaa pääasiassa eri-ikäistä mäntyvaltaista sekametsää, jossa on erillisiä koivikkoalueita.
Luonnonsuojelu
Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita, suojeluohjelmien alaisia
alueita eikä luonnonsuojelulain tai metsälain mukaan suojeltuja alueita.
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3.1.3 Rakennettu ympäristö
Väestö, asuminen, sosiaalinen ympäristö
Terveysaseman pihapiirissä väestöä on noin 50 henkilöä, joista hoivakodissa asuu noin 45
henkilöä ja loput pientaloissa. Alue rajautuu sekä pohjoisessa että etelässä pientalovaltaisiin asuinalueisiin.
Yhdyskuntarakenne, taajamakuva
Suunnittelualue sijoittuu kirkonkylän (Laukeelan) pientaloalueiden keskelle. Pientaloalueet
muodostavat melko tyypillistä, hoidettua matalien omakotitalojen taajamakuvaa.
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Suunnittelualueen palveluihin lukeutuvat terveysasema, eläinlääkäri sekä hoitokoti. Lääkärintalossa on Urjalan Urheiluautoilijoiden ry:n tilat. Suunnittelualue sijaitsee Urjalan kirkonkylän palvelutarjonnan tuntumassa. Suunnittelualueen läheisyydessä, Sairaalantien alkupäässä ja Urjalantien eteläpuolella sijaitsee Urjalan Yhtenäiskoulu.
Suunnittelualueella työpaikkoja tarjoaa terveyskeskus ja viereinen yksityinen hoitokoti.
Nykyinen rakennuskanta, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueella sijaitsee terveysasema, eläinlääkärin- ja lääkärintalot, uudehko hoitokoti, vanha maatila (Jääskelä) sekä kolme omakotitaloa pihapiireineen. Muilta osin kaavoitettava alue on rakentamaton. Eläinlääkärin- ja lääkärintalot kuuluvat osayleiskaavassa
osoitettuun kulttuuriympäristön arvoalueeseen (ka-2, Kirkonkylän julkisten palvelujen alueet). Terveysaseman itäpuoliset omakotitalot (Sarapuisto ja Reijola) samoin kuin suunnittelualueen eteläpuolelle jäävä asuinalue on osayleiskaavassa osoitettu Kirkonkylän Huhdin
kulttuuriympäristön arvoalueeseen (ka-21). Kulttuuriympäristön arvoalue: ”Alueen kehityshistorian näkyminen maisemassa sekä kohteiden arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää.
Korjaus- ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen vanhaan rakentamistapaan ja ympäristöä hoitaa alueen kulttuuriympäristöarvoja kunnioittaen.” Reijolan tilan (887-421-4131) osalta tilanne on muuttunut kaavahankkeen aikana: vanhat rakennukset on hiljattain
purettu ja uusi omakotitalo on rakenteilla. Sarapuiston kiinteistön rakennusten kunto on
nopeasti huonontunut ja niissä on laajoja kosteusvaurioita ja rakennevaurioita mm. perustuksissa.
Asemakaavoitukseen liittyen on laadittu kulttuurihistoriallisten arvojen selvitys, joka on selostuksen liitteenä. Merkittävimmiksi alueiksi tai kohteiksi on määritelty Sarapuiston kiinteistö, terveysaseman vanha kiviaita porttikivineen, terveysaseman eteläosan pihajärjestelyt ja puistomaisuus, sekä lääkärintalot. Toimenpidesuositukset on esitetty kohdassa Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet sivulla 17.
Alueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä. (Muinaisjäännösrekisteri, 27.4.2018,
Museovirasto)
Virkistys
Suunnittelualueella on rakentamatonta metsämaata, ja ne on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu virkistysalueiksi (VL, VP, P). Alue myös rajautuu luonnonympäristöön,
metrin päässä lännessä on Urjalan keskusurheilukenttä.
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Liikenne
Kaava-alueelle on kulkuyhteydet pohjoisesta Puistotien, etelästä Sairaalantien, sekä idästä
Kylätien ja Vainiontien kautta. Kadut ovat luonteeltaan kokooja- ja tonttikatuja, joista Sairaalantien varressa on jalkakäytävä. Muilla kaduilla kevyttä liikennettä ei ole erikseen huomioitu. Puistotie liittyy lännessä keskustan pääväylään Tampereentiehen ja muut kolme
liittyvät joko suoraan tai välillisesti toiseen keskustan pääväylään Urjalantiehen.
Ainoastaan terveyskeskus aiheuttaa merkittävää liikennettä alueella. Pysäköintialueita on
eri puolilla rakennusta. Ambulanssit käyttävät eteläistä Sairaalantietä. Huolto- ja muu liikenne voi käyttää Sairaalantien lisäksi myös pohjoista Puistotietä. Hoivakodin huolto- ja
henkilöliikenne toimii Puistotien kautta.
Tällä hetkellä on yleistä, että kuntalaiset käyttävät terveyskeskuksen itäpuolista huoltoreittiä ja pysäköintialuetta läpikulkuun jalkaisin ja polkupyörällä. Tämä aiheuttaa turvattomuutta ja vaaratilanteita.
Tekninen huolto
Terveyskeskuksen ympäristössä, lääkärintalon eteläpuolella sekä itäpuolisilla autioituneiden rakennusten pihassa kulkee johtoja. Kaavoitettava uusi alue voidaan liittää vesi- ja
viemäriverkostojen runkolinjoihin.
Erityistoiminnat
Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole jännitelinjojen vaara-alueita, puolustusvoimien alueita tms.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelu- tai häiriöalueita tai -kohteita (melu,
tärinä, ilmanlaatu, saastuneet maa-alueet).
3.1.4 Maanomistus
Suunnittelualue on osittain yksityisessä ja osittain kunnan omistuksessa. Kunnanhallitus
on hyväksynyt kaavoituksen aloitussopimukset yksityisten maanomistajien kanssa
6.11.2017 § 236-240 sekä 23.4.2019 § 70.
3.2

SUUNNITTELUTILANNE

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Urjalan kunnan alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Voimassa olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueena. 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. Merkintään sisältyy suunnittelumääräys: ”Aluetta tulee suunnitella
asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn
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ja pyöräilyn avulla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä
tavalla, joka vahvistaa alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon.”
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. Merkintään
liittyy suunnittelumääräys: ”Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen ja
kehittäminen, alueen hyvä saavutettavuus sekä osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysalueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.”

Ote Pirkanmaan Maakuntakaava 2040:sta (lähde: Pirkanmaan liitto). Asemakaavoitettavan alueen
sijainti osoitettu punaisella nuolella

Yleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Urjalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti)
osayleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2011 ja tullut voimaan
5.1.2012.

Ote Urjalan keskusta-alueen osayleiskaavasta. Asemakaava-alueen likimääräinen rajaus punaisella.
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Osayleiskaavassa terveysasema on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueena
(PY), jonka läpi on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve. Eläinlääkärin ja lääkärintalot
sisältyvät kulttuuriympäristön arvoalueeseen (ka-2) samoin kuin terveysaseman itäpuoliset
omakotitalot (ka-21). Terveysaseman itäpuolelle on osoitettu pienin toimenpitein kehitettävää pientalovaltaista asuntoaluetta (AP, ruudutettu), joka jatkuu myös pohjoiseen. Pieni
osa kaava-alueen itäkärkeä kuuluu maa- ja metsätalousalueeseen, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Harmailla nuolilla on osoitettu alueen tiivistämis- ja eheyttämistarve. Terveysaseman pohjois- ja eteläpuoliset alueet on osoitettu pientalovaltaisena
asuinalueena (AP). Lisäksi kauempana pohjoispuolella on myös uutta pientalovaltaista
asuinaluetta, joka on olennaisesti muuttuvaa maankäyttöä (AP, reunustettu).
Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa rakennuskaavat (nykyisin asemakaava), jotka ovat tulleet
voimaan 2.10.1991, 3.4.1984 ja 12.12.1967. Terveysaseman alueella on voimassa oleva
Kirkonseudun rakennuskaava, jossa yleisten rakennusten korttelialue (Y) on osoitettu itäosiltaan nykyistä tarvetta laajempana. Terveysaseman pohjoispuolelle on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta (AO), jolle on osoitettu kaksi tonttia. Sen vieressä on pienialainen
lähivirkistysalue (VL). Terveysaseman koillispuoleinen mäkialue on osoitettu puistoalueeksi (VP).
Jääskelän tilan osalta on voimassa Urjalan kirkonseudun rakennuskaava, jossa alue on
osoitettu puistoalueena (P). Läntisimmällä osalla on voimassa Urjalan kirkonseudun rakennuskaavan muutos, joka on tullut voimaan 3.4.1984. Kaavalla on osoitettu lähivirkistysaluetta (VL).
Suunnittelualueen ainoa asemakaavoittamaton osuus on itäosan kärki.

Ote asemakaavayhdistelmästä. Kaava-alue rajattu punaisella.

Rakennusjärjestys
Urjalan nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 14.11.2011.
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Pohjakartta
Kaava-alueen pohjakartta on tarkistettu 30.5.2018. Pohjakartan mittakaava on 1:2000.
Rakennuskiellot, suojelupäätökset
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja tai suojelupäätöksiä.
Alueelle lähtökohtavaiheessa tai aiemmin laaditut selvitykset
Kaavahankkeeseen liittyen on laadittu luontoselvitys sekä rakennetun ympäristön osalta
kulttuurihistoriallisten arvojen selvitys. Lisäksi käytössä on Selvitystyö Aholan vuonna 2008
laatima Urjalan terveysaseman inventointilomake.
Liito-oravaselvitys laadittiin kevättalvella 2019 ja sisällytettiin luontoselvitykseen.

4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT
PÄÄTÖKSET
Kaavoitukseen on ryhdytty sekä kunnan että yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaavoitus on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 8.8.2016.

4.2

OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

4.2.1 Osalliset
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 liitto
Pirkanmaan ELY- keskus
Pirkanmaan maakuntamuseo
Elenia Oy, Elisa Oyj
Kunnan hallintokunnat (tekninen -, rakennus- ja sivistyslautakunta)
Valkeakosken ympäristöpalvelut
Pirkanmaan pelastuslaitos

Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa. Osallisten luetteloa voidaan täydentää työn
aikana.
4.2.2 Vireilletulo
Kunnanhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 8.8.2016. Kunta on kuuluttanut kaavan vireilletulosta 1.9.2016.
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4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus, viranomaisyhteistyö, päätökset
Pvm

Osallistuminen, vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

2017
1.12.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS, MRL 63 §) laadittu.

2018
15.1.2018

Kunnanhallitus päätti vireilletulosta koskien lähivirkistysalueen, Puistotien ja
Kylätien katualueiden osalta. Kunnanhallitus hyväksyi OAS:n ja päätti asettaa
sen julkisesti nähtäville.

8.2.2018.

OAS kuulutettu nähtäville. OAS pidetään nähtävillä kaavan laadinnan ajan.

Kunta lähetti OAS:n viranomaisille.

OAS:sta jätettiin yhdeksän lausuntoa / ilmoitusta että lausuntoa ei anneta, sekä yksi
mielipide. Lausunnon antajilla ei pääsääntöisesti ollut huomautettavaa OAS:sta.
Saadun palautteen mukaan:

23.11.2018

-

alueella tulisi laatia luonto- ja liito-oravaselvitys sekä rakennetun kulttuuriympäristön selvitys

-

terveysaseman läpi osoitettu kevyen liikenteen yhteys tulee rakentaa ensisijaisesti (länsipuolelle)

-

kunnallisteknisten verkkojen sijainnit selvitetään kaavoituksen edetessä

-

rakennettavan alueen tiestön ja kunnallistekniikan osalta huomioidaan kokonaistaloudellisuus

-

terveyskeskuksen pysäköinnille riittävästi tilaa

-

hoitokodille tuleva kulkuyhteys Puistotieltä osoitetaan kunnan omistamalle
maalle

-

tulevan Puistotien jatkolta suunnittelualueen reunalle osoitetaan kevyenliikenteen yhteys / ulkoilureitti, joka liittyy nykyiseen Ruokolan alueen eteläpuolella
olevaan ulkoilureitistöön

-

maakuntakaavassa osoitettu viheryhteys tulee huomioida

-

yksityisen omakotitalo sijaitsee saman kallion päällä kuin talon takana (kaavamuutosalueella) oleva mäki siten, että talon kolme nurkkaa neljästä on kallion
päällä; tällä voi olla vaikutusta kallion louhinnan suhteen

Kaavaluonnoksena on laadittu kaksi
vaihtoehtoa, jotka olivat yhdessä kaavaselostuksen kanssa yleisesti nähtävillä
valmisteluvaiheen kuulemiseksi.

Kaavaluonnoksista pyydettiin lausunnot.

2019
4.1. –
5.2.2019

Kaavaluonnosaineisto nähtävillä. Luonnoksista jätettiin kuusi lausuntoa ja neljä mielipidettä. Vastineraportti on kaavaselostuksen liitteenä.

12.8.2019

Kunnanhallitus päätti lääkärintalojen suojelumerkintöjen poistamisesta.

16.8.2019

OAS:in tarkistus. Luonnoksista annetun mielipiteen perusteella kaava-alueen yksityisessä omistuksessa oleva pohjoisosa on päätetty jättää asemakaavasta pois.
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Pvm

Osallistuminen, vuorovaikutus

9.9.2019

Kaavaehdotus.

23.9.2019

Kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavan ehdotuksena nähtäville.

18.10. 18.112019

Kaavaehdotus nähtävillä.

Viranomaisyhteistyö

2020
10.1.2020

28.1.2020

Työneuvottelu, jossa oli läsnä kunnan
viranomaisia, kunnanvaltuuston kolme
jäsentä sekä konsultin edustaja. Neuvottelussa käsiteltiin saatua palautetta. Tärkeimpänä asiana oli lääkärintalojen suojelukysymykset, kun kunnanhallitus oli
aiemmin päättänyt suojelumerkintöjen
poistamisesta ja Pirkanmaan maakuntamuseo sekä ELY-keskus kiinnittivät tähän huomiota kaavaehdotuksesta jättämissään lausunnoissa. Neuvottelussa
sovittiin, että kunta järjestää työneuvottelun Pirkanmaan maakuntamuseon ja
ELY-keskuksen kanssa, ja neuvotteluun
tulisi mahdollisuuksien mukaan osallistua myös kunnanhallituksen jäseniä.
Viranomaistyöneuvottelu, jossa oli
läsnä edustajat Pirkanmaan maakuntamuseosta, Pirkanmaan ELY-keskuksesta, kunnasta sekä kaavan laativa
konsultti. Neuvottelussa käsiteltiin lähinnä lääkärintalojen suojelua, terveysaseman edustan säilyttämistä sekä
kaava-alueen pienentämistä, virkistysalueita / virkistysmahdollisuuksia ja asemakaavan suhdetta voimassa olevaan
yleiskaavaan.
Pirkanmaan maakuntamuseo piti tärkeänä, että kiviaitaa koskevaa määräystä tiukennetaan purkamisen kieltäväksi, kuten olivat lausunnossaan todenneet. Lisäksi terveyskeskuksen
edustan s-1-aluevarauksen määräystekstiä tulisi selkeyttää. Lääkärintalojen
osalta maakuntamuseo totesi, että niiden suojelumerkintöjen poistolle ei ole
osoitettu selkeää syytä, eikä s-1-alueen
määräyksen kiristäminen riitä. Myös
ELY-keskus oli samoilla linjoilla ja totesi
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Pvm

Osallistuminen, vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö
lisäksi, että lääkärintalojen suojelumerkintöjen poistamisen vuoksi asemakaava ei siltä osin perustu enää pohjaselvityksiin, ja tämä on vahva valitusperustekin. ELY-keskus kiinnitti vielä huomiota asemakaava-alueen pienentämiseen ja kaavaehdotuksessa osoitettuihin maa- ja metsätalousalueisiin.
Neuvottelun henki oli, että lääkärintalojen suojelumerkinnät palautetaan, mutta
määräystekstiä voidaan lieventää verrattuna luonnosvaiheen määräykseen.
Lisäksi yleiskaavan tavoitteesta poikkeaminen nähtiin nykyisessä tilanteessa
hyväksyttäväksi, koska pohjoisosa on
mahdollista asemakaavoittaa myöhemmin.

2.3.2020

Kunnan työneuvottelu, jossa päätettiin
mm., että lääkärintalojen sr-merkinnät
jätetään lisäämättä perustuen tarkennettavaan s-1-aluemerkintään (ks. alempana,
jonka katsottiin huomioivan pohjaselvityksen esiintuomat arvot ja suositukset
sekä yleiskaavan ohjaavuuden. Kaikkien tehtyjen muutosten osalta ks. ”Kaavaehdotuksen nähtävillä pidon jälkeen
tehdyt muutokset” alempana.

9.3.2020

Vastineraportti.
Kaavaehdotuksen nähtävillä pidon jälkeen tehdyt muutokset:
-

-

-

-

-

Kiviaitaa koskeva suojelumääräys (sr-1) on muutettu selkeästi purkamisen
kieltävään muotoon: ”Historiallisesti ja taajamakuvan säilymisen kannalta
tärkeä rakenne (kiviaita), jota ei saa purkaa.”
Terveysaseman edustan s-1-alueen määräystekstiä on tarkennettu ja selkeytetty ja sen määräävyyttä lisätty: ”Säilytettävä alueen osa. Ympäristönhoidossa, rakentamisessa ja muissa toimenpiteissä tulee tavoitteena olla
alueen ominaispiirteiden, kuten rakennetun ympäristön ja puistomaisen ilmeen säilyttäminen ja huomioiminen. Rakennusten ulkoasua koskevissa
toimenpiteissä tulee säilyttää rakennuksen alkuperäinen muoto ja ulkoasu
sekä käyttää alkuperäisenkaltaisia materiaaleja”.
Lääkärintalojen rakennusoikeudet ja kerroslukumäärät on tarkennettu siten, että ne vastaavat paremmin vallitsevaa tilannetta sekä mahdollistavat
pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen rakentamisen myös kellarikerrokseen. Rakennusoikeutta on osoitettu 410 k-m2 ja kerroslukumääräksi
2/3kI.
Lääkärintalojen tonttien käyttötarkoituksiin on lisätty myös toimistotilat;
YSA-1: ”Sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja asumista palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös toimistotiloja”.
Senioriraitin päässä lähivirkistysalueelle osoitettu ohjeellinen pysäköimispaikka (p) on siirretty Senioriraitin alkupään lähivirkistysalueelle, uudehkon
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Osallistuminen, vuorovaikutus

-

-

Viranomaisyhteistyö

hoitokodin länsipuolelle. Siirrolla on parannettu vanhassa paikassa sijaitsevan kevyen liikenteen väylän sekä hoitokodin edustan turvallisuutta. Pysäköintialue vastaa kunnan tarpeisiin myös uudessa paikassa.
Korttelin 153 tontin 5 rakennusalaa on pienennetty pohjoisessa siten, että
mäen lakialue jää rakennusalan ulkopuolelle. Muutoksella on huomioitu paremmin tontin topografia ja lievennetty rakentamisen vaikutuksia maisemaan. Asiassa on kuultu maanomistajaa erikseen.
Maanalaisten kaapelien ja ilmajohtojen huomioiminen on todettu kaavaselostuksen kappaleessa 6.

Rakennusoikeus on vähentynyt 160 k-m2 johtuen lääkärintalojen alennetusta rakennusoikeudesta, á 80 k-m2. Koska muutokset ovat vähäisiä, ne koskevat kunnan
omistamia maa-alueita, tai muutoksen koskiessa yksityistä etua tätä on kuultu erikseen, asemakaavaehdotusta ei aseteta uudestaan nähtäville, vaan se viedään suoraan kunnan hyväksymiskäsittelyyn. Kaapeleita ja johtoja on lisätty myös yksityisille
maille, mutta ne toteavat vain olemassa olevia kaapeleita ja johtoja, eikä niiden
osalta kuulla maanomistajia.

4.3

18.3.2020

Kaava-aineiston päiväys, jonka jälkeen
kaava viedään kunnan hyväksymiskäsittelyyn.

30.3.2020

Kaupunginhallitus käsitteli asemakaavan

27.4.2020

Kaupunginvaltuusto käsitteli asemakaavan

11.6.2020

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu.

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

4.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kunnan asettamat tavoitteet
Kunnan tavoitteena on kehittää Laukeelan keskusta-alueen yhdyskuntarakennetta ja palveluja voimassa olevan osayleiskaavan mukaisesti. Palvelurakenteen kehittämisen kannalta on tarpeen tutkia korttelissa 28 sijaitsevan terveysaseman liikennöintiä sekä kehittämis- ja rakentamismahdollisuuksia alueella. Toisaalta voimassa olevassa asemakaavassa
on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueen laajentuminen yksityisten maanomistajien
maille. Laajentumistarve ei vastaa nykyistä tarvetta, minkä vuoksi on tarpeen osoittaa alueen käyttö toteutuneen maankäytön mukaisesti asuinrakennuspaikkoina. Lisäksi tavoitteena on muutaman uuden pientalotontin osoittaminen sekä alueen paikoitusalueiden sekä
ajoneuvo- ja kevyen liikenteen verkoston kehittäminen.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Maakuntakaavoitus
Maakuntakaavassa suunnittelualueen läpi on osoitettu viheryhteys, joka tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida asemakaavassa.
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Yleiskaavoitus
Suunnittelualue on osayleiskaavassa osoitettu pääosin julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi sekä pienin toimenpitein kehitettäväksi pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Osayleiskaavassa on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve terveysaseman tontin halki.
Asemakaavoitus
Voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueelle on osoitettu laajentumismahdollisuus. Tällä alueella sijaitsee kaksi vanhaa omakotitaloa. Laajentumisalue
ei vastaa nykyistä tarvetta, minkä vuoksi kaavan tavoitteena on osoittaa alueet erillispientalojen korttelialueena.
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Laaditussa kulttuurihistoriallisten arvojen selvityksessä on esitetyt seuraavat toimenpidesuositukset:
-

Kiinteistön Sarapuisto osalta alueen maankäytössä ja uudisrakentamisessa tulee
huomioida alueen rakennuskannan mittakaava ja rakeisuus sekä terveyskeskuksen
itäpuolen ja Kylätien alueelle tyypillinen rakennustapa; 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.

4.3.2 Suunnittelun aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Osallisten tavoitteet
Kaava-alueen maanomistajien kanssa on neuvoteltu vuoden 2017 aikana. Maanomistajien
tavoitteena on ollut päivittää asemakaavakartassa osoitettuja toimintoja vastaamaan nykyistä käyttöä sekä paikoitellen tonttien lisääminen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen perusteella tulee mm. kiinnittää
huomiota yhdyskuntainfran kokonaistaloudellisuuteen, terveyskeskuksen riittävään pysäköintiin, kevyen liikenteen yhteyksiin sekä Ruokolan alueen ulkoilureitistöön liittyvään kevyen liikenteen yhteyteen / ulkoilureittiin. Lisäksi tulee laatia luonto- ja liito-oravaselvitykset
sekä rakennetun kulttuuriympäristön selvitys.
Nähtävillä olleista kahdesta kaavaluonnosvaihtoehdosta jätetyissä lausunnoissa ja mielipiteissä kiinnitettiin huomiota mm. lääkärintalojen ja Sarapuiston suojelutarpeeseen, paikoitusalueisiin sekä ajo- ja kevyen liikenteen yhteyksiin, liito-oravaselvityksen puuttumiseen,
hulevesien hallintaan, muusta korttelirakenteesta irrallaan olevaan tonttiin, AM-määräyksen sisältöön, tonttijakoihin ja nimistöön. Suunnittelualueen pohjoisosan maanomistaja ilmoitti, ettei pidä alueen kaavoitusta taloudellisesti kannattavana, ja kaava-aluetta on pienennetty sen mukaisesti. Kunnanhallitus päätti 12.8.2019 § 134 että lääkärintalojen suojelumerkinnät poistetaan.
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Kaavaehdotuksesta jätetyissä lausunnoissa kiinnitettiin huomiota mm. kaava-alueen pienentymiseen luonnosvaiheen jälkeen ja kaavaehdotuksen osittaiseen yleiskaavan vastaisuuteen, virkistysalueiden saavutettavuuteen, lääkärintalojen suojelumerkintöjen poistamiseen ja niiden rakennusoikeuksiin, terveysaseman edustan arvojen turvaamiseen ja olemassa olevien kaapeleiden ja johtojen huomioimiseen. Lisäksi maakuntamuseo esitti työneuvottelun järjestämistä (neuvottelu pidettiin 28.1.2020). Yhdessä muistutuksessa huomautettiin tontin 153/5 rakennusalaan. Ehdotusvaiheen vastineraportti on selostuksen liitteenä.
Pirkanmaan ELY-keskuksen ja maakuntamuseon lausuntojen, sekä näiden kanssa
28.1.2020 käydyn työneuvottelun jälkeen järjestettiin kaavasta kunnan työneuvottelu
2.3.2020. Tässä työneuvottelussa sovittiin, että tarkistetaan ja selkeytetään säilytettävän
alueen osan (s-1) merkintää, ja sen sitovuutta lisätään poistamalla ehdollisuus. Todettiin
myös, että sr-merkinnät jätettään lisäämättä perustuen s-1-merkintään, joka huomioi pohjaselvityksen esiintuomat arvot ja suositukset sekä yleiskaavan ohjaavuuden. Myös lääkärintalojen tonttien kaavamerkintöjä rakennusoikeuden ja käyttötarkoituksen osalta päätettiin tarkistaa jatkokäytön ja säilymisen edellytysten parantamiseksi. Päätettiin myös parkkipaikan siirto Senioriraitin alkuun VL-alueelta terveysaseman länsipäästä kevyenliikenteen
turvallisuuden parantamiseksi.
4.4

ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET

4.4.1 Vaihtoehtojen kuvaus
Valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi vaihtoehtoista luonnosta, VE1 ja VE2. Seuraavassa on
kuvattu niiden keskeisin sisältö ja jäljempänä vertailtu niiden vaikutusten eroja.

VE 1

VE 2

Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan lähinnä koillisosan uudisalueen rakenteen osalta. Jonkin
verran eroja on myös terveyskeskuksen itäpuolisten vanhojen pientalojen ratkaisussa.
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Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Mitoitus:

Mitoitus:

Korttelialuetta muodostuu 6,1425 ha. Voimassa olevaan kaavaan verrattuna lisäystä on
noin 1,8340 ha.

Korttelialuetta muodostuu 6,1508 ha. Voimassa olevaan kaavaan verrattuna lisäystä on
noin 1,8422 ha.

Rakennusoikeutta muodostuu 14535 k-m2.
Voimassa olevaan kaavaan verrattuna lisäystä
on 2087 k-m2.

Rakennusoikeutta muodostuu 14559 k-m2.
Voimassa olevaan kaavaan verrattuna lisäystä
on 2111 k-m2.

Aluetehokkuudeksi muodostuu noin e=0,11.

Aluetehokkuudeksi muodostuu noin e=0,11.

Terveyskeskuksen tontti on osoitettu yleisten
rakennusten korttelialueeksi (Y). Kerroslukumäärä on II ja rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.30. Sairaalantieltä jatkuen
on osoitettu ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp). Varaus on tehty
ohjeellisena, jotta sen tarkempi sijainti voidaan
määritellä paremmin tarkemman suunnittelun
yhteydessä. Vanha kiviaita on osoitettu suojeltavaksi (sr-2). Tontin kautta on osoitettu ajoyhteydet kahdelle lääkärintalolle. Pysäköintialueita on osoitettu nykyisille alueille Sairaalantien
jatkeen länsipuolelle sekä terveyskeskuksen
itäpuolelle. Alueen kautta kulkee maanalaisia
johtoja, jotka on osoitettu johtoaluevarauksina.
Eteläisen pysäköintialueen vieressä oleva puistomuuntamo on huomioitu merkinnällä et-1.

Perusratkaisu on kuten VE1:ssä, mutta terveyskeskustontin kautta on lisäksi ajoyhteys vireiselle erillispientalotontille.

Kaksi lääkärintaloa sekä hoitokoti on osoitettu
sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja asumista
palvelevien rakennusten korttelialueiksi (YSA).
Lääkärintaloille on annettu suojelumääräykset
(sr-1). Kerroslukumäärät ovat II ja rakennusoikeutta 490 kem2 / rakennus. Uudehkon hoitokodin kerroslukumääräksi on osoitettu toteutuneen mukaan II ja rakennusoikeutta 2000
kem2.
Terveyskeskuksen itäpuolella olevien vanhojen
omakotitalojen alueet on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO-1) ja kahtena tonttina;
jako noudattaa nykyisiä kiinteistörajoja, joille
ajo tapahtuu idästä Kylätien kautta, toiselle lisäksi kevyenliikenteen reittiä pitkin (pp/t). AO1-määräykseen on sisällytetty rakentamista ohjaavia määräyksiä. Kerroslukumääräksi on
osoitettu Iu3/4 ja rakennusoikeus tehokkuusluvulla e=0.20. Rakennusalat huomioivat suunnilleen olemassa olevat rakennukset. Tonttien
kautta kulkee johtovaraus.

Omakotitonttien alue on jaettu neljäksi tontiksi
siten, että kahden keskimmäisen välistä johtaa,
Kylätien pohjoiselle metsäalueelle yhdistävä
kevyenliikenteen väylä (pp). Ajo kolmelle itäiselle tontille tapahtuu Kylätien kautta, kahdelle
läntisimmälle lisäksi kevyen liikenteen väylää
(pp/t) pitkin. Ajo läntisimmälle tontille tapahtuu
terveyskeskuksen tontille osoitettua ajoyhteyttä
pitkin, tontin pohjoisrajan kautta. Mitoitus on
muuten VE1:n mukainen, ja tehokkuusluvun
vuoksi rakennusoikeuttakin muodostuu saman
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verran kuin VE1:ssä (ts. rakennusoikeutta /
tontti on vähemmän).
Vanha maatilan pihapiiri rakennuksineen on
osoitettu maatilan talouskeskusten korttelialueeksi (AM). Rajaus noudattaa melko tiukasti nykyisten rakennusten muodostamaa kokonaisuutta. Kerroslukumääräksi on osoitettu Iu3/4 ja
rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla
e=0.20. Ajo tontille tapahtuu Vainiontien kautta
ja edelleen maa- ja metsätalousalueen läpi
osoitettua ajoyhteyttä pitkin.

Kuten VE1.

Itäosan uudisalueelle Puistotien jatkeen varteen on osoitettu yhteensä kolme erillispientalojen korttelia (AO; 231-233) sekä yksi asuinpientalojen korttelialue (AP; 234). Lisäksi etelämpänä, maa- ja metsätalousalueen keskelle on
osoitettu yksi AO-tontti (kortteli 235), joka on
saavutettavissa etelästä Vainiontien ja edelleen
ajoyhteyden kautta. Tontteja on yhteensä 15
kpl. Kaikilla tonteilla kerroslukumääräksi on
osoitettu II ja rakennusoikeus tehokkuusluvulla
e=0.20. Kaikki tontit rajautuvat joko virkistys- tai
maa- ja metsätalousalueeseen. Korttelirakenteessa on pyritty huomioimaan alueen kautta
kulkeva viemärilinja.

Itäosan uudisalueelle jatkuvasta Puistotiestä
haarautuu VE 1:stä poiketen toinen katu, Jääskeläntie. Kolme uutta erillispientalokorttelia
(AO; 231, 232, osa 233:sta) sekä yksi asuinpientalojen korttelialue (AP; osa 233:sta) sijoittuvat näiden katujen varteen.

Muntterintien varren korttelia 153 on laajennettu yhdellä AO-tontilla. Sijoittuminen rinteeseen on huomioitu kerrosluvussa 1/2kI ja rakennusalan sijoittamisella kadun puoleiseen reunaan, eli korkein mäenlaki jää rakentamiselta
vapaaksi. Rakennusoikeutta on tehokkuusluvun e=0.15 mukaisesti.
Puistotien päähän on osoitettu ohjeellinen alue
leikkikenttää varten. Kadun päästä lähtee ulkoilureitti, joka on yhteydessä kuntoradalle ja myös
Ruokolan alueelle.
Rakentamiselta vapaat alueet on osoitettu lähivirkistysalueiksi (VL) tai maa- ja metsätalousalueiksi (M).

VE1:n tapaan maa- ja metsätalousalueen keskelle on osoitettu yksi AO-tontti (kortteli 234),
joka tosin sijoittuu saman ajoyhteyden varteen
kuin läheinen AM-tontti. Tontteja on yhteensä
16 kpl. Kaikilla tonteilla kerroslukumäärä ja rakennusoikeus on osoitettu VE1:n mukaisesti II
ja e=0.20. Kaikki tontit yhtä lukuun ottamatta rajautuvat joko virkistys- tai maa- ja metsätalousalueeseen. Korttelirakenteessa on pyritty huomioimaan alueen kautta kulkeva viemärilinja.
Muntterintien varren korttelin 153 laajentaminen noudattaa VE1:n ratkaisua.
Puistotien päähän on osoitettu ohjeellinen alue
leikkikenttää varten. Kadun päästä lähtee ulkoilureitti, joka on yhteydessä kuntoradalle ja myös
Ruokolan alueelle.

Kuten VE1.

4.4.2 Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi ja vertailu
Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Väestö, asuminen, sosiaalinen ympäristö
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Vaihtoehto lisää asumista 18
AO- tai AP-tontin verran. Tontit

Kuten VE1.

houkuttelevat todennäköisesti
autollisia lapsiperheitä.
Yhdyskuntarakenne, taajamakuva

Yhdyskuntarakenne
tiivistyy
hieman uuden rakentamisen
myötä. Terveyskeskus lähiympäristöineen säilyy suunnilleen
ennallaan. Itäosan uudisalue
muodostaa
luonnonläheistä
kohtalaisen väljää pientaloaluetta.

Kuten VE1.

Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta

Terveysaseman, hoitokodin ja
eläinlääkärin palvelut säilyvät
ennallaan. Lääkärintalon ja
eläinlääkärintalon – kuten myös
uudehkon hoitokodin – osalta
käyttötarkoitusta on lavennettu
kattamaan sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja asumisen.
Uusia palveluita tai työpaikkoja
ei synny ainakaan merkittävästi.

Kuten VE1.

Virkistys

Voimassa olevan asemakaavan alueella virkistysalueet vähenevät, mutta ne on osoitettu
pääasiassa maa- ja metsätalousalueeksi. Lisäksi on poistettu pienialainen Puistotien
varren virkistysalue, joka on
käytännössä omakotitontin pihamaata. Uutta virkistysaluetta
on lisätty terveyskeskuksen ja
em. omakotitontin väliin sekä
kaava-alueen pohjoisosan rakentamattomalle alueelle. Pohjoisosaan osoitetun ulkoilureitin
ja leikkikentän myötä virkistysmahdollisuudet parantuvat.

Kuten VE1.

Liikenne

Uusi asuinalue lisää Puistotien
ja edelleen Tampereentien liikennettä. Huomattavasti vähäisempi osuus uudesta liikenteestä suuntautuu Kylätien ja
Vainiontien kautta edelleen
Sarkatielle ja Urjalantielle.

Kuten VE1.

Puistotien uusi osuus itä- ja
pohjoisosaan muodostaa Lmuotoisen väylän, johon uudet

VE1:stä poiketen Puistotiestä
haarautuu toinen katu, Jääskeläntie, joka aiheuttaa risteämistilanteen. Kaavan tonttimäärillä
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tontit liittyvät. 90° mutkalla voidaan kokea hankalaksi, mutta
sillä on myös ajonopeutta alentavaa vaikutusta.
Terveyskeskuksen alueella liikenneoloja on parannettu lähinnä kevyen liikenteen osalta:
terveyskeskuksen pihan kautta
Sairaalantieltä Puistotielle on
osoitettu kevyen liikenteen
reitti.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Kuten VE1.

Vaihtoehdolla on myönteisiä
vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön, kun vanhat
lääkärin- ja eläinlääkärintalot
sekä eteläisen sisääntuloväylän kiviaita on osoitettu suojeltaviksi (sr-1 ja sr-2). Lääkärintaloille on annettu aiempaa
väljempi käyttötarkoitus (YSA),
jolloin niiden käyttö tulevaisuudessa on helpompaa ja sitä
kautta kunnossa pysyminen todennäköisempää.

Kuten VE1.

Terveyskeskuksen itäpuolella
sijaitsevien vanhojen rakennusten ja pihojen (AO-1) säilyminen on huomioitu tonttijaossa,
jolloin niiden säilyttäminen on
mahdollista. Myös vanhan
maatilan talouskeskus on mahdollista säilyttää nykyisellään.
Suojelumääräyksiä ei kuitenkaan ole annettu, mutta ensin
mainitulle AO-1-alueelle on annettu rakentamista ohjaavia
määräyksiä, joilla on ympäristövaikutuksia hillitsevää merkitystä: rakentaminen tulee sovittaa alueen rakennuskannan
mittakaavaan, pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla puu,
päärakennuksen kattomuoto
tulee olla harjakatto ja autotalli
tai -katos tulee olla päärakennuksesta erillään.

Terveyskeskuksen itäpuolella
sijaitsevien vanhojen rakennusten ja pihojen (AO-1) säilyminen
on
epävarmempaa
kuin
VE1:ssä. Kummankin kiinteistön kohdalla piha jakaantuu
kahtia. Lisäksi itäpuolisen kiinteistön päärakennus sijoittuu
tontinrajalle. Näin ollen VE2:n
mukainen ratkaisu heikentää rakennetun
kulttuuriympäristön
säilymismahdollisuuksia
tältä
osin. Myös tässä vaihtoehdossa
on annettu samat rakentamista
ohjaavat määräykset mittakaavasta ym., kuin VE1:ssä

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia
muinaisjäännöksiin.
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vaikutus ei kuitenkaan liene
merkittävä.

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia
muinaisjäännöksiin.
Tekninen huolto

Vaihtoehdon mukaan uutta rakennettavaa katua tulee noin
380 m sekä yksi kadun kääntöpaikka.

Vaihtoehdon mukaan uutta rakennettavaa katua tulee noin
420 m sekä kaksi kadun kääntöpaikkaa.

Vaihtoehdossa on pyritty huomioimaan tiedossa olevat johtolinjat. (Pohjakartassa uudisalueella kulkevat sähkölinjat on
purettu.)

Vaihtoehdossa on pyritty huomioimaan tiedossa olevat johtolinjat. Kuitenkin korttelin 231 eteläisin tontti sijaitsee putkilinjalla,
mistä johtuen linjaa tulisi siirtää,
jos tontti osoitetaan. (Pohjakartassa uudisalueella kulkevat
sähkölinjat on purettu.)

Vaihtoehdolla ei liene merkittäviä vaikutuksia nykyisten järjestelmien kuormittumiseen.
Erityistoiminnat

Ei merkittäviä vaikutuksia.

Kuten VE1.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Lisääntyvä liikenne aiheuttaa
jonkin verran melua, mutta vaikutukset eivät ole merkittäviä.

Kuten VE1.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisema

Uudisalueen
rakentaminen
avaa todennäköisesti jonkin
verran näkymiä kaakkoon viljelysmaille, ja alue on nähtävissä
myös Sarkatieltä / Uutisjärventieltä.

Kuten VE1, mutta toisenlaisen
katu- ja korttelirakenteen vuoksi
myös näkymät kaakkoon / kaakosta ovat toisenlaiset.

Muilta osin kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maisemaan.
Luonnonolot, luonnon monimuotoisuus

Ei merkittäviä vaikutuksia,
mutta toisaalta liito-oravien
esiintyminen alueella tulee vielä
selvittää.

Kuten VE1.

Pienilmasto

Osa itäosan uudisalueen tonteista sijoittuu itään, kaakkoon
tai etelään viettävään rinteeseen. Itärinne voi olla viileä,
eikä siten tonttimaaksi paras
mahdollinen.

Korttelirakenteen vuoksi tonttien
sijoittuminen maastonmuotoihin
on hieman parempi kuin
VE1:ssä.

Vesistöt, vesitalous

Vaihtoehto ei aiheuta niin paljon rakentamista tai varsinkaan
vettä läpäisemätöntä pintaa,
että sillä olisi merkittävää vaikutusta vesioloihin, kuten hulevesien imeytymiseen.

Kuten VE1.
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Maa- ja metsätalous

Metsätalouteen soveltuvat alueet pienenevät jonkin verran.
Kaavassa on yhä osoitettu
maa- ja metsätalousaluetta.

Kuten VE1. Maa- ja metsätalousaluetta on hieman vähemmän kuin VE1:ssä.

Luonnonsuojelu

Ei merkittävää vaikutusta.

Kuten VE1.

Kunnan talous lyhyellä aikavälillä

Uusien katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen aiheuttaa
investointeja kunnalle. Itäosan
uudisalueella uutta katua ja samoin tontteja on hieman vähemmän kuin VE2:ssa (380 m
ja 15 tonttia). Rakentamisvaiheella on työllistävää vaikutusta.

Kuten VE1.

Kunnan talous pitkällä aikavälillä

Vaihtoehto ei todennäköisesti
luo merkittävästi uusia työpaikkoja. Uudelle asuinalueelle
muuttanee noin 45-55 asukasta, jotka tuovat kuntaan verotuloja.

Kuten VE1. Uusia asukkaita
muodostunee hieman enemmän, noin 55-65 henkeä.

Yksityistalous

Ei merkittäviä vaikutuksia.

Kuten VE1.

Vaikutukset talouteen

Itäosan uudisalueella uutta katua ja samoin tontteja on hieman
enemmän kuin VE1:ssa (420 m
ja 16 tonttia).

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Liikenneturvallisuus

Terveyskeskuksen alueella liikenneturvallisuus paranee, kun
pihan kautta on osoitettu kevyenliikenteen reitti Puistotielle.
Tarkoitus on tarjota turvallisempi ja loogisempi vaihtoehto
nykyiselle yleiselle tavalle käyttää terveyskeskuksen itäpuolen
pihaa läpikulkuun.

Kuten VE1.

Ihmisten elinolot ja terveys

Ei merkittäviä vaikutuksia.

Kuten VE1.

Ympäristön puhtaus

Uusi asutus lisää jossain määrin liikenteen päästöjä. Vaikutukset eivät todennäköisesti ole
merkittäviä.

Kuten VE1.

4.4.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelualueen pohjoisosa on päätetty jättää asemakaavasta
pois. Tarkennetun kaavarajauksen jälkeen kaavaratkaisu noudattaa enemmän luonnosvaiheen VE1:ä.
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5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

KAAVAN RAKENNE

5.1.1 Mitoitus
Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 7,80 hehtaaria, josta noin 7,58 hehtaaria on asemakaavamuutosaluetta ja noin 0,22 hehtaaria uutta asemakaavaa. Asemakaavassa on osoitettu:
pinta-ala
ha

-

rak.oik
k-m2

erillispientalojen korttelialue (AO, AO-2)
1,1
2198
maatilojen talouskeskusten korttelialue (AM-1)
0,5
984
yleisten rakennusten korttelialue (Y)
1,7
5102
sosiaalitointa, terv.huoltoa ja asumista palv.rak. sekä toimistotilojen korttelialue
(YSA, YSA-1)
1,1
2820
puisto (VP)
<0,1
lähivirkistysalue (VL)
0,5
maa- ja metsätalousalue (M)
2,6
katualue, kev. liik. katualue
0,3
-

Rakennusoikeutta syntyy yhteensä 11 104 kem2. Aluetehokkuus eli rakennusoikeuden
määrä suhteessa alueen pinta-alaan on noin 0,14.
AO-2-, AM- ja YSA-korttelialueet sekä M- ja kevyen liikenteen katualue ovat uutta aluetta.
AO- ja AO-2 -korttelialueilla muutos on noin +0,8 ha / rakennusoikeus +1721 k-m2. Y-korttelialueilla muutos on noin -2,3 ha / -6869 k-m2. VP- ja VL-alueilla muutos on noin -2,8 ha.
Katualueilla muutos on noin +0,1 ha ja kevyen liikenteen katualueilla noin +0,02 ha. Rakennusoikeus vähenee 1344 k-m2. Väheneminen johtuu ensisijaisesti Y-korttelialueen
muuttumisesta vähemmän tehokkaaksi erillispientaloalueeksi sekä maa- ja metsätalousalueeksi.
Väestöä muodostuu arviolta noin 75-80 henkeä: pysyviin asuntoihin noin 30-35 henkeä,
jonka lisäksi YSA-alueella on 45 asukaspaikkaa, (yksityinen hoivakoti).
5.2

ALUEVARAUKSET

5.2.1 Korttelialueet
Kortteli 28
Korttelin pääosan muodostaa terveysaseman tontti, joka on osoitettu yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y). Suurin sallittu kerroslukumäärä on II ja tehokkuusluku on e=0.30.
Yksityisen hoivakodin tontti on osoitettu sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja asumista palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YSA). Lääkärintalojen osalta tavoitteena on ollut parantaa niiden jatkokäyttö- ja sitä kautta säilyttämismahdollisuuksia, ja niiden osalle on sallittu edellä mainitun lisäksi toimistotilojen toteuttaminen (YSA-1). Suurin sallittu kerroslukumäärä on II ja rakennusoikeudet 2000 kem2 (hoivakoti) sekä 410 + 410 kem2 (lääkärintalot).
Terveysaseman vanhin eteläinen osa, lääkärintalot, vanha kiviaita sekä näiden muodostama piha-alue on osoitettu merkinnällä s-1 säilytettäväksi alueen osaksi. Kiviaita on osoitettu suojeltavaksi rakennelmaksi (sr-1).

25

Terveysaseman tontin kautta, rakennuksen länsipuolelta on osoitettu kevyen liikenteen
väylä Sairaalantieltä Puistotielle (osittain myös lähivirkistysalueen kautta). Ohjeellisia tai
sitovia pysäköintialueita on osoitettu Sairaalantien päätteeseen, terveysaseman pääsisäänkäynnin eteen sekä rakennuksen itä- ja pohjoispuolelle, pääasiassa olemassa olevia
alueita noudattaen.
Terveysaseman itäpuolella olevat vanhojen pientalojen kiinteistöt (Reijola ja Sarapuisto)
on muutettu Y-alueesta erillispientalojen korttelialueeksi (AO-2). Tontteja on kolme. Kerroslukumäärä on Iu3/4 ja tehokkuusluku e=0.20. Kaavamääräyksissä on otettu kantaa rakennusten mittakaavaan, julkisivumateriaaleihin, kattomuotoon sekä autotallin / -katoksen
sijoittamiseen. Suojelumääräyksiä ei ole annettu, mutta rakennusalalla on mahdollistettu
vanhojen rakennusten säilyttäminen ja korjaaminen. Liikennöinti tonteille tapahtuu idästä
Kylätien kautta. Läntisin tontti on ns. kirveenvarsitontti, joka liittyy kevyen liikenteen väylän
kautta Kylätiehen. Keskimmäiselle tontille kuljetaan kevyen liikenteen väylän ja em. kirveenvarsitontin varren kautta.
Vanha maatilan talouskeskus on osoitettu soveltuvalla merkinnällä AM-1; voimassa olevassa asemakaavassa tila on puistoaluetta. Kerroslukumäärä on Iu3/4 ja tehokkuusluku
e=0.20. Kaavamääräyksissä on otettu kantaa mm. eläimenpitoon ja toiminnan aiheuttamiin
ympäristöhäiriöihin. Tontille kuljetaan idästä Vainiontien kautta ja edelleen ajoyhteyttä pitkin maa- ja metsätalousalueen läpi.
Kortteli 153
Korttelin 153 tontti 5 jatkaa Muntterintien varren erillispientalojen aluetta yhden tontin verran Puistotietä pitkin itään. Tontti sijoittuu etelärinteeseen, mikä on huomioitu kerrosluvussa, 1/2kI. Tehokkuusluku on muiden tonttien tapaan e=0.20.
Kortteli 230
Uusi hoivakodin katuyhteys, ”Senioriraitti”, jakaa korttelin 28 kahteen osaan, joten terveysaseman luoteispuolen erillispientalo muodostaa uuden korttelin 230. Maanomistajan toiveesta on muodostettu yksi tontti aiemman kahden sijaan, ja tontin rajoja on muutettu. Kerroslukumäärä on 1/2kI ja tehokkuusluku e=0.20.
Kortteli 231
Yhden tontin muodostama kortteli 231 sijoittuu maanomistajan toiveen mukaisesti muusta
korttelirakenteesta erilleen maa- ja metsätalousalueen sisään. Se on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Kerrosluku on II ja tehokkuusluku e=0.20. Tontille kuljetaan
idästä Vainiontien kautta ja edelleen ajoyhteyttä pitkin maa- ja metsätalousalueen läpi.
5.2.2 Muut alueet
Korttelin 28 länsipuolelle sekä terveysaseman ja pientalokorttelin 230 väliin on osoitettu
lähivirkistysaluetta (VL). Puistotien jatkeen pohjoispuolelle on osoitettu pieni puistoalue
(VP). Asemakaavassa on hieman muutettu Puistotien jatkeen linjausta etelämmäksi, ja VPaluevarauksella on muutettu voimassa olevan asemakaavan mukainen katualueen osa
(jäänne) kaavamuutosalueen ulkopuolista maankäyttöä vastaavaksi.
Suunnittelualueen keski- ja itäosiin on osoitettu maa- ja metsätalousaluetta (M) nykyistä
maankäyttöä vastaten.
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Edellä mainittu Puistotien jatke on osoitettu katualueeksi, samoin hoivakodille johtava uusi
katu, Senioriratti. Kaava-alueeseen kuuluu myös Kylätien kääntöpaikka, jota kaavassa on
hieman pienennetty.
5.3

KAAVAN VAIKUTUKSET

5.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Väestö, asuminen, sosiaalinen ympäristö
Väestö kasvaa arviolta noin 50 hengestä 75-80 henkeen. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden kaavassa on osoitettu viisi uutta AO-tonttia ja yksi AM-tontti. Kaksi AO-tonttia
on yhdistetty. Vallitsevaan tilanteeseen nähden uusia asuinrakennuksia syntyy kuitenkin
vain neljä kappaletta. Uudet erillispientalotontit houkuttelevat todennäköisesti autollisia
nuoria aikuisia tai lapsiperheitä. Hoivakodin asukkaat ovat ikääntynyttä väestöä.
Yhdyskuntarakenne, taajamakuva
Yhdyskuntarakenne väljenee hieman rakennusoikeuden vähentyessä. Aluetehokkuus laskee noin 0,16:sta 0,14:ään. Rakennusoikeuden ja aluetehokkuuden aleneminen johtuu
pääasiassa terveysaseman runsaan ja toteutumatta jääneen rakennusoikeuden poistamisesta. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja taajamakuvaan eivät ole merkittäviä.
Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Terveysaseman, hoitokodin ja eläinlääkärin palvelut säilyvät ennallaan. Lääkärintalon ja
eläinlääkärintalon – kuten myös uudehkon hoitokodin – osalta käyttötarkoitusta on lavennettu kattamaan sosiaalitoimi, terveydenhuolto ja asuminen, lääkärintalojen osalta em. lisäksi myös toimistotilat. Uusia palveluita tai työpaikkoja ei synny ainakaan merkittävästi.
Asumisen vähäinen lisääntyminen ei vaikuta merkittävästi palveluihin.
Virkistys
Voimassa olevan asemakaavan alueella virkistysalueet vähenevät, mutta ne on osoitettu
pääasiassa maa- ja metsätalousalueeksi. Lisäksi on poistettu pienialainen Puistotien varren virkistysalue, joka on käytännössä omakotitontin pihamaata. Uutta virkistysaluetta on
lisätty terveyskeskuksen ja em. omakotitontin väliin.
Puistotien jatkeen linjausta on hieman muutettu voimassa olevaan asemakaavaan nähden,
ja katualueen viereen on osoitettu pieni puistoalue (VP), joka noudattaa kaavamuutosalueen ulkopuolista maankäyttöä.
Nykytilanteessa Kylätien päätteen kautta on ollut mahdollista päästä länteen terveysasemalle, vanhojen pientalojen (Sarapuisto ja Reijola) välistä pohjoiseen Muntterinmäelle sekä
suoraan pohjoiseen Muntterinmäen itäpuolelle. Reitit ovat olleet ulkoilijoiden suosiossa.
Nämä yhteydet eivät enää toteudu kaavamuutoksen myötä, mikä koettaneen kielteisenä
muutoksena. Em. reitit sijoittuvat kuitenkin yksityisten maille ja ainakin kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa olemassa olevaa asutusta häiriten. Ko. alueet on ollut tarpeen
osoittaa vallitseva tilanne huomioiden osana erillispientalotontteja.
Liikenne
Asemakaavamuutos ei aiheuta merkittäviä liikennemääriä, joten vaikutukset liikenteeseen
jäävät vähäisiksi. Kaavassa on osoitettu ’Senioriraitti’, uusi katu yksityisen hoivakodin ja
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omakotitontin väliin. Sen kautta on kevyen liikenteen ja huoltoajoyhteys myös terveysaseman pihalle; yksityisautojen läpiajo ei siis ole sallittu.
Terveyskeskuksen alueella liikenneoloja on parannettu lähinnä kevyen liikenteen osalta:
terveyskeskuksen pihan kautta Sairaalantieltä Puistotielle on osoitettu kevyen liikenteen
reitti, jonka myötä läpikulku terveysaseman itäpuolen huoltopihan ja pysäköintialueiden
kautta poistunee. Tämä parantaa liikenneturvallisuutta sekä huoltoliikenteen toimintamahdollisuuksia.
Senioriraitin alkupäähän virkistysalueelle on osoitettu ohjeellinen pysäköimispaikka (p).
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Terveysaseman vanhimman osan, alueen sisääntulopihan, kahden lääkärintalon, metsäisen rinteen ja kiviaidan muodostama kokonaisuus on osoitettu säilytettäväksi alueen
osaksi (s-1). Määräyksessä on otettu kantaa mm. alueen ympäristönhoitoon ja rakentamiseen siten, että alueen ominaispiirteet kuten rakennettu ympäristö ja puistomaisuus säilyisivät. Rakennusten ulkoasua koskevissa toimenpiteissä tulee säilyttää rakennuksen alkuperäinen muoto ja ulkoasu sekä käyttää alkuperäisenkaltaisia materiaaleja. Tämän lisäksi
vanha kiviaita on osoitettu suojeltavaksi rakennelmaksi (sr-1). Tältä osin kaavan vaikutukset ovat myönteiset verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan.
Rakennuksille ei ole annettu suojelumääräyksiä tai -merkintöjä, vaikkakin Kulttuurihistoriallisten arvojen selvityksen (Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen) mukaan kaksi lääkärintaloa tulisi suojella asemakaavalla. Tältä osin kaavan vaikutukset ovat kielteiset. Toisaalta
rakennukset sijaitsevat säilytettävän alueen osalla (s-1) ja tämä aluemerkintä huomioi pohjaselvityksen esiintuomat arvot sekä suositukset ja yleiskaavan ohjaavuuden. Lisäksi lääkärintaloille on annettu aiempaa väljempi käyttötarkoitus (YSA-1; sosiaalitoimi, terveydenhuolto ja asuminen sekä toimistotilat), jolloin niiden käyttö tulevaisuudessa on helpompaa
ja sitä kautta säilyttämistä edistävää. Uusia käyttötapoja on tuettu myös sallimalla pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen myös kellarikerroksiin, joissa on myös kokonaan maanpäällistä ulkoseinää; tämä on huomioitu rakennusoikeudessa ja kerroslukumäärissä.
Terveyskeskuksen itäpuolella sijaitsevan Sarapuiston (887-421-4-60) rakennusten ja pihan
(AO-2, tontit 21 ja 22) säilyminen on huomioitu rakennusalassa siten, että niiden säilyttäminen on mahdollista. Kiinteistö on kuitenkin jaettu kahdeksi tontiksi, mutta tonttijakokaan
ei estä rakennusten säilyttämistä. Lisäksi AO-2-alueelle on annettu rakentamista ohjaavia
määräyksiä, joilla on ympäristövaikutuksia hillitsevää merkitystä: rakentaminen tulee sovittaa alueen rakennuskannan mittakaavaan, pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla puu,
päärakennuksen kattomuoto tulee olla harjakatto ja autotalli tai -katos tulee olla päärakennuksesta erillään. Reijolan tilan (887-421-4-131) osalta tilanne on muuttunut kaavahankkeen aikana: vanhat rakennukset on hiljattain purettu ja uusi omakotitalo on rakennettu.
Uusi rakennus on yksikerroksinen, harjakattoinen ja puuverhoiltu, joten se noudattaa tämän asemakaavan AO-2-määräystä. Myös rakennuksen sijainti on tämän asemakaavan
mukainen.
Vanhan maatilan talouskeskus (AM-1) on mahdollista säilyttää nykyisellään. Suojelumääräyksiä tai erityisiä ympäristöön sopeuttavia määräyksiä ei kuitenkaan ole annettu.
Alueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä, joten kaavalla ei ole vaikutuksia muinaismuistoihin.
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Tekninen huolto
Olemassa olevia maanalaisia kaapeleita sekä ilmajohtoja on huomioitu asemakaavassa.
Asemakaava aiheuttaa hieman kadun ja muun kunnallistekniikan rakentamistarpeita. Alueet voidaan liittää olemassa oleviin vesi- ja viemäriverkostojen runkolinjoihin.
Erityistoiminnat
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Ei merkittäviä vaikutuksia. Asemakaavamuutos ei lisää merkittävästi liikennettä, joka lisäisi
melua.
5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisema
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Luonnonolot, luonnon monimuotoisuus
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Pienilmasto
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Vesistöt, vesitalous
Asemakaava ei aiheuta niin paljon rakentamista tai varsinkaan vettä läpäisemätöntä pintaa, että sillä olisi merkittävää vaikutusta vesioloihin, kuten hulevesien imeytymiseen.
Maa- ja metsätalous
Kaavassa on osoitettu hieman maa- ja metsätalousaluetta maatilan talouskeskuksen ympäristöön. Ei merkittäviä vaikutuksia.
Luonnonsuojelu
Ei merkittäviä vaikutuksia.
5.3.3 Muut vaikutukset
Vaikutukset talouteen
Lyhyellä aikavälillä uuden kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen aiheuttaa investointeja
kunnalle, mutta vain vähäisissä määrin. Rakentamisvaiheella on työllistävää vaikutusta.
Vaikutukset eivät ole merkittäviä.
Pitkällä aikavälillä kunta saanee jonkin verran uusia veronmaksajia. Uusia työpaikkoja voi
syntyä muutamia, lähinnä YSA-korttelialueelle. Vaikutukset eivät ole merkittäviä.
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia yksityistalouteen.
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Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin tai terveyteen eikä ympäristön puhtauteen. AM-1-korttelialueella on sallittu eläintenpito, mutta kaavamääräyksissä
on annettu sitä koskevia rajoituksia ja määräyksiä esim. hajun, melun ja pölyn suhteen.
Asia ratkaistaan lupamenettelyssä.
Liikenneturvallisuuden osalta ks. kohta 5.3.2. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön > Liikenne.
5.4

KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä.

5.5

NIMISTÖ
Asemakaavalla on muodostettu uusi katu, Senioriraitti.
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6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT
Rakentamista ohjaavat kaava-asiakirjat rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

6.2

TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman.
Kaava-alueella on verkkoyhtiön maanalaisia johtoja ja kaapeleita, eikä niitä ole merkitty
asemakaavakarttaan. Rakentajalla on velvollisuus selvittää johtojen ja kaapeleiden sijainnit
ennen rakentamiseen ryhtymistä.

6.3

TOTEUTUKSEN SEURANTA
Kaavan toteutusta seuraa Urjalan kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
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