URJALAN KUNTA
HUHDIN KORTTELI 48a:n SEKÄ PUISTOALUEEN
ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.5.2013
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."
Tarkoituksena on siis kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä
vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

Suunnittelualueen sijainti ja vaikutusalue vihreällä. Tilarajat merkitty punaisella.
Alueen tarkempi rajaus saattaa vielä muuttua suunnittelutyön kuluessa.

SUUNNITTELUALUE
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Urjalan kunnan Huhdin kylässä. Alue käsittää
Savoniuksentien pohjoispuoleisen rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten tontin
(AR), yleisten rakennusten tontin (Y), puistoaluetta (PL) Plutoonankujan päässä sekä
katualueita.
Asemakaavan muutos koskee tiloja Reservikomppania (887-409-31-41), Puustelli
(887-409-31-5) ja Värvätty (887-409-31-4).
Alue rajautuu Huhdin pientaloasutukseen sekä Talouskoulun puistoon.
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,1 hehtaaria.

ALOITE
Asemakaavamuutos on tullut vireille Urjalan kunnan aloitteesta.
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tehty päätös 11.2.2013 § 30 kunnanhallituksen kokouksessa.

LÄHTÖTIEDOT JA SUUNNITTELUTILANNE

Asemakaava
Korttelin 48a asemakaava on tullut voimaan 13.8.1976. Kaavamuutos alueella on
rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue (AR). Sen suurin sallittu
kerroslukumäärä on I ja rakennuspaikan
tehokkuusluku e=0,25. Asuinrakennuksen
pysäköimispaikka (p) on osoitettu asuinrakennuksen länsipuolelle. Lisäksi kaavamuutosalueella on yleisten rakennusten
korttelialue (Y) sekä luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL), Talouskoulun
puisto, johon on merkitty aluevaraus leikkikentälle (UL).
Korttelin 48c asemakaava on vahvistettu 16.12.1986. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten kortteli alueet (AR) rajoittuu puistoalueeseen (VP) ja tiealueisiin.
Pohjoisesta suunnittelualue rajautuu omakotirakennusten korttelialueisiin (AO).
Yleiskaava
Alueella on voimassa Urjalan keskustaalueen (Laukeela-Huhti) osayleiskaava.
Osayleiskaava on tullut voimaan 5.1.2012.
Suunnittelualueella oleva Talouskoulunpuisto
on merkitty virkistysalueena (V) jossa sijaitsee tähdellä merkitty reservikomppanian
muistomerkki. Puiston pohjoispuoleinen alue
on merkitty pientalovaltaisen asuntoalueen
(AP) merkinnällä ja se on osa kulttuuriympäristön arvoaluetta (ka/21). Suunnittelualue on
merkitty AP- alueeksi. Suunnittelualueelle
ulottuu tärkeä tai veden hankintaan soveltuva
pohjavesialue (pv, sininen pisteviiva). Alueella rakentamista rajoittavat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- ja pilaantumiskiellot.

Maakuntakaava
Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alue on
osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A).
Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden
taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää
kaupan, palvelujen, hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita. Samoin siihen sisältyy
virkistys-, puisto ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. Suunnittelualueelle ulottuu vedenhankinnan kannalta
tärkeä pohjavesialue (pv080).

Muut suunnitelmat ja lähtökohdat sekä laadittavat selvitykset
Alueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia, valtakunnallisissa inventoinneissa mainittuja kohteita.
Urjalan keskusta-alueen osayleiskaavaa varten tehtyjä selvityksiä hyödynnetään
soveltuvin osin asemakaavoituksessa. Erityisesti huomioidaan FM Teija Aholan laatima selvitys rakennetusta ympäristöstä.
Nykyisen Y-korttelin alueella Talouskoulun puistossa sijaitsee istutettu nuori koivikko.
Muutoin alueella on mänty valtainen sekametsä ja kangas maastoa.

MAANOMISTUS
Alue on tilojen Reservikomppania (887-409-31-41) ja Puustelli (887-409-31-5) osalta
Urjalan kunnan omistuksessa ja tilan Värvätty (887-409-31-4) osalta As Oy Värvätyn
omistuksessa. Suunnittelualueen viereiset pientalotontit ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa.

TAVOITTEET
Urjalan kunnalla on tarve kaavoittaa pientalotontteja julkisten ja kaupallisten palvelujen läheisyyteen Huhdin taajamaan ja kehittää näin yhdyskuntarakennetta Urjalan
keskusta-alueen voimassa olevan osayleiskaavan mukaisesti
Kaavamuutoksessa on tavoitteena huomioida AR- merkinnällä varustetun korttelin
48a alueella sijaitseva vanha reservikomppanian käytössä ollut talousrakennus sekä
korttelin autopaikoituksen tilantarve siten että ko. rakennuksen säilyminen mahdollistetaan.
Tavoitteena on muuttaa yleisten rakennusten korttelialue (Y) pientalotontiksi Urjalan
keskusta-alueen osayleiskaavan mukaisesti. Y-tontti on kaavoitettu päivähoidon tilantarpeisiin. Huhdin Asemankoulun alueella sijaitsevalla Y-korttelissa on mahdollista
päivähoidon lisätilojen rakentaminen joten päiväkodin sijoittaminen Plutoonankujan
päätteeksi ei ole enää kunnan ajankohtainen tavoite. Asemakaavoitus tulee koskemaan myös luonnontilaisena säilytettävää puistoaluetta (PL) sekä katualueita.
Tarkoituksena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten että alueen katuverkko ja tontit ovat tarkoituksenmukaisia alueen nykyisten ja tulevien asukkaiden
tarpeisiin.

Suunnittelualue idästä.

As Oy Värvätty ja talousrakennus idästä.

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 ja 5.

OSALLISET
Keskeisinä osallisina voidaan pitää seuraavia:
- Suunnittelualueen sekä siihen rajautuvien alueiden kiinteistöt ja asukkaat
- Suunnittelualueella ja sen lähivaikutusalueella sijaitsevat yritykset ja niiden
työntekijät
- Huhdin kyläyhdistys ry
- Pirkanmaan ELY- keskus
- Pirkanmaan maakuntamuseo
- Elenia Oy
- Kunnan hallintokunnat (tekninen -, rakennus- ja sivistyslautakunta)
- Valkeakosken ympäristöpalvelut
- Pirkanmaan pelastuslaitos
Osallisten luetteloa voidaan täydentää työn aikana

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Vireillepano
Kaavoituksen vireilletulosta on kuulutettu 25.4.2013 Urjalan Sanomissa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville kunnantalon teknisessä palvelukeskuksessa nähtävilleasettamisesta alkaen koko suunnittelutyön ajan ja se lähetetään tiedossa oleville osallisille. 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 Urjalan Sanomissa sekä ilmoitetaan kirjeitse osallisille. 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 julkaistaan sanomalehtikuulutus, ja lisäksi osallisille ilmoitetaan nähtävänäolosta kirjeitse. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet, ja mikäli ne antavat aihetta,
kaavaehdotusta tarkistetaan. Muistutuksen tehneille postitetaan kaavoittajan vastine.
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

AIKATAULU
Asemakaavan valmisteluvaiheeseen on ryhdytty talvella 2012 -13. Tavoitteena on
asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville keväällä 2013 ja asemakaavaluonnos nähtäville kesällä 2013. Ehdotusvaihe ajoittunee alkuvuoteen 2014.

YHTEYSHENKILÖT
Aluearkkitehti Leena Lahtinen
puh. 040 335 4223
e-mail leena.lahtinen@urjala.fi

KAAVOITUKSEN KULKU
OSALLISET VOIVAT
OSALLISTUA KAAVAN
VALMISTELUUN

KUNTA LAATII KAAVAN
JA PÄÄTTÄÄ HYVÄKSYMISESTÄ

VALTION VIRANOMAISET
OHJAAVAT

HALLINTOTUOMIOISTUIMET RATKAISEVAT RIIDAT

VIREILLETULO

Kuulutetaan lehdessä
(Urjalan Sanomat), kunnan Internet-sivuilla ja ilmoitustaululla

MIELIPIDE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
voi jättää suullisen tai
kirjallisen mielipiteen.
OAS:n riittävyydestä
voi tehdä neuvotteluesityksen Pirkanmaan
ELY-keskukselle.

OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
OAS:ssa kerrotaan, mistä
kaavoituksessa on kyse ja
miten siihen voi vaikuttaa.
Nähtävillä suunnittelutyön
ajan, ilmoitetaan lehdessä,
Internetissä ja kunnan
ilmoitustaululla yleensä
kaavan vireilletulon yhtey-

VIRANOMAISNEUVOTTELU
Merkittäviin kaavahankkeisiin ryhdyttäessä
järjestetään viranomaisneuvottelu Pirkanmaan
ELY-keskuksen ja kunnan kesken. Neuvotteluun kutsutaan myös muut asianosaiset viranomaistahot.

dessä.

Tehdään erilaisia selvityksiä, neuvotellaan maanomistajien ja muiden osallisten kanssa.
MIELIPIDE
Kaavaluonnoksesta
voi jättää suullisen tai
kirjallisen mielipiteen.

KAAVALUONNOS

MUISTUTUS
Kaavaehdotuksesta
voi jättää kirjallisen
muistutuksen.

KAAVAEHDOTUS

VALITUS
Kunnanvaltuuston
hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallintooikeuteen 30 päivän
kuluessa. Hallintooikeuden päätöksestä
voi valittaa edelleen
Korkeimpaan hallintooikeuteen.

KUNNANVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ HYVÄKSYMISESTÄ.

Nähtävillä 14-30 päivää;
nähtävilläolosta ilmoitetaan lehdessä, Internetissä ja kunnan ilmoitustaululla.

Nähtävillä 30 päivää; nähtävilläolosta kuulutetaan
lehdessä, Internetissä ja
kunnan ilmoitustaululla.
Pyydetään lausunnot
viranomaisilta.

VOIMAANTULO
Kaava tulee voimaan,
kun kaavaa koskeva
lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan.

VIRANOMAISNEUVOTTELU
Kun kaavaehdotus on ollut nähtävillä, voi olla
tarpeen järjestää uusi viranomais-neuvottelu
Pirkanmaan ELY- keskuksen ja kunnan kesken.

HÄMEENLINNAN
HALLINTO-OIKEUS

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Mikäli tuomioistuimet kumoavat hyväksymispäätöksen, kaava palautuu uudelleen valmisteltavaksi tai hankkeesta luovutaan.

