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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 vuorovaikutusme-
nettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee il-
moittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtö-
kohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä." 
 
Tarkoituksena on siis kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä  
vaiheessa siihen voi vaikuttaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualueen sijainti. Alueen tarkempi rajaus saattaa vielä muuttua suunnittelu-
työn kuluessa. 



 
SUUNNITTELUALUE 

 
Asemakaavan muutos koskee Huhdin asemakaava-alueen kortteleita 20b, 21, 22 ja 
24 sekä niiden ympärillä sijaitsevaa lähivirkistysaluetta. Alue sijaitsee Yhteiskoulun-
tien ja rautatien välissä ja koskee Huhdin kylän tilaa Kangasniemi (Rn:o 3:99). 
Alue on tällä hetkellä maatalouskäytössä. 
Alue rajoittuu Yhteiskouluntiehen, Plaanintiehen, rautatiealueeseen LR ja muuntaja-
alueeseen ET. Alueen pinta-ala on n. 16,5 hehtaaria.  

 
ALOITE 

 
Asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta.  
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tehty päätös 30.3.2009 § 52 kunnan- 
hallituksen kokouksessa. 

 
 
 
 
LÄHTÖTIEDOT JA SUUNNITTELUTILANNE 
 
 
Asemakaava 

 
Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 
21.6.1999 hyväksymä Asemanseudun  
rakennuskaavan muutos. Rakennus- 
kaavamuutos on vahvistettu Pirkanmaan 
ympäristökeskuksessa 21.12.2000.  

    
Kangasniemen tilakeskus on merkitty 
maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi, 
jolla ympäristö on säilytettävä (AM/s).  
Sitä ympäröivät peltoalueet lähivirkistysalu-
eeksi (VL). Tilakeskuksen eteläpuolelle on 
kaavoitettu erillispientalojen kortteli 24 (AO). 
Tilakeskuksen pohjois- ja itäpuolelle korttelit 
20 b ja 22 ovat ympäristöhäiriötä aiheutta-
mattomien teollisuusrakennusten kortteli- 
alueita. VL -alueen kautta kulkeviksi on 
merkitty sähkölinjat ET- alueen muuntamolle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yleiskaava  
Alue kuuluu Urjalan keskusta-alueen (Lau-
keela-Huhti) osayleiskaavan alueeseen. Val-
tuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2011 
§ 31 Keskusta-alueen (Laukeela-Huhti)  
oikeusvaikutteisen osayleiskaavan. 
Osayleiskaava on tullut voimaan 5.1.2012. 
Kangasniemen tilakeskus on merkitty maati-
lojen talouskeskusten (AM) merkinnällä. Sitä 
ympäröivät peltoalueet maa- ja metsätalous-
valtaiseksi alueeksi (M) jonka määräyksissä 
todetaan: Uudisrakentaminen tulee sijoittaa 
huolellisesti maaseutumaisemaan. Peltoalu-
eille rakentamista tulee välttää. Alueella tulee 
huolehtia liito-oravan kulkuyhteyksien säily-
misestä ”luo-1”-alueisiin liittyen. Peltoalueen 
halki kulkee voimalinja. Tilakeskuksen poh-
joispuolella sijaitsee teollisuusalue, jolla ym-
päristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia. Alueelle saa sijoittaa ympäris-
töhäiriötä aiheuttamatonta teollisuustoimin-
taa.  

Kaavamuutosalue rajautuu pohjoisessa pientalovaltaisiin asuntoalueisiin (AP) ja ete-
lässä yhdyskuntateknisen huollon alueeseen (ET). Kangasniemen tila on osa kulttuu-
riympäristön arvoaluetta (ka/8) Huhdin vanha raitti. Yhteiskouluntien varteen on mer-
kitty kevyenliikenteen yhteystarve. 

 
Maakuntakaava  

 
Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alue on 
osoitettu työpaikka-alueeksi (TP). Merkinnäl-
lä osoitetaan liike- ja toimistorakentamiseen 
tai tuotantokäyttöön varattuja seudullisesti 
merkittäviä alueita. Alueelle voidaan sijoittaa 
asumista, jos siihen ei kohdistu ympäristöhäi-
riöitä. Alueen toteuttamisessa tulee kiinnittää 
huomiota tarkoituksenmukaiseen toteutta-
misjärjestykseen.  

 
 
 
 
Muut suunnitelmat ja lähtökohdat sekä laadittavat selvitykset 
 

Alueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä Valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden mukaisia, valtakunnallisissa inventoinneissa mainittuja kohteita. 
 
Urjalan keskusta-alueen osayleiskaavaa varten tehtyjä selvityksiä hyödynnetään  
soveltuvin osin asemakaavoituksessa. Erityisesti huomioidaan FM Teija Aholan laa-
tima Selvitys rakennetusta ympäristöstä, jonka sivuilla 57- 60 käsitellään kaavamuu-
tosaluetta sekä sen ympäristöä. Lisäksi huomioidaan Kangasniemen tilakeskuksesta  
osayleiskaavoituksen yhteydessä laadittu rakennusinventointi.  

  
MAANOMISTUS 

Suunnittelualue on pääosin yksityisen maanomistajan omistuksessa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualue ilmakuvassa pohjoisesta kuvattuna.    Kangasniemen tila etelästä.                     
 
TAVOITTEET 
 

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että huomioidaan Kangasniemen tilan 
maataloustoiminta ja tulevaisuuden tarpeet. Kaavamuutoksessa poistetaan tilakes-
kuksen eteläpuolelta lähivirkistysalue, AO- kortteli 24 sekä pohjois- ja itäpuolelta TY- 
alueita. Tavoitteena on kaavoittaa kevyenliikenteen väylä jatkumaan Yhteiskoulun- 
tielle ulottaen se yläasteen koululle ja lukiolle. Asemakaavan muutoksessa huomioi-
daan osayleiskaavan kulttuuriympäristön arvoalue (ka/8).  
 

 
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 § mukaan kaavaa laadittaessa on vaikutuksia 
selvitettävä siinä laajuudessa, että voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen mer-
kittävät 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 liikentee-
seen; 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. (ra-
kennuskulttuuri, maisema- ja kylätaajamakuva) 

Asemakaavan muutoksessa korostuvat edellä luetelluista kohdat 1, 4 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 
- 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 30.4.2009 Urjalan Sanomissa. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä kunnantalon teknisessä palvelukeskuk- 
sessa koko suunnittelutyön ajan, ja se lähetetään tiedossa oleville osallisille.  
Osallisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta joko suullisesti tai kirjallisesti.  

 
Valmisteluvaihe 

Valmisteluvaiheessa laaditaan asemakaavaluonnos, joka lähtökohdat huomioiden 
mahdollisimman hyvin vastaa asetettuja tavoitteita. Tarvittaessa järjestetään neuvot-
teluja eri osapuolten kesken. Tässä vaiheessa tehdään myös tarvittavat selvitykset. 
Kunnanhallituksen hyväksymä asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville mielipitei-
den saamista varten kunnantalon teknisessä palvelukeskuksessa sekä kunnan Inter-
net-sivuilla. Nähtävänä olosta tiedotetaan Urjalan Sanomissa sekä ilmoitetaan kirjeit-
se 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 laadi-
taan kaavaehdotus, jonka kunnanhallitus käsittelee. Tämän jälkeen asemakaavaeh-
dotus pidetään julkisesti nähtävillä kunnanviraston teknisessä palvelukeskuksessa 
sekä kunnan Internet-sivuilla 30 päivän ajan. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausun-
not asianomaisilta viranomaisilta. Nähtävänäoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla 
on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Nähtävänäolosta julkaistaan sanoma-
lehtikuulutus, ja lisäksi osallisille ilmoitetaan nähtävänäolosta kirjeitse. Kaava- 
ehdotuksesta 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 valmisteluvaihe on tehty talvella 2012-13. Tavoitteena on asettaa  
tarkistettu valmisteluaineisto ja asemakaavaluonnos nähtäville alkuvuodesta 2013. 
Ehdotusvaihe ajoittunee alkuvuoteen 2014. 

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



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIREILLETULO 
Kuulutetaan lehdessä  
(Urjalan Sanomat), kunnan In-
ternet-sivuilla ja ilmoitustaululla  

OSALLISTUMIS- JA 
ARVIOINTISUUNNI-
TELMA (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-
dessä. 

KAAVALUONNOS 
Nähtävillä 14-30 päivää; 
nähtävilläolosta ilmoite-
taan lehdessä, Internetis-
sä ja kunnan ilmoitustau-
lulla. 

KAAVAEHDOTUS 
Nähtävillä 30 päivää; näh-
tävilläolosta kuulutetaan  
lehdessä, Internetissä ja 
kunnan ilmoitustaululla. 
Pyydetään lausunnot 
viranomaisilta. 

KUNNANVALTUUS-
TO PÄÄTTÄÄ HY-
VÄKSYMISESTÄ. 

VOIMAANTULO 
Kaava tulee voimaan, 
kun kaavaa koskeva 
lainvoimainen hyväksy-
mispäätös kuulutetaan. 

VIRANOMAISNEUVOTTELU 
Merkittäviin kaavahankkeisiin ryhdyttäessä 
järjestetään viranomaisneuvottelu Pirkanmaan 
ELY-keskuksen ja kunnan kesken. Neuvotte-
luun kutsutaan myös muut asianosaiset viran-
omaistahot.  

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

MIELIPIDE 
Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta 
voi jättää suullisen tai 
kirjallisen mielipiteen. 
OAS:n riittävyydestä 
voi tehdä neuvottelu-
esityksen Pirkanmaan 
ELY-keskukselle. 

MIELIPIDE 
Kaavaluonnoksesta 
voi jättää suullisen tai 
kirjallisen mielipiteen. 

MUISTUTUS 
Kaavaehdotuksesta 
voi jättää kirjallisen 
muistutuksen. 

VALITUS 
Kunnanvaltuuston 
hyväksymispäätökses-
tä voi valittaa Hä-
meenlinnan hallinto-
oikeuteen 30 päivän 
kuluessa. Hallinto-
oikeuden päätöksestä 
voi valittaa edelleen 
Korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 

HÄMEENLINNAN 
HALLINTO-OIKEUS 

KORKEIN HALLIN-
TO-OIKEUS 

OSALLISET VOIVAT 
OSALLISTUA KAAVAN 
VALMISTELUUN 

KUNTA LAATII KAAVAN 
JA PÄÄTTÄÄ HYVÄK-
SYMISESTÄ 

VALTION VI-
RANOMAISET 
OHJAAVAT 

HALLINTOTUOMIO-
ISTUIMET RATKAI-
SEVAT RIIDAT 
 

                   KAAVOITUKSEN KULKU 

Tehdään erilaisia selvityk-
siä, neuvotellaan maan-
omistajien ja muiden osal-
listen kanssa. 

Mikäli tuomioistuimet kumoavat hyväksymis-
päätöksen, kaava palautuu uudelleen valmistel-
tavaksi tai hankkeesta luovutaan. 


