URJALAN KUNTA

havainnekuva Savikontien yritystonteille

Kaavoituskatsaus

ilmakuva koulun alueesta

v u o d e l l e 2021

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 §) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa
laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista
kaava-asioista. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä
sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsaukseen on kysynnän sitä edellyttäessä
liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Katsauksessa esitettyjen kaavatöiden lisäksi saattaa vuoden aikana tulla vireille muitakin kohteita.
Tässä Urjalan kunnan vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kunnassa
voimassa oleva kaavatilanne sekä ajankohtaiset kaava-asiat ja muut maankäytön suunnitelmat. Tämän kaavoituskatsauksen on tekninen johtaja hyväksynyt hallintosäännön §31
kohdan 12 mukaisesti 6.10.2021.
Kaavoituskatsaus on saatavana kunnanvirastosta ja kirjastosta sekä luettavissa kunnan Internet-sivuilla, https://www.urjala.fi/elinvoima/kaavoitus/
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I. K a a v a j ä r j e s t e l m ä
Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava,
yleiskaava ja asemakaava.

Yleiset tavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:ssä korostetaan, että tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteeksi
asetetaan myös osallistumismahdollisuuksien, suunnittelun laadun, asiantuntemuksen monipuolisuuden
sekä avoimen tiedottamisen turvaaminen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:ssä esitetään alueiden käytön suunnittelun tavoitteiksi turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön
luominen. Lisäksi tavoitteena on edistää yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta, riittävän asuntotuotannon
edellytyksiä, rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriympäristön vaalimista.
Tavoitteena on myös edistää luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä, ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä, luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, yhdyskuntien toimivuutta
ja hyvää rakentamista. Tavoitteena on myös edistää yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palveluiden saatavuutta sekä liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Nämä tavoitteet ovat yhteisiä kaikille kaavamuodoille ja niitä toteutetaan eri kaavamuotojen sisältövaatimuksien kautta.

Kaavoitusjärjestelmä kaaviona esitettynä.
Kuva: Pirkanmaan liitto

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja päätös tuli voimaan 1.4.2018. Päätökseen voi tutustua osoitteessa: http://www.ymparisto.fi
Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös
sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:
 varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,
 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista
tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,
 toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä valtakunnallisesti
merkittävissä
 alueidenkäytön kysymyksissä sekä
 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa.
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä
maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Maankäytön suunnittelun lähtökohtina tulee ottaa huomioon viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit, joita tällä hetkellä ovat esimerkiksi:
 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992, Helsinki 1993),
 Museoviraston ajantasaiset tiedot kiinteistä muinaisjäännöksistä
 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt RKY (Museovirasto 2009)
Urjalan kunnan alueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai valtakunnallisesti merkittäviä esihistoriallisia suojelualuekokonaisuuksia. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet inventoitiin Pirkanmaan osalta uudelleen vuoden 2012 aikana. Inventointia käytettiin Pirkanmaan
maakuntakaava 2040 pohjaselvityksenä. Urjalan osalta maakunnallisesti arvokas Urjalan kulttuurimaisema sisältyy selvitykseen.
Museoviraston laatima Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt RKY -inventointi on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Uudessa inventoinnissa on Urjalan kohteita kaksi, Urjalan kirkonmäki ja Nuutajärven lasitehtaan alue. (Inventointi korvaa v. 1993 julkaistun, jossa Urjalasta olivat mukana myös Urjalan rautatieasema, Urjalankylän, Honkolan
sekä Kokon ja Hakkilankylän kulttuurimaisema.)

Nuutajärven lasitehtaan ja kartanon alue sekä Urjalan kirkonmäki ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Yllä kuvissa Museoviraston laatimat RKY- alueiden rajaukset. Kohteisiin voi tutustua osoitteessa http://www.nba.fi/fi/vat
RKY- alueita koskee seuraava suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on
edistettävä kulttuuriympäristön arvojensäilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen kokonaisuus ja ominaislaatu. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa
kunkin alueen kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun. Suunnittelusuositus: Valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta ja
alueelliselta ELY- keskukselta.

Maakuntakaava
Pirkanmaalla maakuntakaavan laatimisesta huolehtii Pirkanmaan liitto, joka on 22 kunnan omistama kuntayhtymä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Maakuntakaava voidaan laatia
kokonaiskaavana, vaiheittain tai osa-alueittain. Maakuntakaavat hyväksyy maakuntavaltuusto.
Maakuntakaavan tehtävänä on sovittaa yhteen valtakunnantason ja maakunnan omat tarpeet sekä useampaa kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita, ja tuoda ne poliittiseen päätöksentekoon. Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(VAT).
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Maakuntakaavalla varataan maakunnan mittakaavassa asumisen, liikenteen, teknisen huollon, suojelun,
virkistyksen, palveluiden ja yritystoiminnan kannalta pitkällä tähtäimellä tarpeelliset maa-alueet. Myös seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen esitetään maakuntakaavassa.
Maakuntakaava on ohjeena kuntien kaavoitukselle (MRL 32§), ja se on kaavoista yleispiirteisin. Maakuntakaavassa aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella, kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön
yhteensovittamiseksi on tarpeen (MRL 25§). Muut maankäytön ja liikenteen kysymykset ratkaistaan yleis- ja
asemakaavoissa, joiden laatimisesta ja hyväksymisestä vastaavat kunnat.

Yleiskaava
Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Yleiskaava ohjaa kunnan asemakaavoitusta. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan
osayleiskaavaksi. Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan. Kaava esitetään kartalla, johon kuuluvat
myös kaavamerkinnät ja -määräykset selityksineen. Yleiskaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään mm.
kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut tarpeelliset tiedot. Yleiskaavan laatimisesta vastaa kunta. Kaavan
hyväksyy kunnanvaltuusto. Jos kunnat ovat laatineet yhteisen yleiskaavan, sen hyväksyy kuntien yhteinen
toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö.

Asemakaava
Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma, joka perustuu useimmiten yleiskaavan antamiin
lähtökohtiin. Rakennusluvat myönnetään asemakaavan mukaisina. Asemakaavalla vaikutetaan erityisesti
lähiympäristön toimivuuteen ja laatuun, viihtyisyyteen ja kaupunkikuvaan. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi
rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavoja voidaan laatia koskemaan hyvin erikokoisia alueita; asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin- ja virkistysalueineen, joskus puolestaan vain
yhtä tonttia. Asemakaavan laatii kunta. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja määräykset. Asemakaavaan liittyy myös selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Ranta-asemakaava
Ranta-asemakaava on erityinen asemakaavan muoto, jonka laatimisesta vastaa maanomistaja.
Kunnan tehtävänä on hoitaa kaavan hallinnollinen käsittely.

Suunnittelutarvealue
Suunnittelutarvealueeseen sisältyvät suoraan lain nojalla alueet, jotka vastaavat aiempaa taaja-asutuksen
määritelmää. Käsitteen piiriin sisältyy myös sellainen yksittäinen rakentaminen, jolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Näillä alueilla rakentaminen edellyttää erityistä suunnittelutarveratkaisua, jonka voi myöntää
kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnin yhteydessä 2013 Urjalan kulttuurimaisemaaluetta on laajennettu eteläpuolisilta osilta, kuvassa alueelta Maunulan tilakeskus (kuva Leena Lahtinen)
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II. K a a v o i t u s t i l a n n e

Kuvaote Maakuntakaava 2040:sta Urjalan osalta. Taajama-alueet on merkitty ruskealla värillä ja Laukeela
keskustatoimintojen alueena (C). Sinisellä vaakaviivoituksella maakunnallisesti arvokas Urjalan kulttuurimaisema ulottuu Kortejärven ympäristöstä Rutajärven kautta Nuutajärven ympäristöön.

1. M a a k u n n a n k a a v o i t u s t i l a n n e
Pirkanmaan liitto on julkaissut maakuntakaavoitusta koskevan kaavoituskatsauksen 2021, josta tiedot kaavoituksen ja muiden suunnitelmien etenemisestä ovat luettavissa internetsivuilta osoitteesta:
www.pirkanmaa.fi
Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, joka on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kokonaismaakuntakaava. Siinä on käsitelty maakunnan keskeiset maankäyttökysymykset. Näitä ovat
kaikki alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeät osa-alueet, muun muassa keskusta-alueet,
palveluiden alueet, vähittäiskaupan suuryksiköt, asuin- ja työpaikka-alueet, liikenteen ja logistiikan verkostot
ja alueet, teknisen huollon verkostot ja alueet (mukaan lukien vesi- ja jätehuolto sekä energiahuolto), virkistys- ja suojelualueet, viheryhteydet sekä maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt.
Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset ja 24.4.2019
antamallaan päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä
päätettiin maakuntavaltuustossa. Kaavaan voi tutustua Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -internetsivustolla
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/ Maakuntakaavaan ja kartta-aineistoihin voi tutustua myös osoitteessa: https://tieto.pirkanmaa.fi/karttapalvelu/
Pirkanmaan liiton vuoden 2021 hankkeet ja työkokonaisuudet
 Varaudutaan uudistamaan Pirkanmaan maakuntaohjelman
 Varaudutaan käynnistämään vaihemaakuntakaavan.
 Maakuntakaavan toteutumista varmistetaan lausuntomenettelyn ja vahvan vuorovaikutuksen kautta
 Tavoitteena on, että Pirkanmaan uusi liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuu pian sen jälkeen, kun valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistunut keväällä 2021.
 Lisäksi liikennejärjestelmäsuunnittelun kokonaisuudessa jatketaan Länsi-Suomen liikennestrategiayhteistyötä.
 Parannetaan maakunnan saavutettavuutta panostamalla muun muassa pääradan ja sen liitännäisyhteyksien välityskyvyn kehittämiseen sekä ilmailualan kumppanuusverkosto AiRRhow’hun.
 PriMaaS-hanke, Liityntäpysäköintihanke ja yhteistyöryhmä sekä TALLI-liikennemallin kehittäminen
 Päivitetään maakuntakaavoituksen tarpeisiin tuulivoimaselvityksiä
 Alueellisen biodiversiteettiohjelman laatiminen.
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2. K u n n a n Y l e i s k a a v a t
Voimassa olevat yleiskaavat

Kunnassa on voimassa kolme osayleiskaavaa
joiden alueet on merkitty viereiseen karttaan.
Urjalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti)
osayleiskaava
Urjalankylän osayleiskaava
Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava
Kaikkiin yleiskaavoihin ja niiden liiteaineistoihin
voi tutustua kunnanvirastossa tai internet-sivuilla
osoitteessa:

https://www.urjala.fi/elinvoima/kaavoitus/yle
iskaavat/

Urjalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) oikeusvaikutteinen osayleiskaava
Keskusta-alueen osayleiskaava korvasi vahvistamattoman ja monella tavoin vanhentuneen Urjalan kirkonseudun osayleiskaavan vuodelta 1983. Kaavan tavoitteena on mm. yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja
siinä on osoitettu uusia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita tulevaisuuden tarpeisiin. Kaavan taustaaineistoksi laadittiin luontoselvitys, rakennusinventointi, maisema- ja historiaselvitys sekä arkeologinen inventointi joihin voi tutustua kunnantalolla teknisessä palvelukeskuksessa. Luonnosvaiheen lausuntokierroksen ja kuulemisten jälkeen päädyttiin kehittämään kaavavaihtoehtoa, jossa molempien taajama-alueiden
kehitysmahdollisuuksia ja rakentamista vahvistetaan. Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan hyväksyi kunnanvaltuusto kokouksessaan marraskuussa 2011 ja se on tullut kuulutuksella voimaan 5.1.2012.

Kuvat: Urjalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) osayleiskaavaa ja toripäivän tunnelmaa.
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Urjalankylän osayleiskaava
Urjalankylän osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.2.2004. Kunnanhallitus määräsi 10.5.2004
kaavan voimaan muilta, paitsi valituksenalaisilta osiltaan. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valitus hylättiin
ja kaava tuli voimaan valituksen alaisiltakin osiltaan 23.8.2007.
Urjalankylän osayleiskaavassa on määrätty sen käyttämisestä tietyin edellytyksin rakennusluvan myöntämisen perusteena ranta-alueella MRL 72 §:n mukaisesti.
Kunnan ja Pirkanmaan ELY- keskuksen välisessä kehityskeskustelussa 17.10.2011 on todettu seuraavaa:
Koska rakentamisen paine ei alueella ole suuri osayleiskaava voi toimia rakentamista ohjaavana elementtinä
alueella ja rakennusluvat ranta-alueiden ulkopuolella voidaan myöntää suunnittelutarveratkaisujen kautta.
Osayleiskaavaan liittyy rakentamistapaohjeisto, joka ohjaa rakentamista alueella.

Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

Urjalan kunnanvaltuusto päätti 10.4.2012 § 7 aloittaa tuulivoimarakentamisen mahdollistavien kuntakohtaisten osayleiskaavojen laatimisen yhteistyössä Humppilan kunnan kanssa. Osayleiskaava kuulutettiin vireille
16.8.2012 ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.8.2012 alkaen. Yhtaikaisesti kaavatyön
kanssa laadittiin ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) jota on käytetty kaavan toteutumisen vaikutusten arvioinnin perustana. Vaikutusten arviointia täydennettiin kaavatyön aikana mm. melu- välke ja maisema
vaikutusten osalta. Kaavatyö eteni luonnosvaiheeseen keväällä 2013 ja siitä saadun palautteen käsittelyn
jälkeen valmisteltiin kaavaehdotus, joka oli nähtävillä syksyllä 2014.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.2.2015 § 1 kunnan alueelle laaditun oikeusvaikutteisen Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaavan. Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyt valitukset ja antoi
25.5.2016 päätöksen, jolla pysytettiin voimassa kunnanvaltuuston päätös. Tästä päätöksestä valitettiin edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka 5.1.2017 antamassa päätöksessä kunnanvaltuuston ja hallintooikeuden päätökset kumotaan yleiskaavamääräyksen ”Uusia asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta
häiriintyvää toimintaa ei saa sijoittaa alueille, joille voi aiheutua ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen
4/2012 keskiäänitasojen ylittävää melua (asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB,
loma-asuntoalueilla päiväaikaan 40 dB ja yöaikaan 35 dB)” osalta. Muilta osin kunnanvaltuuston ja hallintooikeuden päätökset pysytettiin voimassa.
Tuulivoimaosayleiskaava tuli voimaan 2.2.2017
lukuun ottamatta em. kaavamääräystä.
Osayleiskaavat mahdollistavat tuulivoimapuiston rakentumisen
Humppilan ja Urjalan kuntien alueelle sekä alueen muiden
toimintojen ja maankäytön yhteensovittamisen.
Tuulivoimaosayleiskaavoitus koskee Urjalan osalta Nuutajärven
kylässä aluetta joka etelässä rajautuu valtatie 9:ään, lännessä
Humppilan kunnan rajaan, pohjoisessa Sammakkolammin eteläpuolelle, idässä Kaakkosuon itäreunaan ja Kivijärven länsipuolitse.
Kaava-alue on laajuudeltaan noin 6,6 km².
Pääosa alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M),
jossa sallitaan vain maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva
rakentaminen. Tuulivoimaloiden rakennusaloja ja ohjeellisia paikkoja
on osoitettu yhteensä 6 kpl. Niistä 5 kpl sijoittuu Mansikkamäen tien
molemmin puolin ja yksi Kaitasuon metsäsaarekkeeseen.
Tuulivoimalan tornin korkeus saa olla enintään 145 metriä ja
kokonaiskorkeus max.210 metriä.

Vuoden 2021 aikana kolmen voimalan rakennustyöt etenevät Urjalan kunnan alueella.
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3. A s e m a k a a v a t
Viimeisimmät voimaan tulleet asemakaavat
1. Huhdin Kangasniemen asemakaavan muutos
Kaavan vireilletulosta päätti kunnanhallitus 30.3.2009 § 52. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkaen 6.5.2013 koko suunnittelutyön ajan. Alueesta on laadittu rakennusinventointi
vuonna 2015. Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos olivat nähtävillä elo-syyskuussa 2018. Palautteen
käsittelyn jälkeen valmistui kaavaehdotus, joka oli nähtävillä 13.12.2019-27.1.2020. Kaavaehdotukseen
tehtiin tarvittavat tarkistukset ja kunnanvaltuusto hyväksyi Huhdin Kangasniemen asemakaavan muutoksen 28.6.2021 § 17. Asemakaava tulee kuulutuksella voimaan 24.9.2021.
Huhdin Kangasniemen asemakaavan muutos koskee 18,5 hehtaarin aluetta, Huhdin asemakaava-alueen
kortteleita 20b, 21, 22 ja 24, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) sekä
lähivirkistysaluetta (VL) ja tiealueita Plaanintien, Alijatkontien, Aittapolun ja Yhteiskouluntien osalta
Asemakaavalla kumoutuvat Urjalan kunnan ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelit 20b ja 22 (TY) ja erillispientalojen korttelialue 24 (AO), lähivirkistysaluetta (VL), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET) sekä katualueet Plaanintie, Alijatkontie ja Aittapolku.

Yllä valokuvat alueelta sekä kuvaote kaavasta.
Suunnittelualueella on poistettu asemakaavassa toteutumattomia korttelivarauksia teollisuusrakennuksille ja
pientaloille. Tarpeettomien varausten poistaminen ja nykyisen toiminnan turvaaminen sekä rakennusoikeuden osoittaminen tätä varten on ollut kaavamuutoksen tavoite. Suunnittelualueella on takanaan pitkä kehityshistoria, mikä ilmenee asemakaavassa mm. alueellisin ja rakennuskohtaisin suojelumerkinnöin ja kaavamääräyksin.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat Urjalan kunnan kortteli 21 ja sen tontit 1ja 2. Niistä tontti 1 on osoitettu maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi (AM) ja tontti 2 ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY). Lisäksi muodostuu maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä maatalousalue, jolla on ympäristöarvoja ja merkitystä kulttuurimaiseman kannalta (MT-2) ja energiahuollon alue (EN)
sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET). Asemakaavamuutoksella
muodostuu myös Yhteiskouluntien katualue, jonka osalle on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle varattu alueenosa.
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Vireillä olevat asemakaavat
1. Huhdin Mikkolan asemakaavan muutos
Kaavoitus on käynnistetty yksityisen maanomistajan aloitteen pohjalta ja kuulutettu vireille v. 2009. Kaavoitus
koskee osaa tilasta Mikkola (R:No 1:144) käsittäen Huhdin korttelit 73 ja 74 sekä niiden välisen lähivirkistysalueen. Maanomistajaneuvottelujen jälkeen, vuonna 2012, kaavoitusta päätettiin lykätä kunnes maanomistajan muita asuinpientaloalueiksi yleiskaavassa merkittyjä alueita ryhdytään kaavoittamaan.

2. Huhdin kortteli 48a:n sekä puistoalueen asemakaavan muutos
Alue käsittää Savoniuksentien pohjoispuoleisen rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten tontin, yleisten
rakennusten tontin sekä puistoaluetta Plutoonankujan päässä. Kaavamuutoksessa on tarkoitus huomioida
rivitalokorttelin (48a) alueella sijaitseva vanha reservikomppanian käytössä ollut talousrakennus sekä korttelin autopaikoituksen tilantarve siten että ko. rakennuksen säilyminen mahdollistetaan. Tavoitteena on muuttaa yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) pientalotonteiksi osayleiskaavan mukaisesti. Kaavoitus koskee
myös luonnontilaisena säilytettävää puistoaluetta (PL) sekä katualueita. Kunnanhallitus päätti 11.2.2013 § 29
vireille tulosta ja kuulutus on julkaistu 25.4.2013. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 16.8.- 17.9.2013 ja koko suunnittelutyön ajan. Kaavahanketta ei ole edennyt
vuoden 2021 aikana.

3. Koulun alueen asemakaavan muutos
Asemakaavamuutos on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 10.2.2020 § 29 ja sen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä alkaen 16.10.2020 koko suunnittelutyön ajan.
Suunnittelualue sijaitsee Urjalantien eteläpuolella molemmin puolin Vanhainkodintietä. Alue käsittää Laukeelan osan korttelista 45 ja kokonaan korttelit 46, 47 ja 56, niiden läheisiä puisto (VP), leikkikenttä (VK) ja urheilu- ja virkistyspalvelualueita (VU) sekä katualuetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12 hehtaaria.
Kaavan laatijaksi on valittu kilpailutuksen kautta Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen. Kaavamuutoksen alustavina tavoitteina on alueen käyttötarkoitusmerkintöjen muutos vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita, tonttijaon muuttaminen, rakennusoikeuksien muuttaminen ja liikennejärjestelyjen parantaminen. Korttelin
46 ja 47 kerrostalotonttien osalta on tavoitteena kerrosluvun ja rakennusoikeuden muutos.
Vuoden 2021 aikana on alueelta valmistunut arkeologinen tarkkuusinventointi sekä selvitys alueen rakennuskannasta. Kaavamuutoksen tavoitteita on tarkennettu alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä kaavasuunnittelukokouksissa. Koulun alueen asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto ja kaavaluonnos valmistuvat syksyllä 2021 ja ne asetetaan yleisesti nähtäville osallisten kuulemiseksi. Kaavan suunnittelualue alla
ilmakuvassa ja nykyinen asemakaava tilanne.

Vireillä olevat ranta-asemakaavat
1. Iso- ja Vähä- Mustajärven ranta-asemakaavan muutos
Ranta-asemakaavan muutos koskee Nuutajärven kylän tiloja Peltola (Rn:o 1:582), Mustajärvi II (Rn:o 1:556)
ja Levonnenä (Rn:o 1:610). Kaavamuutos tuli vireille maanomistajan toimesta 13.4.2012 ja kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä kesällä 2012. Kaavaehdotus oli nähtävillä 22.11.2012 – 2.1.2013. Nähtävilläolon jälkeen
kunnanhallitus käsitteli kaavaa kolmessa kokouksessaan v. 2013 aikana ja maanomistajan pyynnöstä kaava
palautui valmisteltavaksi 8.4.2013. Maanomistajan toimesta kaava ei ole edennyt viime vuosina.
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5. K a r t t a p a l v e l u

ja

a s e m a k a a v ak a r t t a

Kunnan internet sivuilla on kaikille avoin uusi karttapalvelu, jota on täydennetty vuoden aikana. Palvelusta
näkyvät nyt myös kiinteistörajat, kiinteistötunnukset ja ilmakuva. Käyttäjällä on mahdollisuus katsella ja tulostaa erilaisia kartta-aineistoja Urjalan kunnan alueelta. Karttapalvelu löytyy kunnan internet-sivuilta osoitteesta: https://www.urjala.fi/elinvoima/karttapalvelu/
Tällä hetkellä palvelussa on karttanäkymään valittavissa:
 kiinteistö rajat ja kiinteistö tunnukset
 osoitenumerot ja tiet
 myytävät tontit
 vesihuoltolaitoksen toiminta-alue
 ympäristökeskuksen aineistoa
 Pirkanmaan maakuntakaava
 yleiskaavat ja kaavamääräykset
 asemakaavayhdistelmä ja kaavamääräykset
 ranta-asemakaavat ja kaavamääräykset
 maasto/taustakartta, ilmakuva (MML)

Asemakaavojen karttayhdistelmä
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 29 §:n mukaan kunnan tulee pitää karttaa tai karttayhdistelmää,
josta ilmenee kunnan koko asemakaava sellaisena kuin se on voimassa. Asemakaava yhdistelmään
voit tutustua kunnan teknisessä palvelukeskuksessa tai Internetissä osoitteessa

https://www.urjala.fi/elinvoima/kaavoitus/asemakaavayhdistelma/

6. K u n n a n t o n t t i t a r j o n t a
Urjalan kunnalla on myytävänä n. 50 asemakaavoitettua pientalotonttia. Lisäksi kunnalla on tarjolla joitakin
palstoitustontteja sekä omakotirakentamiseen sopivia maa-alueita kyläkeskuksissa tai niiden läheisyydessä.
Tontteja on tarjolla seuraavasti:
 Keskusta/Laukeela 10 kpl
 Kolkanjoen alue
14 kpl
 Peltorinteen alue
12 kpl
 ja Huhdissa
13 kpl
Pientalotonteista on valmistunut esite, jota on saatavilla kunnantalolta ja sähköisesti siihen voi tutustua osoitteessa: http://www.kotipohjantahdenalla.fi/
Rivitalojen rakentamiseen soveltuvia tontteja on tarjolla Huhdissa 4 kpl, Kolkanjoen alueella 2 kpl sekä keskustassa Ruokolassa 2 kpl ja Peltorinteen alueella 3 kpl. Kunnalla ei ole vapaana kerrostalotontteja.
Kunnan pientalojen tonttivarantoa voidaan pitää riittävänä ottaen huomioon rakentamisen määrä kunnassa.
Palvelujen keskittyminen kuntakeskukseen ja uusi yhtenäiskoulu lisäävät todennäköisesti rakentamisen keskittymistä sinne ja monimuotoisen asuintonttitarjonnan tarvetta. Kunnan asukkaiden ikärakenteen vanheneminen lisää tarvetta esteettömien asuntojen rakentamiseen lähivuosina. Tämän vuoksi kerros- ja rivitalotonttien kaavoittaminen keskusta-alueelle on tarpeen lähivuosina. Asuntorakentaminen on virkistynyt vuoden
2021 aikana ja keskusta-alueella on valmistunut rivitalo sekä kerrostalohanke.
Rakentamisvalmiit yritystontit
Kunnalla on tarjolla vt 9:n varrella, toimivien
liikenneyhteyksien päässä ja näkyvällä sijainnilla
olevia yritystontteja:
 Savikontien alueella 3 kpl
 Kolkan pohjoisella alueella 2 kpl
 Ruokolassa 2 kpl.
Kolkanjoen Metallitiellä uusia yritystontteja
valmistellaan rakennusvalmiuteen.
Havainnekuva Metallitien alueesta:

10

III. K a a v o i t u k s e n k u l k u
Kuntalaiset voivat vaikuttaa kunnan kaavoitukseen esimerkiksi tekemällä aloitteita. Vireilläolevat kaavat ovat
nähtävillä kunnan teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla
osoitteessa: https://www.urjala.fi/elinvoima/kaavoitus/

Kaavan vireilletulo
Kaavan vireilletulosta päättää kunnanhallitus ja siitä tiedotetaan kuulutuksella. Vireilletulosta voidaan ilmoittaa myös vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Jokaisesta kaavasta laaditaan valmistelutyön alkuvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS),
jonka hyväksyy kunnanhallitus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten osallistuminen ja
vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan
julkisesti nähtäville teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululle ja kunnan internet-sivuille kohtaan kaavoitus
ja se lähetetään asemakaavan tiedossa oleville osallisille. Osalliset voivat antaa palautetta osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta, ja heillä on myös mahdollisuus esittää Pirkanmaan ELY-keskukselle neuvottelua
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

Valmisteluvaihe
Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaavaluonnos, joka kunnanhallituksen hyväksymisen
jälkeen pidetään julkisesti nähtävillä 14–30 päivää teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla kohdassa kaavoitus. Nähtävilläolosta kuulutetaan lehdessä. Osalliset voivat tällöin esittää mielipiteensä laadittavana olevasta kaavasta joko suullisesti tai kirjallisesti. Mielipiteet kaavasta kirjataan valmisteluasiakirjoihin. Kaavan luonnosvaiheessa voidaan lisäksi järjestää yleisötilaisuus, josta tiedotetaan lehdessä.

Ehdotusvaihe
Nähtävilläolon jälkeen - ja kun asianomaiset viranomaiset ovat kertoneet kommenttinsa kaavaluonnoksesta on usein tarvetta tarkistaa kaavasuunnitelmaa. Tässä vaiheessa luonnosta voidaan muokata, jonka jälkeen
kaava käsitellään kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus asettaa kaavan ehdotuksena nähtäville 30 päivän
ajaksi teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululle ja kunnan internet-sivuille kohtaan kaavoitus. Vaikutuksiltaan vähäisissä kaavahankkeissa riittää 14 päivän nähtävilläoloaika. Nähtävilläolosta kuulutetaan lehdessä.
Nähtävilläoloaikana kaavasta voi tehdä kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle. Ehdotusvaiheessa kaavasta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Kaavoittaja antaa jokaiseen muistutukseen ja lausuntoon
vastineen.
Niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, kunta lähettää vastineen tiedoksi.
Jos saatujen muistutusten tai lausuntojen johdosta osoittautuu tarpeelliseksi muuttaa kaavaehdotusta, asetetaan se uudelleen nähtäville, elleivät muutokset ole luonteeltaan vähäisiä.

Hyväksyminen
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavat, lukuun ottamatta vähäisiä asemakaavamuutoksia, jotka hyväksyy kunnanhallitus. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuulutuksella kuntalaisille ja kirjeitse niille muistutuksen tai lausunnon jättäneille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden ratkaisusta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Kaava tulee voimaan hyväksymispäätöksen tultua lainvoimaiseksi, kun asiasta ilmoitetaan kuulutuksella.

Osoitteet:
Kaava-aineistot ovat nähtävillä kunnantalon teknisessä palvelukeskuksessa, osoitteessa Tampereentie 6
sekä internet-sivuilla: https://www.urjala.fi/elinvoima/kaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavat/
Kirjalliset mielipiteet/muistutukset/lausunnot osoitetaan:
Kunnanhallitus, Urjalan kunta, Tampereentie 6, 31761 Urjala
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K A A V O I TU K S E N K U L K U
OSALLISET VOIVAT
OSALLISTUA KAAVAN
VALMISTELUUN

KUNTA LAATII KAAVAN JA
PÄÄTTÄÄ HYVÄKSYMISESTÄ

VALTION
VIRANOMAISET
OHJAAVAT

HALLINTOTUOMIOISTUIMET RATKAISEVAT
RIIDAT

VIREILLETULO
Kuulutetaan lehdessä
(Urjalan Sanomat), kunnan Internetsivuilla ja ilmoitustaululla (voidaan
kuuluttaa myös kaavoituskatsauksessa).

MIELIPIDE

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

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 yhteydessä.

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

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

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

MUISTUTUS
Kaavaehdotuksesta voi
jättää kirjallisen muistutuksen.

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

VALITUS
Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi
valittaa Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen 30
päivän kuluessa. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen
Korkeimpaan hallintooikeuteen.

KUNNANVALTUUSTO
PÄÄTTÄÄ
HYVÄKSYMISESTÄ.

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 HALLINTOOIKEUS
Mikäli tuomioistuimet kumoavat hyväksymispäätöksen, kaava palautuu uudelleen valmistelta12
vaksi tai hankkeesta luovutaan.

Kaavoituksen yhteystiedot
Tekninen palvelukeskus
Urjalan kunta
Tampereentie 6
PL 33
31761 URJALA
sähköpostit: etunimi.sukunimi@urjala.fi
aluearkkitehti Leena Lahtinen
puh. 040 335 4223
tekninen johtaja Sami Pekonen
puh. 040 335 4220
kunnanjohtaja Annu Kuusisto
puh. 040 335 4200

Kaavoituskatsauksen laati 8.9.2020
Leena Lahtinen
aluearkkitehti
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