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Lausunto poikkeamislupaan paloaseman rakentamiseksi 

Urjalan kunta hakee poikkeamislupaa paloaseman rakentamiseksi Salmentien varrella sijaitsevalle 
kunnan omistamalle tilalle Jordan, jonka kiinteistötunnus on 877-436-8-218. Rakennuspaikka on n. 
6500 neliömetrin ala.  

Alueella on voimassa Rakennuskaava, joka on hyväksytty v. 1967.  Asemakaavassa pääosa alueesta 
on osoitettu asunto- ja kasvitarharakennusten korttelialueeksi (AV). Asemakaavassa alueelle 
osoitettu uusi rakennettava tiealue, Härmänkulmantie, jolta yhteys Salmentielle. Salmentien 
puoleiselle korttelirajalla on ajoliikenne korttelin tai alueen rajan yli kielletty.  Kaavan 
yleismääräyksissä määrätään seuraavasti: Jos rakennetaan rajalle tai 5m lähemmäksi 
naapurikiinteistön rajaa, ei ko. seinään saa tehdä ikkunoita tai muita läpinäkyviä aukkoja. 
Rakennukset on rakennettava sisäasiainministeriön rakennusten ja rakennusosien 
paloluokittelusta antaman päätöksen mukaisesti. Puisto- ja AV-alueelle sekä istutettavalle 
rakennuspaikan osalle saa tehdä tarpeellisia kulkuteitä. Liikennealueelle(LT) ei saa tieliittymää eikä 
pääsytietä tehdä ilman tienpitäjän antamaa suostumusta ja on pääsytietä rakennettaessa ja 
käytettäessä noudatettava suostumukseen liittyviä ehtoja. Näiden määräysten lisäksi on 
noudatettava Urjalan rakennuskaava-alueiden rakennusjärjestystä. Rakennusjärjestyksen mukaan 
AV-alueella rakennuspaikan tulee olla vähintään 3000m2 suuruinen ja rakennusoikeus on 30% 
pinta-alasta. Esitetystä rakennuspaikasta n. 4500 m2 sijaistee AV-alueella ja ro on n.1500 m2. 

Salmentien liikennealue (LT) on kaavassa osoitettu huomattavan leveänä (53 metriä) ja 
rakennuspaikka on suunniteltu ulottumaan osittain myös sille. Liikennealueeksi jäisi silloin 32 
metriä. Rakennuspaikan vieressä v. 1985 valmistuneessa Kirkonseutu rakennuskaava Urjalantien 
pohjoispuoli on kaavassa osoitettu Salmentien LYT alue 32 metriä leveänä. 

Paloaseman rakentaminen poikkeaa kaavan rakennuspaikalle osoitetusta käyttötarkoituksesta ja 
rakennuspaikan liittymät Salmentieltä edellyttävät kaavasta poikkeamista. Salmentietä 
vastapäiselle puolelle on rakentunut asutusta sekä teollisuustoimintaa varsin tiiviisti ja verrattain 
isohkoja rakennuksia. Salmentien eteläpuoli, jolle paloasema sijoitettaisiin, on harvaan 
rakentunutta ja varsin avointa maisematilaa jota hallitsevat peltonäkymät. 

AV-alue on ollut toteutumaton jo niin pitkään, että kaavan toteutuminen suunnitellusti ei ole 
todennäköistä ja siksi alueella voidaan käynnistää kaavamuutos, jossa otettaisiin huomioon 
kunnan tarpeet ja toisaalta muuttunut lähiympäristö. Asemakaavoituksen tavoitteet olisivat 
yhteneväiset nyt haettavan poikkeamisluvan kanssa. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta 
haittaa kaavan toteutumiselle tai kaavoitukselle alueella. 

Paloasema täydentää kirkonkylän palvelurakennetta ja on suunnitellulla paikalla toiminnan 
kannalta edullisesti sijoitettu. Paloasema rakennustyyppinä sopii esitettyyn paikkaan. Paloaseman 
suunnitellussa tulee pyrkiä selkeään ja edustavaan ulkoasuun. Asemakaavassa osoitettua 
Härmänkulmantietä ei ole toteutettu. Rakennuspaikka on liikenteellisesti liitettävissä 
Salmentiehen ja näkymät molempiin suuntiin ovat hyvät. Liittyminen edellyttää, että ELY-keskus 
antaa siihen liittymäluvan.  
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