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URJALAN KUNTA 
SARKATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Asemakaavan muutos koskee korttelin 36 tontteja 6-9, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten aluetta ja puistoaluetta. 
 
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Urjalan kunnan Laukeelan korttelin 
36 rakennuspaikat 6 ja 7, kortteli 233, lähivirkistysaluetta sekä yhdyskuntateknistä huoltoa pal-
velevien rakennusten ja laitosten aluetta.   
 

KAAVASELOSTUS, 04.04.2022 

 
Kaava-alueen sijainti ja rajaus 
 
Kunnanhallitus:  
Kunnanvaltuusto:  
Kaavan voimaan tulo:  
 
Kaavaselostuksen liitteet: 
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2 Ehdotusvaiheen palauteraportti 
Liite 3 Ilmakuvasovite/ havainnekuva mahdollisesta toteuttamisesta 
Liite 4 Asemakaavan seurantalomake 
Liite 5 Kaavakartta määräyksineen 1:2000  
 
 

 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 

Jokipolventie 15,37130 Nokia Puh (03)2651 050, gsm 040 5576086  
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TIIVISTELMÄ 

2.1. Sijainti 

Kaavamuutosalue sijaitsee Urjalan Laukeelassa Kirkonkylässä Sarkatien eteläpuolella ole-
valla peltoalueella. Alue rajoittuu etelässä metsään ja idässä pumppaamolle johtavaan tie-
hen. 
 
 

2.2. Kaavaprosessin vaiheet 

Aloitteen asemakaavan muutoksen laatimisesta on tehnyt Urjalan kunta. Hankkeen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 19.1.2022 alkaen. Kaavan valmisteluaineisto 
oli nähtävänä 3.2.-17.2.2022 välisenä aikana. 
 
 

2.3. Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on, että asemakaava mahdollistaa rivitalojen, kytkettyjen pientalojen ja erillis-
pientalojen rakentamisen alueelle. Tavoitteena on täydentää Sarkatien ympäristön pientalo-
rakentamista ympäristöön sopivalla tavalla olemassa oleva rakennuskanta ja maisema huo-
mioiden. Kaavaa laadittaessa huomioidaan alueella sijaitseva viemärilinja ja muuntamo. 
 
 

2.4. Suunnittelualueen laajuus 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on 1,0 hehtaaria. 
 
 

2.5. Rakennusoikeus 

Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä 2026 kem².  
 
 

2.6. Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava on saanut lainvoiman. 
 
 

2.7. Lähdeaineisto 

 Urjalan kunta, Keskuta-alueen osayleiskaava, Selvitys rakennetusta ympäristöstä. 
Selvitystyö Ahola, 2009. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alue on rakentamatonta peltoaluetta. Sarkatien alkupäässä on 1970-luvulla rakennettuja yk-
sikerroksisia erillispientaloja.  
 
Kaavamuutosalueella Sarkatien varressa sijaitsee muuntamo. Pellon halki kulkee viemäri-
linja. 
 
 

Näkymä pumppaamolle johtavalta tieltä kohti kaavamuutosaluetta. Kuva: Urjalan kunta. 
 

 
Kulttuuriympäristö ja maisema 
Alue liittyy Sairaalan itäpuoleiseen pientaloalueeseen, joka on rakentunut vaiheittain 1940-
luvulta alkaen. Vanhin asutus sijaitsee Sarkatien pohjoispuolella lähempänä sairaalaa. Sar-
katien alkupää on rakentunut 1970-luvulla. Sarkatien rakennuskanta koostuu pääosin yksi-
kerroksisista puulautaverhotuista asuinrakennuksista. 
 
Urjalan keskusta-alueen osayleiskaavaa laaditussa selvityksessä rakennetusta ympäristöstä 
alueen rakennuskannasta kerrotaan seuraavaa: 
”1960-70-luvun matalaa pientalorakentamista edustaa yhtenäinen talorivistö Sarkatien alkupäässä, 
Reikontien varressa sekä mäenrinteessä Puistotiellä ja Kuusikujalla. Tasamaalle rakennetut matalat 
talot jäävät tavallisesti pensasaitojen taakse piiloon. Pientalojen estetiikka perustuu eheisiin materiaali-
pintoihin ja rationaaliseen, symmetriasta vapaaseen aukotukseen ja massoitteluun. Rakennusten julki-
sivuja jäsenneltiin erilaisin materiaalipinnoin, käytetyimpiä olivat puhtaaksimuurattu tiili, rappaus, lau-
doitus ja julkisivulevyt. Asuinrakennus ja varasto-autotallitilat kytkettiin yhteen.” 
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Lähialueen rakennuskantaa. Kuva: Urjalan kunta. 
 
Alue on aiemmin ollut osa laajempaa peltoaluetta Uutisjärven pohjoispuolella. Entisen järven 
ympäristö on nykyisin metsää. Kaavamuutosalue sijoittuu maisemassa Sarkatien eteläpuolei-
sen metsän reunaan, joka kaartuu pumppaamolle johtavan tien varteen kohti Sarkatietä. 
Kaavamuutosalue rajautuu omaksi erilliseksi peltoalueeksi sijaiten erillään metsän itäpuolella 
olevasta laajasta yhtenäisestä peltoalueesta. 
 

 
Alueen maisemarakenne. Kuvassa on esitetty metsäalueet vihreällä ja peltoalueet vaaleankeltaisella. Asuinraken-
nukset on esitetty mustalla, julkiset rakennukset ja liikerakennukset magentalla sekä tuotantorakennukset ruske-
alla täyttövärillä. Kaavamuutosalue on esitetty sinisellä rajauksella. Lähde: Maanmittauslaitos, Ruokavirasto, Luo-
nonvarakeskus. 
 
Palvelut  
Alue sijaitsee lähellä Kirkonkylän yhtenäiskoulua ja keskustan palveluja. 
 
Virkistys 
Alue rajoittuu metsäalueeseen, joka on suosittu virkistysalue. Metsässä sijaitsee kunnan yllä-
pitämä laavu. Laavulle on talvisin latuyhteys peltoalueen halki. 
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Ote latuverkosta. Vihreällä katkoviivalla on esitetty latuyhteys, joka kulkee kaava-alueen halki. 
 
Maaperä 
Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan alueen maaperä on savea ja rahka-
turvetta. Alueelle ei ole tehty pohjatutkimuksia. 
 
Kunnallistekniikka 
Alueella on vesi- ja viemäriverkko. Alueella ei ole hulevesiputkistoa. 
 
Maanomistus 
Alue on kunnan omistuksessa. 
 
 

2 Suunnittelutilanne 

Asemakaava 

  
Ote asemakaavayhdistelmästä. Kaavamuutosalue on rajattu sinisellä. 
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Kaava-alueen länsiosassa on voimassa Sarkatien asemakaavan muutos, joka on hyväksytty 
vuonna 2015. Kaava-alueen itäosassa on voimassa rakennuskaava vuodelta 1967.  
 
Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 36 tontit 6-9 on osoitettu erillispientalojen kort-
telialueeksi (AO )ja niiden itäpuolelle on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ra-
kennusten ja laitosten alue (ET) ja puistoaluetta (P). 
 
AO-korttelialuetta koskevat seuraavat asemakaavamääräykset: Rakennus tulee rakentaa 
kiinni Sarkatien puoleiseen rakennusalueen rajaan vähintään 4 metrin osuudeltaan julkisi-
vusta. Autosuoja tulee rakentaa kiinni asuinrakennukseen porrastaen se julkisivulinjasta tai 
talousrakennuksen rakennusalalle (t) tontin takaosaan. Julkisivujen päämateriaalin tulee olla 
yhdensuuntaisesti asennettu peittomaalattu lauta tai paneeli, rappaus tai tiili. Julkisivujen tu-
lee olla väritykseltään vaaleita. Ruutuikkunoita ei sallita. 
 
AO-korttelialueella suurin sallittu kerrosluku on yksi. Rakennusten harjansuunta on osoitettu 
Sarkatien suuntaiseksi. Sarkatien varteen on nuolimerkinnällä osoitettu rakennusalan sivu, 
johon rakennus on rakennettava kiinni.  Kattokaltevuudeksi on määrätty 14-18 astetta. Sar-
katien varteen on osoitettu istutettava alueen osa, jolle on määrätty istutettavaksi pensasaita. 
Sarkatien varressa ja korttelialueen halki vinottain kulkee viemärijohdolle varattu alueen osa.  
 
Yleiskaava 

 
Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Kaava-alue on rajattu sinisellä. 
 
Alueella on voimassa Urjalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) oikeusvaikutteinen osayleis-
kaava. Yleiskaavassa alueen länsiosa on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) ja 
itäosa maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA). Itäosaa koskee kaavamääräys:  
Tavoitteena on säiyttää alue avoimena ja rakentamattomana. Mahdollinen uudisrakentami-
nen tulee sijoittaa huolellisesti arvokkaaseen maisemaan, olevien rakennusten yhteyteen tai 
metsän reunaan. Avoimelle peltoalueelle rakentamista tulee erityisesti välttää. 
 
Sarkatien varteen kaava-alueen länsipuolelle on osoitettu kulttuuriympäristön arvoalue (ka 
21): Kirkonkylän ja Huhdin pientaloalueita, Hiukkamäen ja Pakanamäen tieympäristöt.  
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Kaavamääräys: Alueen kehityshistorian näkyminen maisemassa sekä kohteiden arvokkaat 
ominaispiirteet tulee säilyttää. Korjaus- ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen van-
haan rakentamistapaan ja ympäristöä hoitaa alueen kulttuuriympäristöarvoja kunnioittaen. 
 
Alueen halki on osoitettu viheryhteytarve (vihreä katkoviivanuoli). 
 
Alue on osa Urjalan keskustaa, jolle on osoitettu tiivistämis-/ eheyttämistarve (harmaat nuo-
let). 
 
Maakuntakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa alue 
on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alueelle ei ole osoitettu muita kaavamääräyksiä 
maakuntakaavassa. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017, jotka tulivat 
voimaan 1.4.2018. Tavoitteet välittyvät asemakaavoitukseen maakuntakaavan kautta sekä 
maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavalle asetettujen sisältövaatimusten kautta. 
 
Pohjakartta 
Asemakaavan pohjakartta on hyväksytty 22.9.2015. 
 
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on Urjalan kunnanvaltuuston hyväksymä 28.6.2021 §16 ja se on tullut voi-
maan 16.8.2021. 
 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Aloite ja suunnittelun tarve 

Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Urjalan kunta. 
 
Sarkatien eteläpuolella sijaitsevalle kunnan omistamalle peltoalueelle on kohdistunut kiinnos-
tusta rivitalon rakentamiseksi. Rakentamista ei ole mahdollista toteuttaa voimassa olevan 
asemakaavan mukaisesti. Alueen halki kulkeva viemärilinja rajoittaa toteuttamismahdolli-
suuksia. 
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osalliset 
Sarkatien asemakaavan muutoksen yhteydessä osallisia ovat: 

 Suunnittelualueen maanomistajat 
 Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat 
 Pirkanmaan ELY-keskus 
 Pirkanmaan maakuntamuseo 
 Urjalan kunnan tekninen lautakunta ja rakennuslautakunta 

 
Vireilletulo 
Kunnanhallitus päättää hankkeen vireilletulosta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdollista antamalla palautetta nähtä-
vänä olevista aineistoista. Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta. 
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Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus asete-
taan virallisesti nähtäville. Nähtävänä olosta kuulutetaan Urjalan Sanomissa sekä kunnan il-
moitustaululla ja internetsivuilla. Virallinen aineiston nähtävilläolo on kunnanvirastolla ja kun-
nan nettisivuilla.  
 
Sarkatien asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, minkä vuoksi osallisille voi-
daan varata tilaisuus mielipiteensä esittämiseen samalla, kun ilmoitetaan vireilletulosta (MRA 
30 §).  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluvaihe  
Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 19.1.2022 alkaen. Kaavan 
valmisteluaineisto oli nähtävänä 3.2.-17.2.2022 välisenä aikana. Valmisteluaineistosta saatiin 
lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Urjalan kunnan tekniseltä lautakunnalta. 
 
Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti, että se ei jätä lausuntoa Sarkatien asemakaavan muutok-
sesta. 
 
Urjalan kunnan tekninen lautakunta edellytti lausunnossaan, että puistoalueelle (887-436-7-
289) tuleva frisbeegolfalue ja Sarkatien kortteli 36 väliin on jätettävä riittävä suoja-alue ja että 
nykyisten kunnallisteknisten verkkojen sijainnit selvitetään kaavoituksen yhteydessä. 
 
Frisbeegolfalue sijoittuu voimassa olevan asemakaavan puistoalueelle (P). Frisbeegolfalu-
een toteuttamisen yhteydessä on mahdollista jättää riittävä suoja-alue korttelin 36 suuntaan. 
Kortteliin 36 ei ole tarvetta antaa suoja-aluetta koskevia kaavamääräyksiä tai aluevarauksia. 
 
Nykyisten kunnallisteknisten verkkojen sijainnit on tarkistettu Urjalan kunnan teknisen toimen 
ja vesihuoltolaitoksen kanssa.  
 
Kaavaehdotus 
Kaavaehdotus valmistui maaliskuussa 2022. Kaavaehdotuksen käsittelee kunnanhallitus ja 
se pidetään ns. julkisesti nähtävänä. Päätöksen nähtäväksi asettamisesta tekee kunnanhalli-
tus. Nähtävänäolosta ilmoitetaan Urjalan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan netti-
sivuilla.   
 
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toimit-
taa kunnalle ennen nähtävänäolon päättymistä. Muistutuksen tehneille lähetetään kunnan 
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Osallisten ja kunnan jäsenten, jotka haluavat 
itselleen ilmoitettavan kaavan hyväksymispäätöksestä, tulee pyytää sitä nähtävänäolon ai-
kana.  
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot asian kannalta oleellisilta viranomaista-
hoilta ja lautakunnilta. 
 
Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet, ja mikäli ne 
antavat aihetta, kaavaehdotusta tarkistetaan. Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvottelu, 
tehdään tarkistuksia kaavaehdotukseen ja asetetaan se uudelleen nähtäville. 
 
Kaavan hyväksyminen 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä ja valtuusto hyväksyy asema-
kaavan.  
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päi-
vää.   
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Pirkanmaan ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisuke-
hotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy, kunnes kunta tekee uuden päätök-
sen.  
 
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä 
ollessa pyytäneille.   
 
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella Urjalan 
Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on, että asemakaava mahdollistaa rivitalojen, kytkettyjen pientalojen ja erillis-
pien-talojen rakentamisen alueelle. Tavoitteena on täydentää Sarkatien ympäristön pientalo-
rakentamista ympäristöön sopivalla tavalla olemassa oleva rakennuskanta ja maisema huo-
mioiden. Kaavaa laadittaessa huomioidaan alueella sijaitseva viemärilinja ja muuntamo. 
 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 

5.1 Kaavan rakenne ja sisältö 

 
 
Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu kaksi erillistä asuinpientalojen korttelialuetta (AP). 
Kortteliin 36 on osoitettu kaksi ohjeellista rakennuspaikkaa (6 ja 7) ja kortteliin 233 yksi ra-
kennuspaikka. Rakennusten rakennusalat on osoitettu väljästi. Suurimmaksi sallituksi kerro-
luvuksi on määrätty yksi kerros. Rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuusluvulla e=0,25. Ra-
kennusten harjan suunta on osoitettu Sarkatien suuntaiseksi. Kattokaltevuudeksi on määrätty 
14-18 astetta. Sarkatien varteen on nuolimerkinnällä osoitettu rakennusalan sivu, johon ra-
kennus on rakennettava kiinni. Sarkatien varteen on osoitettu istutettava alueen osa, jolle on 
määrätty istutettavaksi pensasaita. Ohjeellisena on osoitettu rakennusten rakennusalat sekä 
leikki- ja oleskelualueeksi varattavat alueen osat. Kortteliin 36 Sarkatien varteen on osoitettu 
viemärijohdolle varattu alueen osa. Autopaikkoja on määrätty varattavaksi 1,5 autopaikkaa 
yhtä asuntoa kohden (1,5ap/as). 
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Rakennuspaikkojen pinta-alat ja rakennusoikeudet: 

 
 
Asuinpientalojen korttelialueiden väliin on osoitettu lähivirkistysalue (VL), jolle on osoitettu 
varaus viemärijohtoa varten. Sarkatien varressa oleva muuntamon alue on osoitettu yhdys-
kuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueena (ET).  
 
Asemakaavan muutos mahdollistaa esimerkiksi kolmen rivitalon tai kuuden erillispientalojen 
toteutumisen alueelle.  
 
Yleismääräykset 
Tonteille on laadittava ennen rakennusluvan myöntämistä pohjatutkimus ja perustamistapa-
selvitys. 
 
Asuinrakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 metriä, ellei raken-
nustarkastaja erityisestä syystä hyväksy rakennuksen sijoittamista lähemmäksi rajaa. 

 
5.2 Kaavan vaikutukset  

Yhdyskuntarakenne  Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta yhdys-
kuntarakenteeseen. 
 

Ekologisuus ja taloudellisuus Alue liittyy olemassa olevaan tieverkkoon ja alueella 
on olemassa vesi- ja viemäriverkko. Rakennuspaikat 
ovat riittävän suuria jätteiden kierrätykseen ja autojen 
paikoitukseen. 
 
Kaavamuutoksen myötä alueen rakentamisen tehok-
kuus kasvaa 900 kerrosalaneliömetriä. Korttelitehok-
kuus kasvaa luvusta e=0,16 lukuun e=0,25. 
 
Viemärijohdolle on osoitettu aluevaraus lähivirkistys-
alueelle. Johtoalueen sijainti lähivirkistysalueella ei 
rajoita asuinkortteleiden toteuttamismahdollisuuksia. 
 

Ihmisten elinolot ja elinympäristö Kaavamuutos tarjoaa mahdollisuuden asua Urjalan 
keskustan palveluiden ja koulun välittömässä lähei-
syydessä. Alueelle voisi toteutua esimerkiksi 18 kpl 
pinta-alaltaan noin 60-80 kerrosalaneliömetrin suu-
ruista rivitaloasuntoa ja lisäksi kullekin asunnolle noin 
30 kerrosalaneliömetriä autotalli-/varasto-/huoltotilaa. 
 

Liikenne ja pysäköinti Asemakaavan muutos ei edellytä uusien katualuei-
den rakentamista. 
 
Kaavassa on annettu määräys varata 1,5 autopaik-
kaa asuntoa kohden. 
 

Virkistys Korttelialueiden väliin osoitettu lähivirkistysalue luo 
asukkaille mahdollisuuksia lähivirkistykseen.  

Kortteli Rakennuspaikka Pinta‐ala Rakennusoikeus

AP 36 6 2598 650

7 2331 583

233 1 3174 794
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Virkistysalueen halki nykyisin kulkeva latureitti on 
mahdollista säilyttää jatkossa samalla paikalla. 
 

Kulttuuriympäristö ja maisema Rakennusten kerroskorkeudessa, rakennusten sijoit-
tumisessa Sarkatien varteen, harjansuunnassa ja 
kattokaltevuudessa sekä määräyksellä pensasaidan 
rakentamisesta on huomioitu yhtenäisen miljöön säi-
lyminen Sarkatien varrella. 
 
Rakentamisella ei ole vaikutusta yhtenäisen avoimen 
peltomaiseman säilymiseen kaava-alueen itäpuolella. 
Rakentaminen sijoittuu metsän reunaan ja pumppaa-
molle johtavan tien reunassa oleva puusto pehmen-
tää rakentamisen vaikutuksia avoimeen peltomaise-
maan. 
 

 
Asemakaavamuutoksesta on tehty kaksi vaihtoehtoista erimerkkiä toteuttamismahdollisuu-
desta: vaihtoehto rivitalotyyppisestä rakentamisesta ja vaihtoehto erillispientalotyyppisestä 
rakentamisesta. 
 

 
Havainnekuva, jossa on esitetty esimerkki rivitalotyyppisestä toteuttamismahdollisuudesta. Esimerkissä kaava-
muutosalueelle on esitetty toteutettavaksi kolme rivitaloa, joissa on yhteensä 18 asuntoa. Sarkatien varteen on 
esitetty toteutettavaksi autokatokset/autotallit/varasto-/huoltorakennukset. 
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Havainnekuva, jossa on esitetty esimerkki erillispientalotyyppisestä toteuttamismahdollisuudesta. Esimerkissä 
kaavamuutosalueelle on esitetty toteutettavaksi kuusi erillispientaloa. Asuinrakennukset on esitetty toteutettavaksi 
Sarkatien varteen ja talousrakennukset niiden eteläpuolelle. 
 

 
5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
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Yleismääräykset: 
 
Tonteille on laadittava ennen rakennusluvan myöntämistä pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys. 
 
Asuinrakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 metriä, ellei rakennustarkastaja erityi-
sestä syystä hyväksy rakennuksen sijoittamista lähemmäksi rajaa. 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava on saanut lainvoiman. 
 
 
Nokialla 04.04.2022  
 
Helena Väisänen 
Arkkitehti SAFA 
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 

 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 

 


