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YHTEENVETO 

Uusi paloasemarakennus 
Tässä hankesuunnitelmassa esitetään Urjalan nykyisen paloaseman toimintojen siirtämistä 
rakennettavaan uudisrakennukseen. Uusi paloasema sijoittuu Salmentielle valtatie 9:n 
risteysalueen läheisyyteen. 

Paloasemarakennukselle varattavan tontin laajuus on 6755 m² ja varsinaisen 
paloasemarakennuksen kokonaisala 1056 brm². Tontille sijoittuvat lisäksi kylmä 
varastorakennus, polkupyörä- ja jätekatos sekä grillikatos. Rakennuksen kerrosala on 1112 
kem2 (alle 1200 kem2), joten velvoitetta väestösuojan rakentamiseen ei ole. 

Kustannukset 
Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 3.622.000 euroa, alv. 0 % hintatasossa 6/2021. 

Aikataulu 
Uuden paloaseman rakentamisen aikataulun tavoitteeksi on asetettu rakentamisen aloitus 
vuoden 2022 alussa siten, että uusi paloasema on otettavissa käyttöön vuoden 2023 aikana. 

TOIMINNAN KUVAUS 

Paloaseman toiminta 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen Urjalan paloasema vastaa alueen pelastus- ja ensihoidon 
toteuttamisesta.  Pääasiassa asemalla toimii Urjalan VPK, joka on viiden minuutin 
lähtövalmiudessa. Asemalla tulee jatkossa sijoittumaan myös kahden hengen 
ympärivuorokautinen hybridiyksikkö, joka pääasiassa vastaa alueen ensihoidosta, mutta toimii 
osaltaan myös pelastustoiminnan kärkiyksikkönä. Yksikkö on nyt sijoitettuna vuokratiloihin 
Peltorinteen alueelle. Lisäksi asemalla työskentelee kiinteistön siivouksen henkilökuntaa ja 
vakituisen henkilökunnan sijaisia. 

Nykyinen paloasemarakennus 
Urjalan nykyinen paloasema sijaitsee lähellä Urjalan asemaa osoitteessa Salmentie 476, 31760 
Urjala. Asemarakennus on Urjalan kunnan omistuksessa.  

Nykyinen paloasemarakennus on rakennettu vuonna 1962 alun perin huoltoasemaksi ja se on 
myöhemmin laajennettu ja muutettu paloasemakäyttöön. Rakennuksessa ei ole tehty 
laajempia korjauksia ja rakennus on peruskorjauksen tarpeessa. Rakennuksen nykykunto 
aiheuttaa jatkossa yhä lisääntyviä kunnossapitokuluja. 

Rakennuksessa toiminnallisista puutteista merkittävin on kalustohallin koko ja ovien mataluus, 
mikä aiheuttaa haasteita isompien autojen sijoittelussa. Aseman nykyiset tallipaikat ja 
oleskelutilat eivät mahdollistaneet hybridiyksikön sijoittamista paloasemalle, vaan sille oli 
vuokrattava erilliset tilat Peltorinteen alueelta. Taustatilojen sokkeloisuus läpikuljettavuus 
eivät mahdollistaneet rauhallisia miehistötiloja.   

Aiemmat selvitykset 
Urjalan paloasemasta ei ole laadittu aiempia selvityksiä. Mikäli uusi paloasema rakennetaan, 
Pelastuslaitoksella ei ole jatkossa tarvetta nykyiselle paloasemarakennukselle. 
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Toimenpide-ehdotus 

Urjalan paloasema on nykyisessä käytössään elinkaarensa päässä. Merkittävät toiminnalliset ja 
rakennustekniset puutteet edellyttävät niin mittavia korjauksia ja laajennuksia, että toimivat 
tilat ovat paremmin saavutettavissa uudisrakennuksella.  

HUONETILAOHJELMA 

Huonetilaohjelman perustelut 
Uudella paloasemalla toiminnan tila- ja energiatehokkuutta on mahdollista parantaa. 
Toiminnot on mahdollista saada nykyistä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi, jolloin välimatkat eri 
toimintojen välillä ja siirtymisiin käytetty aika lyhenee. Työturvallisuutta voidaan parantaa 
keskittämällä kaikki toiminnot samaan tasoon kalustohallin kanssa. Rakennuksen toiseen 
kerrokseen sijoittuu vain teknisiä tiloja. 

Uusien tilojen suunniteltu laajuus on 768 htm² lämmintä hyötyalaa. Tämän lisäksi tulevat 
kylmä kalustovarasto, jonka yhteyteen sijoitetaan kiinteä varavoimakone ja 
laskeutumisharjoittelutaso, sekä erikseen piha-alueelle sijoitettavat jätekatos, grillikatos ja 
polkupyöräkatos. 

Uudet tilat rakennetaan ns. puhdas paloasema –mallin mukaisesti. Tässä toimintamallissa 
tavoitteena on, että puhtaat varusteet ja ihmiset eivät saa kohdata kontaminoituneita 
varusteita eivätkä ihmisiä. Tilaohjelman tilat jaetaan puhtaan ja likaisen vyöhykkeen tiloihin ja 
kulku näiden tilojen välillä tapahtuu ainoastaan sellaisten tilojen kautta, joissa on 
peseytymismahdollisuus. 

Tehtävistä palaavat ajoneuvot ajetaan läpiajettavaan pesuhalliin, jossa tapahtuu likaantuneen 
kaluston ja varusteiden purkaminen ja esipesu. Myös ajoneuvokalusto pestään ennen 
siirtämistä kalustohalliin. Ajoneuvojen uudelleen kalustaminen tehdään puhtaissa tiloissa. 
Varusteiden huolto- ja pesutilat sekä henkilöstön peseytymistilat sijoitetaan pesuhallin 
välittömään läheisyyteen ja varusteet tulee olla siirrettävissä puhtaiden tilojen puolelle 
kulkematta pesuhallin kautta. Muille asemille huollettaviksi kuljetettavat likaantuneet 
varusteet on voitava säilyttää muualla kuin puhtaissa tiloissa. Letkuhuolto toteutetaan Akaan 
paloasemalla. 

Huonetilaohjelma on esitetty liitteessä 1. 

Erityiset tilakohtaiset vaatimukset 
Paloaseman tilojen suunnittelussa tulee huomioida, että toiminta asemalla tapahtuu 
hybridiyksikön osalta 1 minuutin lähtövalmiudessa, sopimuspalokunnan lähtövalmiuden 
ollessa 5 minuuttia. Tilat ja tilojen väliset yhteydet tulee suunnitella siten, että toiminta 
voidaan toteuttaa turvallisesti. 

Kalustohallin mitoituksen lähtökohtana on ollut ns. neljän oven kalustohalli, jonka lisäksi on 
läpiajettava pesuhalli. Kalustohalliin varataan tilaa kolmelle raskaalle yksikölle ja yhdelle 
kevyelle yksikölle. Tiloissa tulee olla tilat sairaankuljetuksen tukitoimintoiminnoille. 

Pihalle sijoittuvaan kylmään kalustovarastoon on varattu tilat varavoimakoneelle ja neljälle 
kalustokärrylle (esimerkiksi vene-, kuomu-, öljyntorjunta- ja avokärryille). Varastoon tulee 3 
leveätä nosto-ovea. Piharakennukseen katolle meneviä portaita ja tasannetta hyödynnetään 
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laskeutumisharjoituksissa sekä muussa korkeanpaikan työskentelyn harjoitteissa. Lisäksi piha-
alueella on asfaltoitu kenttä, missä voidaan harjoitella esim. ajoneuvosta pelastamista. 

Tiloissa, joissa täytetään paineilmapulloja (PI-huolto), tulee huomioida täyttötilan 
paineenpurkausreitti (esimerkiksi ikkuna, ei yleiselle kulkuväylälle). Ko. toiminta asettaa 
rajoituksia myös mahdollisille ala- tai yläpuolisille tiloille. 

Rakennusosille asetettavat vaatimukset 
Rakennus suunnitellaan kestäviksi todettuja ratkaisuja hyväksikäyttäen sekä huomioiden 
rakentamisen taloudellisuus ja kohteen huollettavuus. Sisätilojen suunnittelussa tulee 
huomioida sisäilman ja akustiikan laatu. Erityisesti tämä tulee huomioida kalustohallin 
ratkaisuissa. Rakennusmateriaalien tulee olla päästöluokkaa M1. 

Rakennuksen paloluokaksi on alustavasti määritetty P2. Kalustohalli muodostaa oman erillisen 
palo-osaston ja miehistöhuoneissa tulee tehdä huonetilojen palotekninen jako osiin (EI15). 

Raskaan kaluston käytössä olevissa sisä- ja ulkotiloissa tulee huomioida ajoneuvojen kuormien 
lattioille ja piha-alueille asettamat vaatimukset ja estää painumien syntyminen ko. pinnoilla ja 
niiden rajapinnoissa. Pystyrakenteissa tulee huomioida tarvittavat törmäyskuormat. 
Kalustohallissa aputiloineen tulee huomioida mekaanisen kulutuksen ja kosteusrasituksen 
(erityisesti pesuhalli) asettamat vaatimukset. Kosteusrasitettujen tilojen seinärakenteet 
tehdään kivirakenteisina. 

Järjestelmävaatimukset 
Taloteknisissä järjestelmissä tulee huomioida, että rakennus on käytössä ympäri vuorokauden, 
kaikkina vuoden päivinä. Tilat muodostuvat erilaisiin toimintoihin varatuista tiloista 
(kalustohalli aputiloineen, miehistö-, toimisto- ja sosiaalitilat sekä talotekniikan ja huollon 
tilat). Sisäilmastoluokka on S2. Miehistö- ja toimistotilat varustetaan lisäksi jäähdytyksellä. 
Kalustohallin pakokaasunpoisto toteutetaan tehostetulla ilmanvaihdolla (ei erillisiä 
kohdepoistoputkistoja). 

Rakennuksen sähkö-, tele-, antenni- (Virve) ja turvajärjestelmät ovat toiminnan edellytysten 
mukaisesti kattavat ja sähkönsaanti turvataan rakennuksen ulkopuolisella varavoimakoneella. 
Rakennus varustetaan hätäkeskukseen yhdistetyllä paloilmoitinjärjestelmällä. 

Rakennuksen pääsääntöiseksi lämmitysjärjestelmäksi esitetään kaukolämpöä, jonka lisäksi 
käytetään lämmöntalteenottoa. Tutkitaan jatkosuunnittelussa kiinteistökohtaiset täydentävät 
energialähteet. 

Kohteesta on laadittu erillinen LVIA-järjestelmien kuvaus, ks. liite 6 

RAKENNUSPAIKKA 

Tontti ja asemakaavallinen tilanne 
Kaupunginosa: 436 
Tontin / tilan numero: 8:318 
 

Alueella on voimassa vuonna 1967 hyväksytty rakennuskaava. Paloaseman rakennuspaikasta 
kyseiselle tontille on annettu lausunto, ks. liite 4. Tontti on valittu paloaseman 
rakennuspaikaksi yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. 
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Esitetty rakennuspaikan koko 6.500 m², osana laajempaa kunnan omistamaa tilaa (Jordan) ja 
liikennealuetta (LT). Tontin/tilan asemakaavamerkintänä on AV, jolla tarkoitetaan asunto- ja 
kasvitarharakennusten korttelialuetta. Liikennealueen (LT) osalle ei saa tehdä tieliittymää eikä 
pääsytietä ilman ELY-keskuksen antamaa liittymälupaa. Urjalan rakennuskaava-alueiden 
rakennusjärjestyksessä on määritelty, että AV-alueella rakennuspaikan tulee olla vähintään 
3000 m2 suuruinen ja rakennusoikeus on 30% pinta-alasta. Rakennuspaikan pinta-ala on AV-
tontin osalla n. 4500 m2. Esitetyn rakennusalueen rakennusoikeudeksi muodostuu tällöin n. 
1500 kem². 

Paloaseman rakentamien poikkeaa kaavan rakennuspaikalle osoittamasta käyttötarkoituksesta 
ja rakennuspaikan liittymät Salmentieltä edellyttävät kaavasta poikkeamista. Aluearkkitehti 
Leena Lahtisen lausunnon (ks. liite 4) mukaan alueelle voidaan käynnistää kaavamuutos, joka 
ottaa tarkemmin huomioon kunnan muuttuneet tarpeet ja lähiympäristön. 
Asemakaavamuutoksen tavoitteet olisivat yhtenevät nyt haettavan paloasemarakennuksen 
poikkeamisluvan kanssa. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan 
toteutumiselle tai kaavoitukselle alueella yleensä. 

Tonttialueen käyttösuunnitelma    
Rakennuspaikasta on laadittu tontinkäyttöluonnos, ks. liite 3. Paloasemarakennuksen 
asemointi on tehty tontin pohjoispuoleinen rinne ja tontin itäpuolella sijaitseva koillis- lounas- 
suuntainen oja huomioiden. Rakennuksen suuntaus on tehty siten, että lähtö hälytystehtäviin 
voidaan tehdä tontin pohjoispuolella kulkevalle Salmentielle. Tontille on otettu kaksi liittymää 
Salmentieltä; yksi lähtevän hälytysajon ja kalustopihan käyttöön sekä yksi asemalle palaavien 
hälytysajoneuvojen, sekä asiakas- ja tarkastusajoneuvojen liikennettä varten. Ratkaisu on tehty 
toiminnan turvallisuuden edistämiseksi. Kohdat, joissa ajoneuvoliikenteen väyliä ylitetään 
jalan, on merkitty ajorataan maalatuin suojatiemaalauksin. Kalusto-, hälytys- ja harjoituspiha, 
sekä henkilökunnan auto- ja polkupyöräpaikoitus on erotettu julkisista alueista 2,4 m korkealla 
kolmilanka-aidalla. Aitaaminen liittyy valtakunnallisiin turvallisuusohjeisiin. 

Kaupunkikuvallisesti suunnitelmassa on haettu rakennuksen toiminnasta kertovien tilojen eli 
kalustohallin sekä rakennuksen pääsisäänkäynnin puoleisen julkisivun suuntaamista siten, että 
ne ovat näkyvissä valtatielle. Samalla rakennuksen taakse jäävälle puolelle on voitu osoittaa 
piha-aluetta huoltoa, harjoittelua ja varastointia varten. Kalustohallin eteen on jätetty 
riittävästi tilaa ajoneuvojen kääntämistä ja käsittelyä varten. Paloaseman pääsisäänkäynnin 
läheisyyteen on suunniteltu paikka jäte-, polkupyörä ja autokatokselle. Tontin lounaisnurkkaan 
sijoitettu piharakennus on tarkoitettu sääsuojaksi peräkärryille ja venetrailereille, sekä sisältää 
paloaseman varavoimakoneen. 

Piha-alueille on osoitettu yhteensä 20 autopaikkaa, 3 vieraspaikkaa (joista yksi esteetön) ja 1 
katettu autopaikka tarkastusautoille. 

Maaperätutkimus, haitta-ainetutkimukset 
Rakennuspaikalle on tehty alustava pohjarakennesuunnitelma, ks. liite 5. Rakennuspaikka on 
kokonaan rakentamatonta peltoaluetta, eikä alueella ole kasvillisuutta. 

Rakennuspaikan maanpinta laskee Salmentieltä etelään. Tien pinta on 1-1,5 metriä 
korkeammalla kuin rakennuspaikan pohjoisosa, tästä tontti laskee vielä n. 1,5 metriä etelään 
päin. Rakennuspaikan tasaaminen edellyttää alueen eteläosan (harjoituspiha) nostamista noin 
1 metrin. Koska tie on reilusti korkeammalla kuin rakennuspaikka, on rakennuksen lattiapintaa 
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nostettava huomattavasti nykyisestä maanpinnan tasosta, jotta alueen pintavesien 
poisjohtamien saadaan toteutettua sujuvasti. 

Rakennusalueen pintamaana on pellon humuskerros. Pintamaan alla on n. 3-10 m vaihtelevasti 
kitkamaata ja koheesiokerroksia, maalajeina savi ja hiekka. Tämän alapuolella on 
moreenikerros, jossa on kiviä, lohkareita ja mahdollisesti kalliopintaa. Perusmaakerrokset ovat 
routivia. 

Rakennus suositellaan sijoitettavaksi mahdollisimman lähelle Salmentietä, koska maaperä 
löyhtyy huomattavasti etelään mentäessä. Paloasemarakennuksen ja muut tontilla olevat 
rakenteet perustetaan kovaan lyötävien tukipaalujen (esim. teräsbetonipaalut) varaan. 
Rakennusten alapohjat on tässä hankesuunnitelmassa oletettu toteutettavan kantavana 
rakenteena paalutuksen varaan maata vasten valettuina. Pihan liikennealueiden 
rakennekerroksen vahvuudeksi suositellaan vähintään 1 metriä. Rakennukset on salaojitettava. 
Alue on ollut viljelykäytössä, joten sen maaperä voidaan olettaa puhtaaksi. 

Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset 
Rakennuspaikkaa vastapäätä, Salmentien pohjoispuolelle, on suurehkoja ja tiivisti sijoitettuja 
teollisuus- ja kaupallisten toimintojen rakennuksia ja jonkin verran asuinrakennuksia. 
Salmentien eteläpuoli, jossa paloaseman rakennuspaikka sijaitsee, on harvaan rakennettua 
lähinnä avointa peltomaisemaa olevaa aluetta. Tämän, muutenkin jo hajanaisen 
rakennuskannan, vuoksi ympäristöä ei ole erityisesti tarvetta suojata paloaseman mahdollisesti 
aiheuttaman melun tai muun haitan vuoksi.  

Rakennuspaikka on huomattavan näkyvällä paikalla ohi kulkevalta Salmentieltä valtatien 
läheisyydessä. Paloasema täydentää alueen palvelurakennetta hyvän sijaintinsa vuoksi. 
Rakennuspaikka asettaa täten kaupunkikuvallisia vaatimuksia rakennuksen ulkonäölle. 
Paloasema on myös julkinen rakennus ja merkittävä yleistä turvallisuudentunnetta lisäävä 
tekijä, minkä vuoksi rakennuksen tulee edustaa ulkoisella olemuksellaan pysyvän julkisen 
rakennuksen laatutasoa. 

Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset 
Rakennuspaikka on Urjalan kunnan omistuksessa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen on määrä 
asettua (Urjalan kunnan omistamaan) rakennukseen vuokralaiseksi. Rakennusluvan 
myöntämisen edellytyksenä on rakennuspaikan hyväksyminen ja edellä kuvattujen 
poikkeamislupien saaminen.   

Toteuttamisaikataulu 
Uuden paloaseman rakentamisen aikataulun tavoitteeksi on asetettu aseman rakentamisen 
aloitus vuoden 2022 alussa siten, että uusi paloasema on otettavissa käyttöön vuoden 2023 
aikana. 

KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 
Hankkeen kustannusarvio on laskettu tilapohjaisena tavoitekustannusarviona. Kustannuksiksi 
on arvioitu noin 3.622.000 euroa alv. 0 %. Kustannusarvio on esitetty tarkemmin liitteessä 2. 

Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä ei ole otettu kantaa hankkeen rahoitukseen. 
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