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YPÄJÄNKYLÄN
OSAYLEISKAAVA

1

JOHDANTO

1.1 OSAYLEISKAAVA
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen
ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Kaava-alue sijaitsee Ypäjän kunnan pohjoisosassa rajautuen Ypäjän kunnan ja Loimaan, Humppilan ja Jokioisten kuntien välisiin kunnanrajoihin ja Ypäjänkylän rajaan etelässä. Kaava-aluetta kutsutaan Ypäjänkyläksi.

1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS
Kaavan nimi
Ypäjänkylän osayleiskaava
Kaavoitustyön ohjaus
Kaavoitustyötä on ohjannut Ypäjän kunnan suunnittelutoimikunta.
Kaavatyön ohjaukseen ovat osallistuneet tekninen johtaja Jouko Käkönen ja kunnanjohtaja
Vesa Ketola sekä rakennustarkastaja Jukka Laaksonen 5/2012 asti ja kunnanjohtaja Sinikka
Malin 1/2011 asti.
Yhteyshenkilöt
Ypäjän kunta
tekninen johtaja Jouko Käkönen
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ
vaihde 02-7626 500
Kaavan laatija
Arkkitehtitoimisto Arkit Oy psta Anitta Ojanen, arkkitehti SAFA
Uudenmaankatu 1 C, 05800 HYVINKÄÄ
gsm 040-757 9835
Ypäjänkylän osayleiskaavan tarkoituksena on
• alueen maankäytöllisten mahdollisuuksien hyödyntäminen
• arvokkaiden maisema- ja rakennusalueiden
• taaja-asutuksen rakennuspaikkojen kehittäminen; vanhojen rakennuspaikkojen täydentäminen ja
uusien rakentamisalueiden osoittaminen asumiseen, pienteollisuudelle ja hevostaloudelle
• maa - ja metsätalouden elinkeinotoiminnan edellytysten ylläpitäminen ja kehittäminen
• vapaa-ajanvieton mahdollisuuksien kehittäminen
• vapaa-alueiden ja reitistöjen osoittaminen ratsastusta, pyöräilyä ja jalankulkua silmälläpitäen
• matkailun edistäminen ja maatilamatkailun mahdollisuuksien tutkiminen
• kesäasukkaiden palveluiden sekä vapaa-ajan rakentamisen kehittäminen
• jätevesijärjestelyiden huomioiminen rakennusalueiden osoittamisessa
• rautatien linjaus risteysjärjestelyineen
• tutkia maisemallinen ja toiminnallinen liittyminen naapurikuntiin
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1.4 SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO
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1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

osallistumis- ja arviointisuunnitelma, täydentyvä
osoitekartta
maisemarakenne ja rakennettu ympäristö
luontoselvitys
liito-oravaselvitys
rakennusinventointi, ote
arkeologiset selvitykset, otteet
maanomistus
vesihuoltosuunnitelma
Ypäjänkylän kyläsuunnitelma
osayleiskaava määräyksineen, pienennös
osayleiskaavan sisällön havainnekartat
mielipiteiden, muistutusten ja lausuntojen tiivistelmät ja vastineet
osayleiskaavan suunnitteluvaiheita, pienennös
muistiot
valokuvia alueelta
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1.6 LUETTELO KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA,
TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALEISTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Ympäristöministeriö 2000 (2009 tavoitteiden tarkistukset)
Kanta-Hämeen maakuntakaava ja sen yhteydessä laaditut selvitykset (maakuntakaavan tarkistus
käynnissä), Hämeen liitto 2007
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuurihistorialliset ympäristöt –inventointi / Museovirasto
2009
Rakennettu Häme - Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö, Hämeen liitto ja Rakennustieto Oy
2003
Kanta-Hämeen perinnemaisemat, Hämeen ympäristökeskus 2000 ja 2003
Ypäjän arkeologinen inventointi: Petro Pesonen 2001, Museovirasto
Ypäjä, Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi Ypäjän kunnan alueella 18.-22.9.2006, Johanna Enqvist / Arkeologisen kulttuuriperinnön täydentävät selvitykset Hämeessä 2005-2007, Museovirasto, rakennushistorian osasto
Näin on tehty, lounaishämäläisiä kyläkuvauksia: Sirkka Köykkä, Eeva Stålhammar, 2005 Virtuaalivasaraprojekti
Kuis sit tehdään, ohjeita rakentajille: Sirkka Köykkä, Eeva Stålhammar 2005, Virtuaalivasaraprojekti
Virtuaalivasara – seudullinen kulttuuriympäristön inventointi-, hoito- ja kehittämishanke - aineisto
Forssan seudun maankäytön strateginen rakennetarkastelu / EAKR-projekti
Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin - hanke / Proagria Häme
Ypäjänkylän kyläsuunnitelma, Ypäjänkylä kyläyhdistys ry
Ypäjän kylämatkailun kehittämishanke / Valtakunnallinen teemapohjaisen kylämatkailun kehittämishanke
Ypäjän kunnan jätevesihuollon yleissuunnitelma
Ypäjän kunnan rakennusinventointi, Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 5/2009, Hämeen ympäristökeskus
Pohjakartta täydentynyt arkeologisten inventointien ja rakennusinventointien aineistoilla v 2009-2010
Luontoselvitys, biologi Hannu Tammelin / tmi Ekologinen ympäristökartoitus, 2009
Liito-oravaselvitys, biologi Hannu Tammelin / tmi Ekologinen ympäristökartoitus, 2010

2 TIIVISTELMÄ
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kaavatyön käynnistäminen keväällä 2009
kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 10.6.2009
esittely- ja yleisötilaisuus 10.6.2009 Ypäjänkylän Seuraintalolla
käsittely kunnanhallituksessa 16.6.2009; ilmoitus kaavan vireilletulosta ja nähtäville asettamisesta
osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.6.- 10.7.2009 ja 27.7.- 3.8.2009
kaavoittaja tavattavissa Ypäjänkylän Seuraintalolla 2.7. ja 9.7.2009
viranomaisneuvottelu 20.1.2010
kaavaluonnos ja päivitetty oas nähtävillä ja lausunnoilla 5.2.-5.3.2010
esittely- ja yleisötilaisuus 10.2.2010 kunnanvirastolla
luonnoksesta jätettiin mielipiteitä 10 kpl ja lausuntoja annettiin 10 kpl
viranomaisneuvottelu 24.6.2010
kaavoittaja tavattavissa Ypäjänkylän Seuraintalolla 29.11.2010 ja Ypäjänkylän koululla 2.12.2010
neuvottelu metsänomistajien edustajien kanssa luo-merkinnöistä 5.1.2011
25.10.2011 päivätty osayleiskaavaehdotus
kaavaehdotus ja päivitetty oas nähtävillä ja lausunnoilla 1.-30.11.2011
valtuustoaloite kaavoituksen keskeyttämiseksi 15.11.2011
kunnanhallituksen päätös 28.11.2011 Megatuuli Oy:n tuulivoimahankkeen kaava-alueen rajaamisesta pois Ypäjänkylän osayleiskaavasta
keskustelu- ja esittelytilaisuus kaavoituksesta kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsenille 7.2.2012
ehdotuksesta jätettiin muistutuksia 26 kpl ja lausuntoja annettiin 10 kpl
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•
•
•
•
•

keskustelutilaisuus muistutuksen jättäneille maanomistajille 19.7.2012 ja 6.8.2012 vastineiden ja
kaavan sisällöstä
muistutusten ja lausuntojen tiivistelmän ja niistä annettujen vastineiden käsittely kunnanhallituksessa
14.8.2012, aineiston palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi
muistutusten ja lausuntojen tiivistelmän ja niistä annettujen vastineiden käsittely kunnanhallituksessa
13.8.2013
tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen esittely yleisötilaisuudessa Ypäjänkylän koululla 28.8.2013
tarkistetun kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa 24.9.2013

2.2 OSAYLEISKAAVA
Ypäjänkylän osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena.

2.3 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Osayleiskaavan toteuttamista koskevat päätökset tehdään kaavan tultua voimaan.
Toteuttajatahona ovat maanomistajat.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 4370 hehtaaria. Alue sijaitsee Ypäjän pohjoisosassa, Kanta-Hämeen lounaisosassa rajautuen pääosin kunnanrajoihin ja Ypäjänkylän rajaan
etelässä. Megatuuli Oy:n tuulivoimahankealue ja sen lähialuetta on rajattu pois kaavaalueesta.
Kaava-alue on maaseutua, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokasta Loimijokilaakson viljelysmaisemaa, jonka avoimia peltomaisemia rajaavat metsäiset mäet.
Kaava-alueella on maatiloja, pientaloja, loma-asutusta ja pienimuotoista teollisuutta ja rakentamatonta avointa peltoaluetta, jokirantoja sekä metsää.
Alueella on rakennushistoriallisesti merkittävää rakennuskantaa ja nauhamaisia kyläkokonaisuuksia tiestöineen.
Rautatie on merkittävä osa Ypäjänkylän pohjoisosan keskusta.
3.1.2 Luonnonympäristö
3.1.2_1 Maisemarakenne, maiseman historialliset ominaispiirteet
Kaava-alue on maakunnallisesti arvokasta Loimijoen kulttuurimaisema-aluetta, joka on osa
laajempaa Jokioisten puolella jatkuvaa maisemakokonaisuutta.
Ypäjän halki idästä länteen virtaa Loimijoki, Kokemäenjoen suurin sivujoki, joka sivuaa kaavaalueen eteläosaa Loimaan kunnan puolella. Ypäjoki, Loimijoen pohjoinen sivujoki, saa alkunsa Ypäjänkylästä, ja virtaa pääosin Ypäjänkylän alueella kunnes laskee Loimijokeen Loimaan
Kauhanojalla.
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Ypäjän alueella on ollut lukuisia kivikauden asuinpaikkoja, jotka ovat sijoittuneet Itämeren
muinaisten vaiheiden lahdelmiin, ja jotka ovat maankohoamisen johdosta pääosin nykyisillä
savipelloilla. Jokilaaksojen kylien kantatalot ja viljelykset ovat vanhinta näkyvää kulttuurikerrostumaa. Vanhat kylätontit sijaitsevat Loimijoen ja sen sivuhaarojen kuten kaava-aluetta halkovan Ypäjoen rannoilla.
3.1.2_2 Pinnanmuodostus
Ypäjä kuuluu pinnanmuodostuksellisesti Lounais-Suomen rannikkoalueen ja Tammelan ylänköalueen rajalle.
Kaava-alueen laajuudesta johtuen myös korkeuserot alueen eri osien välillä ovat suuria. Peltoalueet laskevat kohti etelää ja Ypäjokea.
3.1.2_3 Maaperä
Alueen maaperä on mäkisiltä osiltaan moreenia ja peltoalueilla / alavilla osilla pääosin savea.
Jääkauden aikana Ypäjän alueen maaperään kerrostui savesta ja hiesusta viljelykäyttöön ja
laidunmaaksi sopiva maapohja, ja alue on ikivanhaa viljelyseutua.
3.1.2_4 Luonnonympäristö
Biologi Hannu Tammelin on laatinut alueesta luontoselvityksen v 2009 ja liito-oravaselvityksen
v 2010. Selvityksissä on todettu, että alueella on luonnonsuojelulain ja metsälain tarkoittamia
arvokkaita elinympäristöjä.
3.1.2_5 Pinta- ja pohjavesi
Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alue ole vedenhankinnan kannalta tärkeää
aluetta.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
3.1.3_1 Väestön rakenne kaava-alueella
Alueen pientaloissa ja maatalouskeskuksissa on pääosin ympärivuotinen asutus. Alueella on
myös vähäisessä määrin kesäasuntoja.
Ypäjän väkiluku on noin 2550 (vuodenvaihteessa 2011-2012). Väestön ikärakenne jakautuu;
0-14 v noin 16 %, 15-64 v noin 64 %, yli 64 v n 20 %.
Kunnan väestökehitys tilastokeskuksen mukaan; v 2010 asukkaita 2617, v 2015 – 2604, v
2020 – 2617, v 2025 -2649, v 2030 – 2687, v 2035 – 2722, v 2040 -2749.
3.1.3._2 Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva
Alue on kaavoittamatonta maaseutua.
Alueella on haja-asutuksen ja maatilojen talouskeskusten lisäksi taaja-asutuksen luonteisia
asutuskeskittymiä ja vanhoja kyliä pääasiallisesti olemassaolevien teiden varsilla; Nopola,
Ypäjänkylä, Onkojoenperäntien alkupää, Katinhännän alue, Isoveräjän asutusalue ja Suomelantien varsi (Velkaperä).
Vanhat kylät muodostavat nauhamaisia melko yhtenäisiä ja tiiviitä kokonaisuuksia.
Alueella on runsaasti vapaa-aluetta ja virkistysaluetta. Alueella on lisäksi vähäisessä määrin
vapaa-ajan asuntoja.
3.1.3_3 Palvelut
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Alueella on maa- ja metsätaloutta, hevostaloutta ja pienyritystoimintaa.
Alueella sijaitsee mm. Ypäjänkylän koulu, Pikku Annen Savipaja, Ypäjän Vehnämylly ja sen
kahvila, Myllykylän tila, Ypäjänkylän seurantalo ja Ypäjänkylän uimala.
Muut kunnan tarjoamat sekä kaupalliset palvelut ovat Ypäjän ydinkeskustassa kaava-alueen
etelärajalta n 3 km ja pohjoisosasta noin 10 km etäisyydellä. Etäisyys Loimaan keskustaan on
noin 10 km.
3.1.3_4 Työpaikat ja elinkeinotoiminta
Alueen työpaikat ovat maa- ja hevostalouskeskuksissa, koulussa, pienteollisuudessa ja palveluyrityksissä. Loimaa on Ypäjänkylän työssäkäyntialuetta.
3.1.3_5 Virkistys
Alueella on runsaasti ulkoilualueita (mm. Talastupa kaava-alueen läheisyydessä), kattava latuverkosto ja runsaasti maastoratsastukselle osoitettuja reittejä.
3.1.3._6 Liikenne
Autoliikenne
Alueen halki kulkee yhdystie 2812, jonka osoitenimi on Ypäjän keskustasta kunnan pohjoisrajalle kulkevalla osuudella Ypäjänkyläntie.
Ypäjänkylän Katinhännässä siihen liittyy yhdystie 2815, joka alkaa seututieltä 213 Loimaan
Kauhanojalla. Ypäjänkyläntie ylittää Ypäjänkylässä Turku–Toijala-radan ja jatkuu Loimaalle
Metsämaan Korvenkylään ja valtatielle 9 (Aura-Pirkka-tie).
Muut alueen kautta kulkevat tiet ovat 13549 Humppilantie Humppilaan ja 12613 Onkijoenperäntie Loimaalle. Myös radan ylittävä Suomelantie johtaa Loimaalle. Pohjoisosan Keinusuontie johtaa valtatie 9:lle.
Muu tiestö palvelee alueen sisäistä liikennettä ja on useimmiten päättyvää ilman läpikulkua.
Ypäjänkyläntielle on myös suoria liittymiä rakennetuilta asuintonteilta ja peltoalueilta.
Alueella ei ole kevyen liikenteen reittejä.
Rautatie
Turku-Toijala-rata on linjattu jo 1800-luvulla ja sillä on Ypäjänkylän asemanseudun kehittymisen osalta huomattavaa historiallista merkitystä.
Ypäjänkylän läpi kulkeva Turku-Toijala-rata on sähköistetty vuonna 2000 ja rata on perusparannettu vuosina 2006–2008. Ypäjänkylän kohdalla on puomillinen tasoristeys (puolipuomilaitos). Muut rataosuuden ylityspaikat Suomelantien osalla ovat valvomattomia ja vaarallisia.
3.1.3._7 Rakennettu kulttuuriympäristö
Arkeologinen inventointi
Museovirasto on suorittanut Ypäjän kunnan alueella v 2001 FL Petro Pesosen johdolla KantaHämeen maakuntakaavan valmisteluun liittyen Hämeen liiton toimeksiannosta arkeologisen
inventoinnin, jossa on tarkistettu ennestään tunnetut kiinteät muinaisjäännökset ja irtolöydöspaikat ja etsitty uusia.
Osana Hämeen liiton organisoimaa ”Arkeologisen kulttuuriperinnön täydentävät selvitykset
Hämeessä 2005-2007”-hanketta Museovirasto on v 2006 suorittanut Ypäjän kunnan alueella
FM Johanna Enqvistin johdolla historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten arkeologisen
inventoinnin.
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Em. inventoinnissa keskityttiin paikantamaan ja tarkastamaan oletettavasti jo keskiajalle periytyviä kyläpaikkoja. Lisäksi tarkastettiin joitakin Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä jo
olleita mahdollisia muinaisjäännöskohteita ja irtolöytöpaikkoja sekä perimätietojen mainitsemia tarinapaikkoja.
Kaava-alueella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset
Kivikautiset asuinpaikat / v 2001 inventointi
- 981 01 0002 - Ypäjä Heikkilänniemi 1, rauhoitusluokka 2
- 981 01 0007 - Ypäjä Vanha-Laurila 1, rauhoitusluokka 2
- rauhoitusluokka 2 = muinaisjäännöksen luonnetta ei voi selvittää ilman tarkempia
tutkimuksia
Ypäjän historiallisen ajan kohteet / v 2006 inventointi
- 1000 00 6440 - Ypäjän, Humppilan ja Jokioisten rajalla oleva suuri maakivi, Isovaha
- rauhoitusluokka II
Keskiaikaiset kylät / v 2006 inventointi
- 981 00 0001 – Ypäjänkylä (Ypasby) kylätontti, historiallinen
- rauhoitusluokka III
- kohde on niin tuhoutunut, ettei aktiivinen suojelu ole tarpeellista
Kaava-alueella sijaitsevat irtolöytöpaikat / v 2001 inventointi
- 981 04 0004 - Ypäjän asema (kivikautinen)
- 981 04 0011 - Heikkilänniemi 2 (kivikautinen)
- 981 04 0018 - Vanha-Laurila 2 (esihistoriallinen?)
- 981 04 0019 - Vanha-Laurila 3 (kivikautinen)
- 981 04 0020 - Vanha-Laurila 4 (kivikautinen)
- 981 04 0021 - Vanha-Laurila 5 (rautakautinen)
Kaava-alueella sijaitsevat myllyn- ja torpanpaikat / v 2006 inventointi
- myllyt 1-3, torpat 2, 9-12
Kulttuuriympäristön inventointi
Kaava-alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Loimijoen kulttuurimaisema-alueeseen.
Alueella on maakunnallisesti arvokas hallitsevalla paikalla sijaitseva rakennuskohde Sorrin talonpoikaistalo, joka edustaa seudulle tyypillistä rakennusperinnettä.
Alueen maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ovat Ypäjänkylän vanha
kylätontti, Ypäjän asemanseutu ja Katinhännän alue.
Kanta-Hämeen maakuntakaavan valmisteluun liittyen alue on sisältynyt Ypäjän maakunnalliseen rakennuskulttuuriselvitykseen v 2001 ja v 2003 julkaistuun Rakennettu Häme, Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö.
Em. aiempia kulttuuriympäristöalueiden inventointeja päivittävä ja tarkentava Forssan seudun
kuntien kulttuuriympäristön inventointihanke Vorski on käynnistynyt v 2007. Ypäjän kunnan
rakennusinventointi on valmistunut v 2009 lopussa. Inventointi on kohdistunut aiempaa tarkemmin yksittäisiin rakennuksiin, rakennusryhmiin ja pieniin aluekokonaisuuksiin syventäen
samalla tietämystä merkittävien kulttuuriympäristöjen ja suojeltujen rakennusten erityisluonteesta. Inventointiin on sisältynyt myös kohteita, jotka välittävät tietoa alueen historiallisista
vaiheista ja paikallisesta rakennustavasta ja tukevat alueen kulttuuripiirteiden kokonaiskuvan
hahmottamista ja auttavat kohteiden arvottamisessa.
Kohteet on luokiteltu kolmiportaisesti. Luokittelun arvoilla tarkoitetaan kohteissa todettuja kulttuurihistoriallisia eli rakennushistoriallisia, historiallisia ja/tai ympäristöllisiä arvoja, joiden on
arvioitu olevan merkittäviä paikkakunnan historian ja eri tekijöistä syntyneen kulttuuriympäristön ominaisluonteen ilmentäjinä. Arvot voidaan rinnastaa maankäyttö- ja rakennuslain 5 §
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mainittuihin rakennetun ympäristön kulttuuriarvoihin, joiden vaaliminen on em. lain mukaan
alueiden käytön suunnittelun yhtenä tavoitteena.
Kohteet ovat joko rakennus- ( R ) tai aluekohteita ( A ).
Luokka I ; kohde on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja edellyttää suojelun ratkaisemista kaavalla tai lailla ennen merkittäviä muutostoimenpiteitä. Vuonna 2008 inventointi ja aikaisemmat
paikalliset, seudulliset ja/tai valtakunnalliset selvitykset osoittavat selkeästi suojelutarpeen. Lisäselvityksiä tarvitaan, mikäli kohteisiin tai niiden ympäristöön on suunnitteilla muutoksia, joilla
voi olla vaikutuksia kohteen arvoihin.
Luokka II; kohteella on arvoja, mutta niiden merkittävyyttä ja laatua ympäristön ja perinteen
kannalta on tarkasteltava yksityiskohtaisemmin alueelle suunniteltavien rakennushankkeiden
tai muiden maankäyttöhankkeiden yhteydessä. Lisäselvitystarvetta on harkittava vireille tulevan hankkeen tavoitteiden ja vaikuttavuuden pohjalta.
Luokka III; kohde omaa tunnuspiirteitä, joiden arvoja on tarkasteltava yksityiskohtaisemmin ja
aluekokonaisuuden kannalta maankäytön suunnittelun yhteydessä. Erityispiirteet ja ympäristötekijät ovat pirstaleisia, muuntuneita tai inventointitiedoissa ei riittävästi ilmene kohteen rakennushistoria, ympäristöllinen asema ja/tai paikan historia.
Kaava-alueella on inventoinnissa arvioituja ja luokiteltuja aluekohteita:
- 56 Ypäjänkylän alue A I
- 59 Isonveräjäntien asutus A III
- 63 Katinhännän alue A II
- 65 Kestikievarintie A II
- 76 Myllykylän lähiympäristö A III
- 77 Nopola A II
- 80 Sahantie A II
- 81 Suomelantien asutus A III
Kaava-alueella on inventoinnissa arvioituja ja luokiteltuja rakennuskohteita:
- 57 Haukka R I
- 58 Hollinkorven kivinavetta R II
- 60 Kankaisi (Eetlan mökki) R II
- 61 Kansakoulu R II
- 62 Kanta-Seppälä (Vanha-Seppälä) R I
- 64 Kauppala (J.V.Rantasen kauppa) R I
- 66 Kestilä R II
- 67 Koivula R I
- 68 Kulma-Käänne (Suomisen talo) R II
- 69 Kulmatontti (Uotila) R I
- 70 Kuusisto R II
- 71 Lammela R III
- 72 Lyly R I
- 73 Mattila R I
- 74 Mutkala R II
- 75 Myllykylä R I
- 78 Peltomäki (entinen Katinhännän alakoulu)
- 79 Rintala (Rantala) R III
- 82 Taimela R III
- 83 Takala (Mylly ja kahvila) R I
- 84 Sorri (Tapiola) R I
- 85 Tienhaara (Vallan kauppa) R III
- 86 Uusi-Karri R II
- 87 Uusi-Laurila R I
- 88 Vanha-Karri R I
- 89 Vanha-Laurila R I
- 90 Viljala R III
- 91 Ypäjän saha R II
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-

92 Ypäjänkylän alakansakoulu R II
93 Ypäjänkylän seurantalo R II

3.1.3._8 Tekninen huolto
Alue on liitetty kunnan vesijohtoverkostoon.
Ypäjän kunnan haja-asutusalueille on laadittu haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma v 2007.
3.1.3._9 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Ypäjänkylän aseman seudulla ja muilla ylityspaikoilla raideliikenne aiheuttaa sekä vaaratilanteita että melu- ja tärinähaittoja. Aseman tasoristeysalue on huomattavasti korkeammalla kuin
radan läheisyydessä olevien rakennusten lattiataso.
Kaava-alueella on vanhoja käytöstä poistettuja maa-ainesten ottopaikkoja.
Alueella on käytöstä poistettu kaatopaikka.
3.1.4 Maanomistus
Kaava-alueen omistavat pääosin yksityiset maanomistajat ja osin kunta, yleiset tie- ja rataosuudet omistaa valtio.

3.2 SUUNNITTELUTILANNE
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
3.2.1_1 Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2004 ja vahvistettu valtioneuvostossa 28.9.2006 (KHO 28.12.2007).
Maakuntavaltuusto on 23.11.2009 päättänyt maakuntakaavan uudistamisen aloittamisesta.
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteen, asumisen ja
elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen.
Nykyinen maakuntakaava jää voimaan niiltä osin kuin alueita ei muuteta tai kumota 1. vaihemaakuntakaavassa. 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja toimitettu vuonna 2012 vahvistettavaksi ympäristöministeriöön.
Maakuntavaltuusto on päättänyt Kanta- Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan laatimisesta. Kaava tulee sisältämään liikenteen ja luonnonvarojen osioita ja kaava laaditaan vaihemaakuntakaavana. Kaavan tavoitevuosi on 2040. Kaavassa ei käsitellä kaikkia maakuntakaavan aihealueita. Maankäytön osalta tarkastellaan pääasiassa suo- ja turvealueita, tuulivoimaa, liikennejärjestelmän tarkistuksia, maa-ainesasioita, pohjavesialuerajauksia, tulvariskialueita ja hiljaisia alueita. Tämän vaihemaakuntakaavan vahvistuttua kaikki, mitä ei erikseen tällä kaavalla
kumota, jää Kanta-Hämeen kokonaismaakuntakaavasta sekä 1. vaihemaakuntakaavasta
voimaan.
Voimassaolevassa maakuntakaavassa alueelle on osoitettu;
Alueet
AT/s; kyläalue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään
- alue on osoitettu Nopola-Ypäjänkylä-väliselle alueelle
EOk 185, EOk 187, EOk 188; kalliokiviaineksenottoalueet
SL-227; luonnonsuojelualue
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MT 77; maatalousalue, merkittävä yhtenäinen peltoalue
MU 44; maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta
Kohteet
Käytöstä poistettu kaatopaikka
Kiinteä muinaisjäännös
- Vanha-Laurila
- Heikkilänniemi
Kehittämisen kohdealueet ja osa-alueet
Maaseudun kehittämisen kohdealue
- Nopola-Katinhäntä-Ypäjänkylä-akselilla
ma; Maisema-alue: kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue
- kaava-alueen avoin peltoalue ja jokilaakso
Väylät, linjat ja reitit
YT 2812 merkittävä yhdystie tai katu
- Ypäjänkyläntie
(YT 13549 Humppilantie merkitty Humppilan kunnan puolella)
Yhteystarve
- radan alikulku/ylikulku
Päärata
Ulkoilureitti
Hevosvaellusreitti
Z110; ohjeellinen uusi voimajohtolinja
Turku-Toijala-rata on linjattu 1800-luvulla ja se on paikoin mutkainen. Maakuntakaavassa on
ehdotettu rataoikaisua Humppila-Ypäjä välille.
3.2.1_2 Yleiskaava, asemakaava ja tonttijako
Suunnittelualueella ei ole lainvoimaista yleiskaavaa, asemakaavoja eikä tonttijakoa.
3.2.1_3 Rakennusjärjestys
Ypäjän kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan v 2012 alussa.
3.2.1_4 Pohjakartta
Asemakaavan pohjakartta on laadittu v 2006 ilmakuvauksen pohjalta.
3.2.1_5 Muut suunnitelmat ja päätökset
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa on voimassaolevan maakuntakaavan lisäksi osoitettu
AT Kyläalue tai kylämäisen asutuksen alue
- Katinhännäntien varteen on esitetty kyläalue tai kylämäisen asutuksen aluetta.
Kiinteä muinaisjäännös
- Ypäjänkylän kyläalueen osalle on lisätty kiinteä muinaisjäännös.
Uusi päärata, ohjeellinen sijainti
- radan siirtoa on esitetty Ypäjänkylän pohjoispuolelle, mikä rauhoittaisi kyläkeskuksen ja mahdollistaisi sen kehittämisen
Yhdystie
- Onkijoenperäntie Loimaalle on esitetty yhdystienä.
Ulkoilureittien ja hevosvaellusreittien sisältöä on tarkistettu
Ypäjänkylän kyläsuunnitelma, Ypäjänkylä kyläyhdistys ry;
Ypäjänkylällä aktiivisesti toimiva kyläyhdistys on laatinut Ypäjänkylän Seuraintalolta Onkijoenperäntielle ulottuvan ympäristösuunnitelman, johon liittyy myös Ypäjoen rantojen kunnostus
em. alueen osalla.
Rautatiehankkeet; Turku-Toijala radan parantaminen on Liikenneviraston hankeohjelmassa,
toteutuksen aikataulu ei ole tiedossa.

10/25

Ypäjälle on suunnitteilla Mt 2812 Ypäjänkylä-Ypäjä rakenteen parantaminen (aikatauluarvio v
2015) ja Mt13459 Ypäjänkylä-Humppila kevyt rakenteellinen korjaus.
Kunnanhallituksen päätös 28.11.2011 Megatuuli Oy:n tuulivoimahankkeen kaava-alueen rajaamisesta pois Ypäjänkylän osayleiskaavasta
3.2.1_6 Selvitykset ja inventoinnit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Ympäristöministeriö 2000 (2009 tavoitteiden tarkistukset)
Kanta-Hämeen maakuntakaava ja sen yhteydessä laaditut selvitykset (maakuntakaavan tarkistus
käynnissä), Hämeen liitto 2007
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuurihistorialliset ympäristöt –inventointi / Museovirasto
2009
Rakennettu Häme - Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö, Hämeen liitto ja Rakennustieto Oy
2003
Kanta-Hämeen perinnemaisemat, Hämeen ympäristökeskus 2000 ja 2003
Ypäjän arkeologinen inventointi: Petro Pesonen 2001, Museovirasto
Ypäjä, Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi Ypäjän kunnan alueella 18.-22.9.2006, Johanna Enqvist / Arkeologisen kulttuuriperinnön täydentävät selvitykset Hämeessä 2005-2007, Museovirasto, rakennushistorian osasto
Näin on tehty, lounaishämäläisiä kyläkuvauksia: Sirkka Köykkä, Eeva Stålhammar, 2005 Virtuaalivasaraprojekti
Kuis sit tehdään, ohjeita rakentajille: Sirkka Köykkä, Eeva Stålhammar 2005, Virtuaalivasaraprojekti
Virtuaalivasara – seudullinen kulttuuriympäristön inventointi-, hoito- ja kehittämishanke - aineisto
Forssan seudun maankäytön strateginen rakennetarkastelu / EAKR-projekti
Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin - hanke / Proagria Häme
Ypäjänkylän kyläsuunnitelma, Ypäjänkylä kyläyhdistys ry
Ypäjän kylämatkailun kehittämishanke / Valtakunnallinen teemapohjaisen kylämatkailun kehittämishanke
Ypäjän kunnan jätevesihuollon yleissuunnitelma
Ypäjän kunnan rakennusinventointi, Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 5/2009, Hämeen ympäristökeskus
Pohjakartta täydentynyt arkeologisten inventointien ja rakennusinventointien aineistoilla v 2009-2010
Luontoselvitys, biologi Hannu Tammelin / tmi Ekologinen ympäristökartoitus, 2009
Liito-oravaselvitys, biologi Hannu Tammelin / tmi Ekologinen ympäristökartoitus, 2010

3.2.1_7 Tarvittavat selvitykset
•
•

selvitys rautatien radan alikulun/ylikulun järjestämisestä ja nykyisen tasoristeyksen parantamisesta
melu- ja tärinäselvitys rautatien lähialueilta, joille osoitetaan asutuksen täydennysrakentamista

4 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE
Kaavan tarkoituksena on alueen maankäytöllisten mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Alueella olevat arvokkaat maisema- ja rakennusalueet tulee säilyttää.
Taaja-asutuksen luonteisten rakennuspaikkojen kehittäminen on tarpeen erityisesti vanhojen rakennuspaikkojen täydentämisen osalta. Täydentämisen mahdollisuudet ja uusien rakentamisalueiden osoittaminen
asumiseen, pienteollisuudelle ja hevostaloudelle on tarpeen selvittää.
Maa - ja metsätalouden elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytykset tulee varmistaa ja niitä tulee edelleen
kehittää.
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Alueella on paljon vapaa-alueita, joita voidaan hyödyntää ratsastuksen, pyöräilyn ja jalankulun reitteinä, ja
muun vapaa-ajan vieton mahdollisuuksien kehittämisessä.
Myös vapaa-ajan rakentamista tulee kehittää ja arvioida sen alueelle sopiva luonne.
Alueen matkailua ja maatilamatkailun mahdollisuuksia tulee edistää. Kesäasukkaiden tarve lähialueiden
palveluille tulee ottaa huomioon.
Rakennusalueiden osoittamisessa tulee huomioida alueiden vesi- ja jätevesihuollon järjestämisen tarkoituksenmukaisuus.
Rautatien linjauksella risteysjärjestelyineen on suuri vaikutus Ypäjänkylän aseman seudun osalta kylärakenteen kehittymiseen.
Kaavan yhteydessä on tarkoituksenmukaista arvioida maisemallinen ja toiminnallinen liittyminen naapurikuntiin ja seudullisiin kehittämishankkeisiin kuten logistiikkakeskushankkeeseen ja liikennehankkeisiin.

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Ypäjän kunnan ja kaavoittajan välinen aloitusneuvottelu on käyty 22.4.2009. Kunnanhallitus on 16.6.2009
hyväksynyt Ypäjänkylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja siinä kaavan laatimiselle
asetetut tavoitteet.

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
4.3.1 Osalliset
Osalliset on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
• Ypäjän kunta
• Kaava-alueen maanomistajat
• Kaava-alueeseen rajoittuvien maiden maanomistajat
• Vaikutusalueen asukkaat
• Ypäjänkylän kyläyhdistys ry
• Ypäjänkylän koulun vanhempainyhdistys
• Ypäjän riistamiehet
• Maa- ja kotitalousnaiset
• Metsäkeskus
• Metsänhoitoyhdistys
• Hämeen virkistysalueyhdistykset
• Energiayhtiö Sallila Energia Oy
• Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj
• Naapurikunnat Loimaa, Humppila ja Jokioinen
• Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
• Kanta-Hämeen pelastuslaitos
• Hämeen elinkeino-, liikenne– ja ympäristökeskus
• Hämeen liitto
• Museovirasto
• Liikennevirasto
4.3.2 Vireilletulo
Osayleiskaava on tullut vireille 26.5.2009.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

esittely- ja yleisötilaisuus 10.6.2009 Ypäjänkylän Seuraintalolla
käsittely kunnanhallituksessa 16.6.2009; ilmoitus kaavan vireilletulosta ja nähtäville asettamisesta
osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.6.- 10.7.2009 ja 27.7.- 3.8.2009
kaavoittaja tavattavissa Ypäjänkylän Seuraintalolla 2.7. ja 9.7.2009
kaavaluonnos ja päivitetty oas nähtävillä ja lausunnoilla 5.2.-5.3.2010
esittely- ja yleisötilaisuus 10.2.2010 kunnanvirastolla
luonnoksesta jätettiin mielipiteitä 10 kpl ja lausuntonsa antoivat Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Ypäjänkylässä toimivat yhdistykset (Ypäjänkylän kyläyhdistys, Ypäjän maamiesseura, Ypäjänkylän
maa- ja kotitalousnaiset, Ypäjänkylän koulun vanhempainyhdistys, Ypäjän riistamiehet, Keskustan
Ypäjänkylän paikallisyhdistys), Liikennevirasto, Hämeen liitto, Ypäjän kunnan tekninen lautakunta,
Museovirasto, Humppilan kunta, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, Ypäjän kunnan rakennuslautakunta ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Häme, Alueidenkäyttö
viranomaisneuvottelu 24.6.2010
kaavoittaja tavattavissa Ypäjänkylän Seuraintalolla 29.11.2010 ja Ypäjänkylän koululla 2.12.2010
neuvottelu metsänomistajien edustajien kanssa luo-merkinnöistä 5.1.2011
25.10.2011 päivätty osayleiskaavaehdotus
kaavaehdotus ja päivitetty oas nähtävillä ja lausunnoilla 1.-30.11.2011
valtuustoaloite kaavoituksen keskeyttämiseksi 15.11.2011
kunnanhallituksen päätös 28.11.2011 Megatuuli Oy:n tuulivoimahankkeen kaava-alueen rajaamisesta pois Ypäjänkylän osayleiskaavasta
keskustelu- ja esittelytilaisuus kaavoituksesta kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsenille 7.2.2012
ehdotuksesta jätettiin muistutuksia 26 kpl ja lausuntoja annettiin 10 kpl
keskustelutilaisuus muistutuksen jättäneille maanomistajille 19.7.2012 ja 6.8.2012 vastineiden ja
kaavan sisällöstä
muistutusten ja lausuntojen tiivistelmän ja niistä annettujen vastineiden käsittely kunnanhallituksessa
14.8.2012, aineiston palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi
muistutusten ja lausuntojen tiivistelmän ja niistä annettujen vastineiden käsittely kunnanhallituksessa
13.8.2013
tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen esittely yleisötilaisuudessa Ypäjänkylän koululla 28.8.2013
tarkistetun kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa 24.9.2013

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 10.6.2009, jossa käsiteltiin osayleiskaavan tavoitteita,
vaikutuksia ja tarvittavia selvityksiä ja täydennyksiä nähtäville asetettavaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan;
o maakuntakaava tulee sisällyttää aineistoihin ja maakuntakaavan rajaukset tulee huomioida
mm. sähkölinja
o yleiskaavan sisältövaatimusten toteutuminen tulee arvioida
o alueella tehdyt kulttuuriympäristön ja perinnemaiseman inventoinnit taustatietona, huomioidaan kaavan sisällössä
o lisätään tehtyihin selvityksiin Rakennettu Häme – Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö,
Hämeen liitto ja Rakennustieto Oy 2003, kunnan jätevesihuollon yleissuunnitelma
o lisätään OAS:n kaavan vaikutusten arviointiin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisen arviointi (VAT)
o ratahallintokeskuksen kaksoisraidesuunnitelman ajankohtaisuus tulee selvittää
o radalle voidaan esittää vaihtoehtoinen tarkastelu
o luontoselvityksen laadinta käynnistetty
Viranomaisneuvottelu 20.1.2010; työneuvottelu, jossa käsiteltiin 15.1.2010 päivättyä alustavaa luonnosta ja
täydennettyä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.
Viranomaisneuvottelu 24.6.2010; työneuvottelu, jossa käsiteltiin liikenneviraston 2.2.2010 päivätystä luonnoksesta antamaa lausuntoa.
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4.4 OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
4.4.1_1 Kunnan asettamat tavoitteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alueen maankäytöllisten mahdollisuuksien hyödyntäminen
arvokkaiden maisema- ja rakennusalueiden säilyttäminen
taaja-asutuksen rakennuspaikkojen kehittäminen; vanhojen rakennuspaikkojen täydentäminen ja
uusien rakentamisalueiden osoittaminen asumiseen, pienteollisuudelle ja hevostaloudelle
maa - ja metsätalouden elinkeinotoiminnan edellytysten ylläpitäminen ja kehittäminen
vapaa-ajanvieton mahdollisuuksien kehittäminen
vapaa-alueiden ja reitistöjen osoittaminen ratsastusta, pyöräilyä ja jalankulkua silmälläpitäen
matkailun edistäminen ja maatilamatkailun mahdollisuuksien tutkiminen
kesäasukkaiden palveluiden sekä vapaa-ajan rakentamisen kehittäminen
jätevesijärjestelyiden huomioiminen rakennusalueiden osoittamisessa
rautatien linjaus risteysjärjestelyineen
maisemallinen ja toiminnallinen liittyminen naapurikuntiin (logistiikkakeskus)

4.4.1_2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
•

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet; toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja
elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto kts kaavan muut vaikutukset 5.4.
o alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista ja sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä vrt. inventoinnit
o yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistetään osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta
hyödyntäen
o alueidenkäytön suunnittelulla on luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle ja suunnittelussa on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn ja muun ulkoilun (ratsastus) verkostoja
varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta
o alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
suunnittelun käyttöön ja pilaantuneiden maa-alueiden puhdistustarve
o alueidenkäytössä on huomioitava pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet

•

maakuntakaavassa alueelle on osoitettu;
o ATs; kyläalue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään
o EOk 185, EOk 187, EOk 188; kalliokiviaineksenottoalueet
o SL-227; luonnonsuojelualue
o MT 77; maatalousalue, merkittävä yhtenäinen peltoalue
o MU 44; maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta
o Käytöstä poistettu kaatopaikka
o Kiinteät muinaisjäännökset
o Maaseudun kehittämisen kohdealue
o ma; Maisema-alue: kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian
kannalta tärkeä alue
o YT 2812 merkittävä yhdystie tai katu
o (YT 13549 Humppilantie merkitty Humppilan kunnan puolella)
o Yhteystarve radan alitus/ylityspaikka
o Päärata
o Ulkoilureitti
o Hevosvaellusreitti
o Z110; ohjeellinen uusi voimajohtolinja

•

lisäykset Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa, joka on vahvistettavana ympäristöministeriössä;
AT Kyläalue tai kylämäisen asutuksen alue
Muinaisjäännös
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Uusi päärata, ohjeellinen sijainti
Yhdystie
4.4.1_3 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
•
•
•

arkeologisen perinnön huomioiminen
arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja yksittäisten rakennusten huomioiminen
arvokkaan maiseman ja maisemarakenteen säilyttäminen

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
4.4.2_1 Osallisten tavoitteet
•

kts mielipiteet, muistutukset ja lausunnot

4.4.2_2 Osayleiskaavan laadulliset tavoitteet
•

kaavan laatiminen riittävästi alueidenkäyttöä ja rakentamista ohjaavaksi ja yleiskaavan sisältövaatimukset täyttäväksi

4.4.2_3 Muut kunnan asettamat tavoitteet
•
•

rautatien linjauksen muutoksen sisällyttäminen kaavaan vähintään ohjeellisena linjauksena niin, ettei
alueiden kehittäminen muilta osin sen vuoksi esty
Megatuuli Oy:n tuulivoimahankkeen sijoitus ja sen kaava-alueen rajaaminen pois kaava-alueesta

4.5 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEITA
4.5.1 Suunnitteluvaiheita
4.5.1_1 Alustavat luonnokset
•
•

alustavia luonnoksia on käsitelty kunnan suunnittelutoimikunnassa 13.1.2010
täydennettyä alustavaa luonnosta 15.1.2010 on käsitelty viranomaisneuvottelussa 20.1.2010

4.5.1_2 Osayleiskaavan luonnos
•

osayleiskaavan luonnos on laadittu 2.2.2010 kunnanhallituksen käsittelyyn ja se on ollut nähtävillä
5.2.-5.3.2010

4.5.1:3 Osayleiskaavan ehdotus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viranomaisneuvottelun 24.6.2010 perusteella luonnosta on täydennetty mm.niin, että rautatien uusi
linjaus on esitetty vain yhteystarvemerkinnällä ja asuinrakentamisen reservialueet on poistettu nykyisen radan läheisyydestä
metsänomistajien edustajien, kunnan edustajien, kaavoittajan ja luontoselvityksen laatijan kesken on
lisäksi käyty neuvottelu luo-merkinnöistä 5.1.2011
ehdotus 25.10.2011 on laadittu luonnoksesta 2.2.2010 saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin annettujen vastineiden ja kunnan suunnittelutoimikunnan antaman ohjeistuksen mukaisesti
kunnanhallitus on 28.11.2011 päättänyt rajata kaava-alueesta tuulivoimahankkeen kaava-alueen
pois
keskustelutilaisuus muistutuksen jättäneille maanomistajille 19.7.2012 ja 6.8.2012 vastineiden ja
kaavan sisällöstä
muistutusten ja lausuntojen tiivistelmän ja niistä annettujen vastineiden käsittely kunnanhallituksessa
14.8.2012, aineiston palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi
muistutusten ja lausuntojen tiivistelmän ja niistä annettujen vastineiden käsittely kunnanhallituksessa
13.8.2013
tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen esittely yleisötilaisuudessa Ypäjänkylän koululla 28.8.2013
tarkistetun kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa 24.9.2013; tarkistettu ehdotus on laadittu
ehdotuksesta 25.10.2011 saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annettujen vastineiden, kunnan viranomaisten ja suunnittelutoimikunnan antaman ohjeistuksen mukaisesti
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5 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS
5.1 KAAVAN RAKENNE
Osayleiskaavan rakenne perustuu olemassaolevan maiseman ja kylien rakenteeseen. Aluevarausten so. alueiden käyttötarkoitusten merkintä noudattaa pääosin alueella olemassa olevaa tilannetta. Suurin osa alueesta on maa- ja metsätalousaluetta, jossa sallitaan maa-, hevos- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen.
Olemassaolevien kyläasutuksen keskusten kehittämismahdollisuuksia on parannettu ja uusia
kylämäisen asumisen paikkoja ja pientalorakentamisen paikkoja on osoitettu olemassaolevien
teiden varsille.
Arvokkaat rakennukset ja ympäristöt ja muinaismuistot on esitetty kartalla tehtyjen selvitysten
mukaisessa laajuudessa. Arvokkaat luontokohteet on pääosin esitetty selostuksen liitekartalla.
Rakennuskannaltaan tai ympäristöltään säilytettävät maatalouskeskukset on merkitty erikseen
kartalle.
Rautatien linjauksen mahdolliset tulevaisuuden muutokset on huomioitu asuinalueiden osalta
niin, ettei alueiden kehittäminen esty rautatien osalta tehtävien ratkaisujen vuoksi.
5.1.1 Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 4370 hehtaaria.
Kunnan väestökehitys huomioiden asuinalueiden määrää ei ole voimakkaasti pyritty lisäämään. Painotus on olemassaolevien kylämäisten asutuskeskittymien kehittämisessä.
Alue on osoitettu nykytilanteen mukaisesti pääosin maa- ja metsätalousalueeksi, jossa sallitaan maa-, hevos- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen.
5.1.2 Palvelut
Olemassaolevien palveluiden toimintamahdollisuuksia on lisätty.
Alueelle on luotu edellytykset uusien palveluiden syntymiselle maatilamatkailun, hevostalouskeskusten ja pienyritysten osalta.

5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
5.2.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
5.2.1_1 Kunnan asettamat tavoitteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alueen maankäytöllisiä mahdollisuuksia voidaan kaavan puitteissa hyödyntää
arvokkaiden maisema- ja rakennusalueiden säilyttämisen edellytykset paranevat
taaja-asutuksen rakennuspaikkoja voidaan kehittää mm. täydentämällä vanhoja rakennuspaikkoja ja
osoittamalla uusia alueita asumiseen, pienteollisuudelle ja hevostaloudelle
kaavan puitteissa maa - ja metsätalouden elinkeinotoiminnan edellytyksiä voidaan ylläpitää ja kehittää
vapaa-ajanvieton mahdollisuuksia voidaan kehittää ja vapaa-alueita on esitetty riittävästi ratsastuksen ja ulkoilun reitistöille
matkailulle ja maatilamatkailulle luodaan mahdollisuuksia
yhdyskuntarakennetta tiivistämällä myös kesäasukkaiden palvelut paranevat ja vapaa-ajan rakentamista voidaan osoittaa alueelle hallitusti
rakennusalueita on osoitettu jätevesijärjestelyt huomioiden
rautatien linjaus risteysjärjestelyineen ei ole esteenä alueiden käytön kehittämiselle
kaavan rakenne ei ole esteenä kaava-alueen maisemalliselle ja toiminnalliselle liittymiselle naapurikuntiin ja seudullisiin kehittämishankkeisiin
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5.2.1_2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
•
•

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kts kohta kaavan muut vaikutukset 5.4.3
kaava noudattaa voimassaolevan maakuntakaavan ja lisäksi pääosin Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan muutososien sisältöä

5.2.1_3 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
•
•
•

arkeologiset selvitykset on huomioitu Museoviraston ohjeen mukaan niin, että kaavaan on merkitty
muinaismuistolain (29/1963) rauhoittamat kiinteät muinaisjäännökset
arvokas kulttuuriympäristö on huomioitu alueen kulttuuriympäristöstä laadittujen inventointien mukaisesti
kaavan aluevaraukset ja määräykset mahdollistavat arvokkaan maiseman ja maisemarakenteen säilymisen

5.2.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
5.2.2_1 Osallisten tavoitteet
•
•
•
•
•

mielipiteisiin, muistutuksiin ja lausuntoihin on annettu vastineet, joiden perusteella osayleiskaavaa on
kehitetty
kaavan laadinnan aikana järjestetyt yleisötilaisuudet
metsänomistajien edustajien, kunnan edustajien, kaavoittajan ja luontoselvityksen laatijan kesken on
lisäksi käyty neuvottelu luo-merkinnöistä 5.1.2011
keskustelu- ja esittelytilaisuus kaavoituksesta kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsenille 7.2.2012
keskustelutilaisuus muistutuksen jättäneille maanomistajille 19.7.2012 ja 6.8.2012 vastineiden ja
kaavan sisällöstä

5.2.2_2 Osayleiskaavan laadulliset tavoitteet
•

kaavan ohjaa alueidenkäyttöä ja rakentamista ja täyttää yleiskaavan sisältövaatimukset

5.2.2_3 Muut kunnan asettamat tavoitteet
•
•

rautatien linjaus on esitetty yhteystarpeena, jonka toteutumisen aikataulu ei estä alueiden kehittämistä
Megatuuli Oy:n tuulivoimahankkeen sijoittaminen osaan alkuperäistä kaava-aluetta ja siitä seuraavat
kaava-alueen muutokset

5.3 ALUEVARAUKSET
Osayleiskaava osoittaa kunkin alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen. Pääkäyttötarkoituksen ohella alueella sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle.
5.3.1 Asuntoalueet
5.3.1_1 Pientalovaltaiset alueet
AP - Kyläalueiden ulkopuoliset asuinrakennusten muodostamat uudet rakennusryhmät.
Pientalovaltaiset alueet varataan erillispientalojen rakentamiseen.
Uusia tonttialueita on osoitettu Onkijoenperäntien varteen ilmansuunnallisesti ja maisemallisesti suotuisiin kohtiin sekä Katinhännäntien ja Humppilantien varteen olemassaolevien erillispientalojen ja -keskittymien läheisyyteen.
5.3.1_2 Kyläalueet
AT - Kyläalue, joka on tarkoitettu olemassa olevaa rakennetta täydentäen väljään kylämäiseen taaja-asutukseen, julkisille peruspalveluille, asumista palvelevaan liiketoimintaan ja maa-
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tilojen talouskeskuksille. Alueelle saa sijoittaa lisäksi ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta pienimuotoista tuotantotoimintaa. Rautatien melualueille sijoittuvilla alueilla sallitaan ainoastaan
vähäinen täydennysrakentaminen.
AT/s - Kyläalue, jolla ympäristön ominaispiirteet säilytetään. Kyläalue on tarkoitettu väljään kylämäiseen taaja-asutukseen, julkisille peruspalveluille, asumista palvelevaan liiketoimintaan ja
maatilojen talouskeskuksille. Alueella sijaitsevia rakennuksia ja kasvillisuutta tulee hoitaa niin,
että ympäristön peruspiirteet säilyvät. Peruskorjauksen yhteydessä ei saa heikentää rakennusten ja rakennusryhmien tyylipiirteitä ja yhtenäisyyttä. Uudisrakentamisen ja muutostöiden
tulee sopeutua sijaintinsa, rakennustyylinsä, mittasuhteidensa, värityksensä ja julkisivumateriaaliensa osalta ympäröivään rakennuskantaan ja luonnonmaisemaan. Rautatien melualueille
sijoittuvilla alueilla sallitaan ainoastaan vähäinen täydennysrakentaminen
Radan läheisyyteen ulottuvilla asuinalueille on merkitty meluntorjuntatarve. Melualueella sijaitsevien alueiden käyttö yleiskaavassa osoitettuun tarkoitukseen edellyttää melusuojauksen
ratkaisemista rakennusteknisin keinoin ja ympäristön osalta suojavyöhykkein, jotta alueen pihat ja rakennukset ovat riittävästi suojassa melulta ja tärinältä.
5.3.1_3 Maatilojen talouskeskusten alueet
AM/s – Maatilojen talouskeskusten alue, jolla rakennuskanta / ympäristö säilytetään. Alueelle
saa rakentaa maataloutta ja siihen liittyvää asumista palvelevia rakennuksia. Rakentaminen
tulee sovittaa maastoon, reunavyöhykkeisiin ja ympäröivään rakennuskantaan.
Arvokkaat kohteet on osoitettu kaavakartalla. Muita maatalouskeskuksia ei ole erikseen osoitettu.
5.3.1_4 Loma-asuntoalueet
RA – Loma-asuntoalue. Ranta-alueet, joille voidaan sijoittaa loma-asuntoja. Uusien rakennuspaikkojen vähimmäiskoon tulee olla 3000 m2, ja rantaviivaa tulee olla vähintään 40 m.
Uusien rakennuspaikkojen määrä määritellään erikseen emätilatarkastelun mukaan.

5.3.2 Muut alueet
5.3.2_1 Liikennealueet
LR-rautatieliikenteen alue. Ratalinjaus aluevarauksineen on esitetty olemassaolevan tilanteen
mukaisena.
Pohjoiseen on osoitettu vaihtoehtoinen ratalinjaus rautatien yhteystarvenuolin.
Asemanseudulle on lisäksi osoitettu tieliikenteen yhteystarve, jonka linjaus on ohjeellinen.
Tielinjaukset ratkaistaan tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Ypäjän keskustasta kunnan pohjoisrajalle kulkeva Ypäjänkyläntie, Humppilantie Humppilaan
Onkijoenperäntie Loimaalle on merkitty yhdysteiksi.
5.3.2_2 Maa-ainesten ottoalueet
Kaavaan on merkitty maakuntakaavan mukaiset maa-ainesten ottopaikat.
Maa-aineisten otto edellyttää aina erillistä lupakäsittelyä.
5.3.2_3 Luonnonsuojelualueet ja muut arvokkaat ympäristökohteet
Alueella olemassaoleva luonnonsuojelualue on merkitty maakuntakaavan mukaisesti.
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Luo-merkinnät
Luontoselvityksen ja liito-oravaselvityksen perusteella alueelle on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden ohjeelliset rajat pääosin selostuksen liitekartalle. Alueet ovat luonnon monimuotoalueita tai ekologisesti tärkeitä alueita. Luonto- ja lajityyppejä ovat kosteikko, arvokkaat metsäalueet, soistumat, laajat kallioalueet, yksittäiset kalliot, joiden luonnontila on hyvä, liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka sekä muut kohteet.
Kaavakartalle merkityt ohjeelliset luo ja luo-1-alueet sijoittuvat jokilaakson avoimille maa- ja
metsätalousalueille ja läheisille maatalousalueille.
Kaavakartalle luo- merkinnöin osoitetuilla alueilla osayleiskaavatasoa tarkempi arvottaminen
ja arvioiminen tapahtuu lupahakemusten käsittelyn yhteydessä tai alueiden asemakaavoituksen yhteydessä. Osayleiskaavassa ei em. alueille anneta hoitosuosituksia.
Kaavakartalle on merkitty luontoselvityksen mukaan ne ohjeelliset liito-oravia koskevat luo-2alueet, jotka sijoittuvat lähelle rakennettuja alueita ja joilla on merkitystä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoina.
Luo- luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen ohjeellinen
raja.
Luo-1 - luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen ohjeellinen raja. Alueella on metsälain 10 §:ssä tarkoitettua arvokasta elinympäristöä,
jonka rajaus ja arvot tarkennetaan metsähoidollisten ja muiden hankkeiden yhteydessä hankekohtaisesti.
Luo-2 - Liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan ohjeellinen raja. Paikan
hävittäminen tai olosuhteiden huonontaminen on luonnonsuojelulain 49 § mukaan kielletty.
Alueet on kaavakartalla lisäksi osoitettu luonto- ja lajityyppien mukaan;
- kosteikko
- laajat kallioalueet
- liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka
- muut kohteet, jotka ovat pääasiassa rauhoitettavaksi tarkoitettuja puita
5.3.2_4 Maa- ja metsätalousalueet
M-1 - Maa- ja metsätalousalue, jolla sallitaan maa- , hevos- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Alueelle sallitaan lisäksi sellainen haja-asutusluonteinen asuinrakentaminen, joka ei
vaikeuta pääasiallista käyttötarkoitusta. Alueet on osoitettu pääosin kaava-alueen pohjoisosan
metsäisille ja mäkisille alueille.
M-2 - Maa- ja metsätalousalue, jolla sallitaan maa-, hevos- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Alueelle saa rakentaa asuin-, talli-, palvelu- ja talousrakennuksia ja yhteysreittejä.
Rakentaminen tulee sovittaa maastoon, reunavyöhykkeisiin ja ympäröivään rakennuskantaan.
Rakentaminen ei saa estää luontevia yhteyksiä vapaa-alueille ja reitistöihin. Jätevesi- ja
muussa jätteiden käsittelyssä tulee pyrkiä yhteisjärjestelyihin.
Uusien asuinrakennusten rakennuspaikkojen tulee sijoittua ensisijaisesti olemassaolevien tieyhteyksien varrelle ja metsä- ja peltovyöhykkeen välialueelle. Rakennettaessa useampia rinnakkaisia rakennuspaikkoja maisemallisesti näkyville paikoille, tulee rakennusten muodostaa
enintään neljän asuinrakennuksen muodostamia ryhmiä, joiden väliin jää riittävän laajoja rakentamattomia ja luonnonmukaisia vyöhykkeitä / alueita.
Rakennuspaikan koko määräytyy Ypäjän kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.
MT – Maatalousalue, joka tulee säilyttää avoimena peltoalueena, maisematilana.
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Alueella sallitaan maa- ja hevostaloutta palveleva rakentaminen sekä pienimuotoinen tuotantotoiminta. Rakentamisen tulee sijoittua olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja liittyä
olemassa oleviin tiealueisiin niin, että avoin maisematila säilyy.
MU - Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta Alueella sallitaan
maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Alueella sallitaan lisäksi ulkoilua ja retkeilyä
palveleva rakentaminen ja sellainen loma-asuntojen rakentaminen ja haja-asutusluonteinen
asuinrakentaminen, joka ei edellytä uusia tielinjoja eikä vaikeuta pääasiallista käyttötarkoitusta. Rakentamisen sijoittelu ei saa vaikeuttaa MU-alueen käyttöä maa- ja metsätalouteen, ulkoiluun ja virkistykseen eikä virkistystä ja hevostaloutta palvelevien reittien luontevaa käyttöä.
Määräys ohjaa lomarakentamisen kokoa; lomakylien rakentaminen ja taaja-asutus em. alueille ei ole MU-sisällön mukaista.
MY - Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alue on avoin maisematila, jokilaakso ja pelto.
Alue on osoitettu Ypäjoen ja sen ylähaarojen varsille.
5.3.2_5 Vesialueet
Kaava-alueelle on osoitettu vesialuetta W Ypäjoen latvaosan tulva-alueelle sekä Y uimalan
osalle. Aluerajaukset ovat yleispiirteisiä.
5.3.2_6 Suojelukohteet SM 1-3
Kaava-alueelle on merkitty muinaismuistolain rauhoittamat kiinteät muinaisjäännökset.
Ko. alueen kaivaminen peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten. Maa- ja metsätalouden harjoittaminen on alueella sallittu lukuun ottamatta koneellista metsämaan muokkausta.
Kivikautiset asuinpaikat, rauhoitusluokka 2
SM 1 = 981 01 0007 - Ypäjä Vanha-Laurila 1, rauhoitusluokka 2
SM 2 = 981 01 0002 - Ypäjä Heikkilänniemi 1, rauhoitusluokka 2
Historiallisen ajan kohteet, rauhoitusluokka II (2)
SM 3 = 1000 00 6440 - Ypäjän, Humppilan ja Jokioisten rajalla oleva suuri maakivi, Isovaha
-

rauhoitusluokka 2 = kohteiden arvon selvittäminen edellyttää tarkempia tutkimuksia, tutkimusten jälkeen niiden luokitus tarkistetaan

5.3.2_7 Suojeltavat kulttuuriympäristöt
Kaavakartalle on merkitty maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät inventointeihin sisältyneet kohteet. Kaavakartalle on merkitty tiedoksi selostuksessa oleva kohteiden luettelointi.
Kohteet on merkitty suojeltaviksi kulttuuriympäristöiksi, joiden arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö tulee säilyttää.
Loimijoen kulttuurimaisema-alueen säilyttäminen ja suojelu on huomioitu muissa kaavamääräyksissä ja merkinnöissä kts edellä.
Kohteet on merkitty kaavakarttaan kohteen luettelonumerolla, ja ne sisältävät myös maakunnallisesti merkittävät kohteet niitä erittelemättä. Maakunnallisesti arvokas kohde Sorrin talonpoikaistalo on merkitty lisäksi numerolla 1.
Kaavakartalle on merkitty aluekohteet:
- 56 Ypäjänkylän alue A I
- 59 Isonveräjäntien asutus A III
- 63 Katinhännän alue A II
- 65 Kestikievarintie A II
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-

76 Myllykylän lähiympäristö A III
77 Nopola A II
80 Sahantie A II
81 Suomelantien asutus A III

Kaavakartalle on merkitty rakennuskohteet:
- 1 / 84 Sorri (Tapiola) R I
- 57 Haukka R I
- 58 Hollinkorven kivinavetta R II
- 60 Kankaisi (Eetlan mökki) R II
- 61 Kansakoulu R II
- 62 Kanta-Seppälä (Vanha-Seppälä) R I
- 64 Kauppala (J.V.Rantasen kauppa) R I
- 66 Kestilä R II
- 67 Koivula R I
- 68 Kulma-Käänne (Suomisen talo) R II
- 69 Kulmatontti (Uotila) R I
- 70 Kuusisto R II
- 71 Lammela R III
- 72 Lyly R I
- 73 Mattila R I
- 74 Mutkala R II
- 75 Myllykylä R I
- 78 Peltomäki (entinen Katinhännän alakoulu)
- 79 Rintala (Rantala) R III
- 82 Taimela R III
- 83 Takala (Mylly ja kahvila) R I
- 85 Tienhaara (Vallan kauppa) R III
- 86 Uusi-Karri R II
- 87 Uusi-Laurila R I
- 88 Vanha-Karri R I
- 89 Vanha-Laurila R I
- 90 Viljala R III
- 91 Ypäjän saha R II
- 92 Ypäjänkylän alakansakoulu R II
- 93 Ypäjänkylän seurantalo R II
5.3.2_8 Muut merkinnät
Runkoviemäri on esitetty ohjeellisesti Katinhännäntien varteen.
Käytöstä poistettu kaatopaikka on osoitettu terveyshaitan poistamistarve-merkinnällä.
110 kV Sähkölinjalle on osoitettu ohjeellinen linjaus. Linjaus tarkentuu toteutusvaiheessa.
Hevos-/ulkoilureitit, latureitit ja polkureitit on esitetty ohjeellisina. Osa reiteistä on maanomistajien kanssa sovittuja, osan toteutus edellyttää sopimusta maanomistajien kanssa.
Alueen kyläalueiden ja uusien alueiden välille on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve.
Tuulivoimahankkeen alue ja lähialuetta on rajattu pois alkuperäisestä kaava-alueesta.
Hankkeen aikataulusta ja vaikutuksista Ypäjänkylän osayleiskaavaan ei ole toistaiseksi tietoa.
Lähialueiden maankäyttö tulee tarkistaa em. ulkopuolisen alueen maankäytön suunnittelun
yhteydessä.
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5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Alue säilyy maa- ja metsätalousvaltaisena maaseutuna.
5.4.1_1 Väestön rakenne kaava-alueella
Alueesta muodostuu eri väestöryhmien kannalta tasapainoinen elinympäristö. Alueelle on
osoitettu asumisen mahdollisuuksia sekä maatalous-, kylä- että pientaloympäristöissä. Alueen
palveluiden monipuolistaminen on tehty mahdolliseksi.
5.4.1_2 Yhdyskuntarakenne
Suunniteltu maankäyttö täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.
Uudet hevosreitit ja ulkoilureitistöt parantavat virkistysalueiden ja virkistysreittien saavutettavuutta.
5.4.1._3 Taajamakuva
Alue säilyy maaseutuna, jossa taaja-asutuksen keskittymiä kehitetään hallitusti.
Vanhat, täydentyvät kylät muodostavat jatkossakin nauhamaisia, yhtenäisiä ja tiiviitä kokonaisuuksia.
Alueelle on varattu runsaasti vapaa-aluetta ja virkistysaluetta.
5.4.1_4 Palvelut
Olemassaolevien palveluiden toimintamahdollisuuksia on lisätty. Alueelle on luotu edellytykset
uusien palveluiden syntymiselle maatilamatkailun, maa- ja hevostalouskeskusten ja pienyritysten osalta.
5.4.1_5 Työpaikat ja elinkeinotoiminta
Olemassa olevien palveluiden toimintamahdollisuuksien parantaminen ja alueen rakentuminen edesauttaa alueen työpaikkojen säilymistä ja elinkeinoelämän kannattavuutta.
5.4.1_6 Virkistys
Alueen virkistysmahdollisuudet paranevat. Alueelle on varattu runsaasti vapaa-aluetta, virkistysaluetta ja reitistöjä. Alueelle on luotu myös mahdollisuuksia maatilamatkailulle. Ypäjänkylän
Seuraintalon alue uimarantoineen lisää alueen monipuolista virkistyskäyttöä.
5.4.1_7 Liikenne
Radan uusi rautatien yhteystarvemerkinnöin osoitettu linjaus kunnan pohjoisrajalle rauhoittaisi
asemanseutua ja monipuolistaisi toteutuessaan asemanseudun kylätaajaman kehittämismahdollisuuksia.
Rautatien asemaseudulle osoitetut tieliikenteen yhteystarvemerkinnät parantavat liikenteen
turvallisuutta, kun radan tasoristeykset poistuvat. Läpikulkuliikenteen siirtyminen pois Nopolan nauhamaiselta kyläraitilta mahdollistaa em. alueen tieympäristön kohentamisen ja alueelle
luonteenomaisen pienipiirteisyyden säilymisen.
Alueen olemassa olevaan tiestöön ei ole osoitettu muita muutoksia. Pääteiden ja kylätaajamien ja uusien asuinalueiden välille on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarvemerkintöjä liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja saavutettavuuden edistämiseksi.
5.4.1_8 Rakennettu kulttuuriympäristö
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Kaava-alueella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset; kivikautiset asuinpaikat ja historiallisen
ajan rajakivet on suojeltu muinaismuistolain mukaan.
Maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät arvokkaat rakennus- ja ympäristökohteet on merkitty suojeltaviksi kulttuuriympäristöiksi, joiden arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö tulee
säilyttää.
5.4.1_9 Tekninen huolto
Ypäjän kunnan haja-asutusalueille on laadittu haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma v 2007.
Uusien asuinalueiden sijoittaminen olemassaolevan tieverkoston varteen edesauttaa jätevesiosuuskuntien perustamista siirtoviemäriin liittymistä varten.
5.4.1_10 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Radan muutos kunnan pohjoisosaan antaisi mahdollisuuden asemanseudun monipuoliseen
kehittämiseen.
Ypäjänkylän aseman seudulla tasoristeysalueen muutos ja radan alikulkuyhteys parantaisivat
nykyisen tasoristeyksen läheisyydessä olevien rakennusten käyttömahdollisuuksia ja alueen
turvallisuutta.
Kaava-alueelle on merkitty maa-ainesten ottopaikat maakuntakaavan mukaan. Maa-aineisten
otto edellyttää aina erillistä lupakäsittelyä.
Radan läheisyyteen ulottuvilla asuinalueille on merkitty meluntorjuntatarve. Melualueella sijaitsevien alueiden käyttö yleiskaavassa osoitettuun tarkoitukseen edellyttää melusuojauksen
ratkaisemista rakennusteknisin keinoin ja ympäristön osalta suojavyöhykkein, jotta alueen pihat ja rakennukset ovat riittävästi suojassa melulta ja tärinältä.
Alueelle on merkitty käytöstä poistettu kaatopaikka terveyshaittana.
5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
5.4.2_1 Maisemarakenne, maiseman historialliset ominaispiirteet
Osayleiskaavan rakenne perustuu olemassaolevaan maisemarakenteeseen ja maiseman historiallisiin ominaispiirteisiin ja korostaa niitä.
5.4.2_2 Luonnonympäristö
Luontoselvityksen ja liito-oravaselvityksen pohjalta osoitetut luo-merkinnät edesauttavat arvokkaiden elinympäristöjen säilymistä alueella.
5.4.3 Muut vaikutukset
Osayleiskaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan
•

elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
o alueidenkäytöllä on esitetty yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista ja sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä
o yhdyskuntarakennetta on kehitetty siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä on edistetty osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen
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o

o
o

alueidenkäytön suunnittelulla on luotu edellytykset hyvälle taajamakuvalle ja suunnittelussa
on varattu riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn ja muun ulkoilun (ratsastus) verkostoja varten sekä edistetty verkostojen jatkuvuutta
alueidenkäytön suunnittelussa on otettu huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
suunnittelun käyttöön
alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alue ole vedenhankinnan kannalta tärkeää
aluetta

Kaavan suhde yleiskaavan sisältötavoitteisiin
Sisältövaatimus

Osayleiskaava

Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään
yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus
ja ekologinen kestävyys

- noudattaa maakuntakaavaa

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus

- hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta
- lisää palveluiden kysyntää ja sitä kautta parantaa
ja takaa palveluiden kehittymistä

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä energia-, vesi- ja
jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta
kestävällä tavalla

- alue liittyy olemassa olevaan tieverkkoon
- energia-, vesi- ja jätehuolto on järjestettävissä
olevaa infrastruktuuria täydentäen
- alueelle on osoitettu runsaasti reitistöjä maa- ja
metsätalousalueelle
- kevyen liikenteen yhteystarpeet on osoitettu olemassaolevien reittien varrelle

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri
väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
6) kunnan elinkenoelämän toimintaedellytykset

- asuntojen ja maa- ja hevostalouskeskusten sijainti
auttaa muodostamaan alueesta eri väestöryhmien
kannalta tasapainoisen elinympäristön
- rakentaminen alueelle lisää palveluiden kysyntää
- elinkeinoelämän toimintaedellytykset lisääntyvät

7) ympäristöhaittojen vähentäminen

- ympäristöhaittojen vähentäminen on otettu huomioon
- M2-alueilla jätevesi- ja muussa jätteiden käsittelyssä tulee pyrkiä yhteisjärjestelyihin
- radan muutos kunnan pohjoisosaan antaa mahdollisuuden asemanseudun monipuoliseen kehittämiseen ja vähentää rautatien aiheuttamaa melu- ja
tärinähaittaa
- tasoristeysalueen muutos ja radan alikulkuyhteys
parantavat alueen turvallisuutta
- kaava-alueelle on merkitty maa-ainesten ottopaikat maakuntakaavan mukaan
- radan läheisyyteen on merkitty melusuojaustarve

- ratkaisu on taloudellinen, yhdyskuntarakenteellisesti toimiva sekä ekologinen
- taaja-asutuksen keskittymiä kehitetään hallitusti
- vanhat, täydentyvät kylät muodostavat jatkossakin
nauhamaisia, yhtenäisiä ja tiiviitä kokonaisuuksia
- uudet tonttialueet sijoittuvat Onkijoenperäntien
varteen ilmansuunnallisesti ja maisemallisesti suotuisiin kohtiin sekä Katinhännäntien ja Humppilantien varteen olemassaolevien erillispientalojen ja keskittymien läheisyyteen
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ja em. melualueille ulottuvien asuinalueiden käyttö
edellyttää melusuojauksen ratkaisemista rakennusteknisin keinoin ja ympäristön osalta suojavyöhykkein, jotta alueen pihat ja rakennukset ovat riittävästi suojassa melulta ja tärinältä
- käytöstä poistettu kaatopaikka on merkitty kartalle
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonvarojen vaaliminen

- kaava täydentää rakennettua ympäristöä
- kaavan rakenne perustuu olemassaolevaan maisemarakenteeseen ja maiseman historiallisiin ominaispiirteisiin ja korostaa niitä.

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai
muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa

- kaava lisää virkistykseen soveltuvia alueita
- toteutuksen ei katsota aiheuttavan maanomistajille
tai muille oikeuden haltijoille kohtuutonta haittaa
- kaavalla ei rajoiteta maa- ja metsätalousalueiden
hajarakennusoikeutta
- kaava antaa mahdollisuuden monipuoliseen asumiseen ja elinkeinoelämän kehittämiseen
- kaava osoittaa kunkin alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen. Pääkäyttötarkoituksen ohella alueella
sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei
aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle.

5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT
Ympäristön olemassaolevia häiriötekijöiden haittavaikutuksia on pyritty poistamaan kaavamääräyksin.

5.6 KAAVAMERKINNÄT JA – MÄÄRÄYKSET
Ohessa ote merkinnöistä ja määräyksistä.

6 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS
6.1 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS
Osayleiskaavan toteuttamista koskevat päätökset tehdään kaavan tultua voimaan.
Toteuttajatahona ovat maanomistajat.

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA
Toteutusta seurataan alueen asukasmäärän kehittymisen, ympäristöhäiriöiden ja ongelmien,
palveluiden ja työpaikkojen toteutumisen, maanomistajilta saadun palautteen sekä rakennettujen ympäristöjen ja rakennusten elinkaaren ja kunnossapidon seurannan kautta.
Hyvinkäällä 24.9.2013 Arkkitehtitoimisto Arkit Oy psta Anitta Ojanen

LIITTEET
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