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KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

 
 Alue sijaitsee Ypäjän pohjoisosassa rajautuen kunnanrajoihin ja Ypäjänkylän rajaan etelässä. 

 
KAAVAN TARKOITUS 

 
 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). 

 
 
KAAVA-ALUEEN NYKYTILANNE 
 

 Kaava-alue on maaseutua, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokasta Loimijokilaakson viljelysmaisemaa, 
jonka avoimia peltomaisemia rajaavat metsäiset mäet. 

 Alueella on rakennushistoriallisesti merkittävää rakennuskantaa ja nauhamaisia kyläkokonaisuuksia tiestöineen. 

 Rautatie on merkittävä osa Ypäjänkylän pohjoisosan keskusta. 
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KAAVAN VAIKUTUKSET 
 

 Kaavaprosessin yhteydessä arvioidaan ympäristövaikutukset (kulttuurihistoriallisen ympäristön, rakennusten 
ympäristön ja maisemakuvan muutokset), taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä liikenne ja tekninen 
huolto. 

 Arvioidaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen. 

 
TARVITTAVAT SELVITYKSET 
 

 Selvitys rautatien radan alikulun/ylikulun järjestämisestä ja nykyisen tasoristeyksen parantamisesta. 

 Melu– ja tärinäselvitys rautatien lähialueilta / alueilta, joille osoitetaan asutusta. 

 
TEHDYT SELVITYKSET 
 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Ympäristöministeriö 2000 (2009 tavoitteiden tarkistukset) 

 Kanta-Hämeen maakuntakaava 2006 ja 1. vaihemaakuntakaava 2012 (vahvistettavana Hämeen liitto  

 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 ympäristökes-
kus 

 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 

 
OSALLISET 
 

 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 
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KAAVAPROSESSIN VAIHEET 
 

 Osana v 2008 kaavoituskatsausta  

 Kaavatyön käynnistäminen v 2009 

 Käsittely kunnanhallituksessa 16.6.2009; ilmoitus kaavan vireilletulosta ja nähtävilleasettamisesta  
 
Tavoiteaikataulu 

 Kesäkuu - heinäkuu - elokuu 2009 osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  
      22.6.  - 10.7.2009 ja 27.7.  -  3.8.2009 

 5.2.-5.3.2010 kaavaluonnos ja päivitetty oas nähtävillä ja lausunnoilla 

 1.-30.11.2011 kaavaehdotus ja päivitetty oas nähtävillä ja lausunnoilla 

 Elo-syyskuu 2013 kunnanhallituksen käsittely  

 2013 kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan 
 
 
TIEDOTTAMINEN 

 Kaavatyöstä tiedotetaan kaikissa käsittelyvaiheissa Ypäjän kunnan virallisessa ilmoituslehdessä ja 
kunnan ilmoitustaululla kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuilla internetissä. 

 
 
YHTEYSTIEDOT 
Ypäjän kunta,               Arkkitehtitoimisto Arkit Oy psta 
Tekninen johtaja Jouko Käkönen                       Anitta Ojanen 
Vaihde 02-7626500, 0500-801914     040-757 9835  
jouko.kakonen@ypaja.fi 

       
Päivitetty  24.9.2013 
 
 
Liitteet :  kantakartta, pienennös 
    voimassaoleva maakuntakaava, pienennös 
    Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava, pienennös muutososat ja yhdistelmä 
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                             VAHVISTETTU MAAKUNTAKAAVA 
 
                                   KANTA-HÄMEEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN KARTTA 
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                              KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVOJEN YHDISTELMÄ 
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  OSOITEKARTTA 

 



LIITE 3  

MAISEMARAKENNE JA  

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
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