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PALIKKALAN ASEMAKAAVA
1

Perus ja tunnistetiedot

1.1 Tunnistetiedot
Kaavan nimi:

Palikkalan asemakaava

Kaavan päiväys:

ehdotus 13.9.2018

Kaavan vaihe:

Ehdotusvaihe

Alueen määrittely:

Asemakaava koskee kunnan tiloja R:no: 981‐404‐4‐114, 981‐
404‐1‐4, 981‐404‐2‐23, 981‐404‐2‐22, 981‐404‐878‐2, 981‐404‐
2‐1, 981‐404‐2‐20, 981‐404‐2‐25, 981‐404‐2‐30, 981‐404‐4‐
388, 981‐404‐2‐26, 981‐404‐5‐0, 981‐404‐2‐8, 981‐404‐4‐496,
981‐404‐4‐368, 981‐404‐4‐369, 981‐404‐4‐166, 981‐404‐4‐366,
981‐404‐4‐367, 981‐404‐4‐304, 981‐404‐4‐175, 981‐404‐4‐495
ja 981‐404‐4‐97.
Asemakaavalla muodostuu korttelit 101‐106 sekä katualueita.

Kaavan laatija:

Maritta Heinilä, arkkitehti YKS‐506
Milla Rusanen, arkkitehti

Osoite:

FCG Suunnittelu ja Tekniikka
Hatanpäänkatu 1 A
33900 Tampere

Sähköposti:

etunimi.sukunimi@fcg.fi

Projektinumero:

P34582

Vireilletulo:

6.2.2018

Nähtävillä:

kaavaluonnos 23.5.2018‐25.6.2018

Kunnanvaltuusto hyväksynyt:

1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijoittuu Ypäjän kunnan Palikkalan kyläalueelle Palikkalantien ja
Hyrsynkulmantien kohdalle molemmin puolin valtatietä 10.
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Kuva 1. Karttaote. Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä.

Kuva 2. Kaava-alueen sijoittuminen ortokuvassa
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2

Tiivistelmä

2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia ja osallisille varataan tilaisuus mielipiteensä
esittämiseen (MRL 62 §) kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto
nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti. Tässä
yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet.
Kaavakartta ja -selostus laaditaan vaiheittain kaavoitusprosessin kuluessa, jolloin
se palvelee kaavan valmistelun aikaista vuorovaikutusta.
Kaavan aikataulu ja sitä koskevat päätökset:
Ypäjän kunnanhallitus teki 6.2.2018 § 27 päätöksen asemakaavan laatimisesta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) asettaminen nähtäville 12.2.2018
alkaen, kuulutus päivätty 6.2.2018 perustuen kunnanhallituksen päätökseen.
Kaavan vaihe

Alustava aikataulu

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

5-6/2018

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

9-10/2018

Kaavan hyväksyminen

11/2018

Kuulutus kaavan lainvoimaisuudesta

12/2018

Aikataulu on tavoitteellinen ja tarvittaessa sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä.

2.2 Asemakaavan tarkoitus
Asemakaavan tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen asemakaava. Asemakaavalla on tarkoitus tarkentaa ja ratkaista Palikkalan osayleiskaavassa (hyväksytty
5.3.2015) valtatien 10 varrelle osoitettujen ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien
teollisuusalueiden TY ja TY-res sekä palveluiden alueiden P ja P-res maankäyttö.
Asemakaavan laadinta on tullut ajankohtaiseksi johtuen alueella toimivien yritysten laajenemistarpeista ja niihin liittyvistä tiejärjestelyistä.
2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman.

3

Lähtökohdat

3.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Ypäjän Palikkalan kylässä. Kylä sijaitsee kunnan itäpuolella lähellä Jokioisten kuntarajaa ja kylän alueella kulkee valtatie 10. Suunnittelualue käsittää kiinteistöjä molemmin puolin valtatietä 10.
Asemakaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 20 ha.
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Kuva 3. Asemakaavan alustava rajaus.

3.2 Luonnonympäristö, maisema ja maaperä
3.2.1 Luontotiedot
Suunnittelualueen ympäristö on osaksi peltoviljelyssä olevaa maata. Puustolaikkuja sijaitsee rakennusten läheisyydessä. Suunnittelualueella ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia luontotyyppejä tai Vesilain (Vesilaki 1961/264, 15a § ja 17a §)
tarkoittamia suojeltavia pienvesiä, kuten luonnontilaisia lähteitä.
2013 tehdyssä Ypäjän Palikkalan osayleiskaavan luontoarvojen perusselvityksessä
tehtiin Palikkalan nyt asemakaavoitettavalta alueelta Pohjanlepakkohavainto. Lisäksi suunnittelualueen länsiosassa sijaitsevan työväentalon pihapiirissä on selvityksen mukaan liito-oravan elinpiiri.
3.2.2 Maa- ja kallioperä
Suunnittelualueen kallioperä on emäksistä ja intermediääristä tuffiittia ja amfiboliittia. Suunnittelualueen maaperä on pohjamaalajiltaan suurimmaksi osaksi savea. Valtatien 10 eteläpuolella ja alueen länsiosassa sijaitsee myös hiekkamaata.
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Kuva 4. GTK:n maaperätiedot suunnittelualueella (Ote 18.4.2018)

3.2.3 Pohjavesi- ja valuma-alueet
Ypäjän kunnassa on yhteensä kolme pohjavesialuetta. Suunnittelualue sijaitsee
näistä kahden välimaastossa. Aluetta koskien on laadittu Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, joka on päivitetty viimeksi vuoden 2017 aikana.
Suunnittelualueen länsipuoliselle reunalle ulottuu vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue (0498101 Ypäjä kk, 1 lk). Ramboll Finland Oy:n (2011) tutkimusten
perusteella pohjavesialueelle on mahdollista rakentaa siiviläputkikaivo, josta saadaan hyvälaatuista pohjavettä 100 m³/d. Suojelusuunnitelman mukaan rakentamista pohjavesialueella rajoittavat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisesti
pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskielto, sillä rakentaminen voi vaikuttaa pohjaveden laatuun ja muodostumiseen. Pohjavesialueella sijaitsevat toiminnot voivat
vaarantaa pohjaveden laatua. Toimintojen aiheuttamaa riskiä voidaan vähentää
teknisillä ratkaisuilla, mutta suojarakenteisiin liittyy rikkoutumisriski. Pohjaveden
puhtautta vaarantavat toiminnot on kaavoituksella pyrittävä ohjaamaan pois pohjavesialueilta.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Hatanpäänkatu 1 A, 33900 Tampere
Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

SELOSTUS / EHDOTUSVAIHE

6 (21)

13.9.2018

Kuva 5. Lähialueen pohjavesialueet (ote paikkatietoikkuna 18.4.2018)

3.3 Maisema ja taajamakuva
3.3.1 Maisematarkastelu
Palikkalan alue kuuluu maisemallisesti lounaismaan viljelysseutuun, tarkemmin
Loimijokilaakson viljelysmaisemaan. Maisemaa luonnehtivat laajat savipohjaiset
pellot sekä pitkät näkymät. Alavassa maisemassa on loivia kumpuja, mutta korkeampia mäkiä ja vesistöjä on vähän. (Kulttuuriympäristöjen Häme).
Suunnittelualue kuuluu osaksi Loimijokilaakson viljelymaisemaa. Loimijokilaakson
viljelymaisemat muodostavat arvokkaan maisema-alueen ja ovat ehdolla valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Rajaus kattaa suunnittelualueen valtatien 10 pohjoispuolen. Maisema-alueiden tarkoituksena on turvata edustavien ja
elinvoimaisten kulttuurimaisemien ja maisemanähtävyyksien säilyminen. Loimijokilaakson suurmaiseman kannalta oleellista on jokilaakson säilyminen avoimena
viljelysmaisemana ja sitä reunustavien selänteiden säilyminen puustoisina etenkin
selänteiden reunoilla ja lakialueilla.

Kuva 6. Loimijokilaakson viljelymaiseman rajausehdotus.
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Suunnittelualueen pohjois- ja eteläosassa sijaitsee maisemallisesti arvokkaita peltoalueita. Ne on osoitettu Palikkalan osayleiskaavassa merkinnällä MA. Osayleiskaavamääräysten mukaan näiden alueiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä
on maisemakuvan kannalta tärkeää, eikä maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei
saa suorittaa ilman MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa. Palikkalan osayleiskaavan yhteydessä on myös laadittu maisemaselvitys, jossa on tarkasteltu maisematilaa rajaavia reunavyöhykkeitä, näkymiä ja avoimia maisematiloja suunnittelualuettakin koskien.

Kuva 7. Ote Palikkalan osayleiskaavan maisemakuvakartasta (liite 7) ja merkintöjen seliteet. Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella ellipsillä.

3.3.2 Rakennettu ympäristö
Alueella sijaitsee teollisuushalleja, maatalouden tuotanto- ja talousrakennuksia
sekä omakotitaloja. Lisäksi alueella on huoltoasema ja taidegalleriana toimiva liikekiinteistö. Suunnittelualueen länsiosassa sijaitsee vanha rakennettu pihapiiri ja
Palikkalan työväentalo, joka ei ole enää käytössä.
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Kuva 8. Taidegalleria ja teollisuushalleja vt 10 pohjoispuolella

Kuva 9. Artlevyn tehdasrakennuksia vt 10 pohjoispuolella

Kuva 10. Suunnittelualuetta huoltoaseman kohdalta vt 10 itään

3.4 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
3.4.1 Suojellut rakennukset
Suunnittelualueella ei sijaitse aikaisemmin suojeltuja rakennuksia. Kaavaehtouksen yhteydessä on laadittu rakennusinventointi työväentalon ja maatilan pihapiiristä. Rakennusinventointi on kaavaselostuksen liitteenä 3. Rakennusinventoinnin
perusteella työväentalolla nähtiin erityisiä suojeluarvoja, jonka takia työväentalo
on merkitty kaavan sr-merkinnällä suojeltava rakennus. Rakennuksen toimintamahdollisuuksien turvaaminen on tärkeää sen säilymistä osana kylärakennetta.
Työväentalon kortteli on kaavakartassa YY kulttuuritoimintaa palvelevien rakenFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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nusten korttelialue, joka mahdollistaa rakennukseen erilaisia toimintoja ja kunnioittaa talon historiaa työväentalona.
Työväentalon viereiseen maatilan pihapiirin AL- kortteliin on merkitty rakennusten
rakennusalat nykytilanne vastaaviksi, jolloin pihapiirin ilme ja muoto säilyvät. Pihapiiriin on lisätty yksi lisärakennuksen rakennusala, joka täydentää korttelialueen rakennetta.

Kuva 11. Käytöstä poistunut vanha työväentalo vt 10 pohjoispuolella

Kuva 12. Maatilan pihapiiri vt 10 pohjoispuolella

3.4.2 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt
Suunnittelualueen pohjoispuoli kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen alueeseen (RKY) ja on osa Jokioisten kartanon ja Loimijokilaakson viljelymaiseman RKY-aluetta.
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3.4.3 Muinaismuistot
Muinaisjäännösten sijainnit on tarkistettu Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä 6.8.2018. Itse suunnittelualueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä, mutta sen
läheisyydessä sijaitsevat:


Manninen Rähmäkangas N
o Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, pyyntikuopat
o Rähmänkankaalla on kuoppia kahdessa ryhmässä hiekkaharjulla.
Kohteessa on yhteensä kuusi kuoppaa, jotka ulkoisesti muistuttavat
pyyntikuopia, mutta saattavat olla jotain muutakin. Harjulla on
myös selvästi nuoria hiekanotto- ym. kuoppia.



Palikkala/Lava (Pallikka/Laffua) Kotomäki sekä Palikkala/Lava (Pallikka/Laffua) Äijälä
o Tyyppi: asuinpaikat, kylänpaikat
o Palikkala muodosti 1700-luvun alussa oman jakokunnan, mutta kylä on aiemmin saattanut muodostaa suuremman jakokunnan Varsanojan, Kartanon, Somiskan ja Levän kylien kanssa. (Alanen
2004: 40.) Vuonna 1703 Palikkalassa on ollut neljä taloa. (Alanen
2004:40–41.) Vuoden 1710 karttaan merkityllä kylätontilla on edelleen kylän vanhan kantatalon seuraajan, Äijälän tilan rakennuksia.
Tontilla on pienialaisia rakentamattomia kohtia. Äijälän talon luoteispuolella on niin ikään vanhan kantatalon seuraaja, Heikkilä rakennuksineen. Nykyisen Heikkilän talon paikalla näyttäisi 1700luvun alussa olleen peltoa. Kotomäen kaakkoisosassa on noin 4 m x
5 m kokoisen kylmämuuratun kellarin raunio. Kellarin suuaukko on
pohjoiseen päin. Kellarin eteläpuolella ylärinteessä on kylmämuurattua kiviaitaa, joka rajaa mäen kaakkoisosan laella tasaista/tasattua aluetta. Tämän alueen eteläpuolella on 1930 – 50luvuilla rakennettu pieni puutalo. Kohouman laella ja rinteillä kasvaa sekametsän lisäksi vadelmaa, ruusupensaita ja omenapuita.
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Kuva 13. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat muinaisjäännökset ja RKY-alueet.
(Lähde: Museovirasto.)

3.5 Maanomistus
Suunnittelualueella on yksityisten omistamia kiinteistöjä. Kaava-alue koskettaa
25:ttä kiinteistöä.
3.6 Palvelut
3.6.1 Palvelut
Suunnittelualueella ei sijaitse julkisia palveluja. Lähimmät Kartanon ja Perttulan
koulut sijaitsevat Ypäjän keskustataajamassa. Myös Ypäjän terveysasema sijaitsee Ypäjän keskustaajamassa noin seitsemän kilometrin päässä ja kirjasto noin
kahdeksan kilometrin päässä. Ypäjän pääkirjasto sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Perttulassa Ypäjän keskustaajamassa.
Huoltoaseman yhteydessä toimii lounaskahvila Palikkalan SEO. Lisäksi alueella
toimii tilaelementtejä ja rakennustarvikkeita myyvä Artlevy Oy ja taidegalleria
Paula Oksman. Noin puoli kilomeriä kaava-alueen ulkopuolella Hyrsynkulmantien
varressa sijaitsee Pyrollpack Oy. Pyrollpack Oy on osa Pyroll:in yrityskonsernia ja
se on keskittynyt pakkaustoimialaan päätuotteinaan paperi- ja kartonkijalosteet
sekä. Ypäjän toimipiste on keskittynyt paperipakkauksiin. Kaava-alueella sijaitsee
myös Kärkkäisen puutarhan tukkuvarasto, josta toimitetaan marja- ja vihannestuotteita Kanta-Hämeeseen ja Varsinais-Suomeen. Lisäksi suunnittelualueen lähellä, noin kaksi kilometriä pohjoiseen sijaitsee Heikki Lindbergin autokorjaamo ja
Mattilan ratsastustalli Poninhäntä.
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Ypäjän kunta järjestää taksikuljetuksia pikavuoropysäkiltä Palikkalasta sunnuntaiiltaisin Ypäjän keskustaan ja Hevosopistolle kunnan kouluvuoden aikana.
Yhdyskuntatekninen huolto, ajoyhteydet
Suunnittelualueella on vesijohtoverkosto. Aluetta ei ole nykytilanteessa liitetty jätevesiviemäriverkostoon.

Kuva 14. Vesijohtoverkosto suunnittelualueella

Asemakaavaselostuksen liitteenä 2 on liikenneselvitys, jossa käsitellään tarkemmin vt10 liikennemääriä, liittymien parantamista ja alueen liikennejärjestelyjä.
Valtatie 10, joka kulkee asemakaava-alueen läpi, on vilkkain pääväylä. Vt10 liikennemäärien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa jonkin verran. Asemakaavaratkaisun osalta olennaisia liikenneselvityksessä tarkasteltuja kohtia ovat vt10
Hyrsynkulmantien ja Palikkalantien liittymä, Artlevyn liittymäratkaisu Palikkalantielle, toimintojen sijoittuminen nykyisen huoltoaseman lähelle ja uusi katuyhteys
KTY-alueelta kaavarajalle.
Hyrsynkulmantien ja Palikkalantien liittymään on parannettu 2010 luvulla niin, että Hyrsynkulmantien liittymän kautta kulkee liikenne huoltoasemalle. Huoltoaseman liikenne osoitetaan kaavassa ajoyhteytenä, kuten se on tällä hetkellä korttelialueille rakennettu. KTY alueilta rakennetaan uusi katuyhteys kaavarajalle, jota
kautta osoitetaan kulku myös 104 korttelin AP tontille 2 ja korttelin 106 tontille 1,
jonne liikenne on aiemmin kulkenut huoltoaseman pihan kautta. Palikkalantiellä
pääsuunta kääntyy Artlevyn teollisuusalueelle. Pääsunnan kääntäminen parantaa
kuljetusten sujuvuutta ja Palikkantieltä erkaneva tie liittyy uuteen katuun Tliittymänä. Paikassa on hyvä näkyvyys.
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3.7

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, jotka ohjaavat myös kaavoitusta. 14.12.2017 valtioneuvosto hyväksyi uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka astuvat voimaan 1.4.2018.
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tätä kaavaa koskettavat seuraavat
asiakokonaisuudet:






Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön kotisivuilta: www.ymparisto.fi/vat.
Maakuntakaava 2006
Aluetta koskee Hämeen liiton 29.11.2004 hyväksymä Kanta-Hämeen maakuntakaava. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 28.9.2006 § 201 ja se sai
lainvoiman 28.12.2007.
Maakuntakaavassa alueen läheisyyteen on merkitty työpaikka-aluetta (TP), maatalousaluetta, merkittävää yhtenäistä peltoaluetta (MT), luontomatkailun kehittämisen kohdealuetta sekä hevosvaellusreitti. Lisäksi suunnittelualueen lounaispuolelle on merkitty yhteystarve Forssantien ja Jokioistentien välille.

Kuva 15. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2006. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä.
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3.7.3 Vaihemaakuntakaava
Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan
11.6.2012 ja Ympäristöministeriö vahvisti sen 18.12.2015. Vaihemaakuntakaava
täydentää vuoden 2006 maakuntakaavaa, joka jää voimaan niiltä osin kuin alueita ei muuteta tai kumota vaihemaakuntakaavassa. 1. vaihemaakuntakaavassa
valta-tie 10 eli Turuntie on merkitty merkittävästi parannettavaksi tieyhteydeksi.

Kuva 16. Ote Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavasta. Asemakaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä.

Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan
1.6.2015 ja Ympäristöministeriö vahvisti sen 24.5.2016. Maakuntakaavassa keskitytään erityisesti liikenteen ja luonnonvarojen aihealueisiin. Maakuntakaavassa
on asemakaavoitettavan alueen liepeille merkitty tärkeät vedenhankintakäyttöön
soveltuvat pohjavesialueet ja suunnittelualueen lounaispuolelle yhteystarve Forssantien ja Jokioistentien välille. Seudullisesti merkittävä työpaikka- ja teollisuusalue on esitetty suunnittelualueen sijaan Forssantien ja Turuntien risteykseen, jolloin kokonaismaakuntakaavan TP-merkintä suunnittelualueelta on poistunut.

Kuva 17. Ote Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavasta. Asemakaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä.
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3.7.4 Maakuntakaava 2040
Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka saadessaan lainvoiman korvaa kaikki Kanta-Hämeessä nykytilanteessa voimassa olevat
maakuntakaavat. Tällä hetkellä kaavoitustyö on ehdotusvaiheessa. Kaavaehdotus
on tarkoitus käsitellä maakuntavaltuustossa vuoden 2018 loppupuolella.
Maakuntakaavassa 2040 on suunnittelualueella valtatien 10 pohjoispuolelle merkitty RKY-alue, eli valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön
alue, ja suunnittelualueen länsipuolelle on merkitty pohjavesialue. Hevosvaellusreittimerkintä kulkee Palikkalan asemakaavan suunnittelualueen halki. Valtatie 10
esitetään merkittävästi parannettavana tienä. Vuoden 2006 maakuntakaavassa
esitetyn yhteystarpeen linjausta Forssantien ja Jokioistentien välillä on muutettu,
uudessa maakuntakaavassa ja se on merkitty uuden tielinjan ohjeellisena sijaintina.

Kuva 18. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 ehdotuksesta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä.

Ypäjän kunnanhallitus on käsitellyt maakuntakaavaehdotusta kokouksissaan 18.1.
ja 6.2.2018 ja todennut Palikkalan nyt suunniteltavaan asemakaava-alueeseen
liittyen lausuntonaan seuraavaa:
”Edellä mainittujen lisäksi esitetään lisättäväksi ss. 67-68 työpaikka-alueiden reservialueiden (TPr) sekä s. 69 teollisuus- ja varastoalueiden (Tr) kaavaratkaisun
kuvauksiin ja perusteluihin Ypäjän kunnan Palikkalan kyläalueelle, TuruntienPalikkalantien-Hyrsynkulmantien risteysalueelle molemmin puolin valtatietä 10
uudet reservivaraukset ja suunnittelualueet. Alueita esitetään piirrostettavaksi
niin ikään maakuntakaavakartalle.
Alueelle on käynnistetty tammikuussa 2018 asemakaavoitus, jolla on tarkoitus
tarkentaa ja ratkaista Palikkalan osayleiskaavassa (hyväksytty 5.3.2015) näiden
alueiden maankäyttö. Asemakaavan laadinta on tullut ajankohtaiseksi johtuen
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alueella toimivien yritysten laajenemistarpeista ja niihin liittyvistä tiejärjestelyistä.”
3.7.5 Forssan seudun strateginen rakennemalli FOSTRA
Aluetta koskien on laadittu FOSTRA, viiden kunnan yhteinen vapaamuotoinen
maankäyttösuunnitelma, jonka tavoitevuosi on 2050. Rakennemallissa Ypäjää
koskien on esitetty seuraavaa:



Ypäjän hevosopisto ja Pilvenmäen ravirata ovat hevosharrastuksen kiintopisteitä. Seudullinen hevosvaellusreististö lienee maamme paras.
Urheilun ja liikunnan keskittymiä ovat Eerikkilän Urheiluopisto ja Forssan
Vesihelmi sekä golfkenttä Ypäjällä.

Rakennemallin näkökulmasta olennaista suunnittelualuetta koskien on hevosreittien yhteystarpeet lähialueella.
Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa 5.3.2015 hyväksytty Ypäjän Palikkalan osayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualueella on mm. seuraavan laisia aluemerkintöjä:






teollisuus- ja varastoaluetta, jolla ympäristö asettaa erityisvaatimuksia
(TY) ja sen reservialuetta TY-res
palvelujen aluetta (P) ja sen reservialuetta P-res
erillispientalojen aluetta (AO)
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M)
maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA)

Lisäksi suunnittelualueen yhteyteen on merkitty




maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta (ma)
ohjeellinen melualue valtatie 10 ympärille (ma)
kevyenliikenteen yhdystarve valtatie 10 varteen Palikkalantiestä itään päin

Kuva 19. Ote Ypäjän Palikkalan osayleiskaavasta. Asemakaavoitettavan alueen raja on
merkitty punaisella
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Asemakaava
Aluetta ei ole aikaisemmin asemakaavoitettu.
Pohjakartta
Pohjakartta täyttää sille MRL 54 § mukaan asetetut vaatimukset.
4

Asemakaavan suunnittelun vaiheet

4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo: 23.5.2018-25.6.2018
Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo:
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan:
Osiota täydennetään kaavaprosessin aikana.
4.2 Vuorovaikutus kaavaprosessin aikana
Osalliset sekä osallistumista koskeva menettely on kuvattu kaava koskevassa
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville vähintään 14 vuorokaudeksi ja kaavaehdotus
vähintään 30 vuorokaudeksi, jolloin osallisilla on oikeus esittää muistutus kaavaaineistosta. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaava-asiakirjoista.
Osiota täydennetään kaavaprosessin edetessä.
4.2.1 Valmisteluvaiheessa saatu palaute
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä mukaisesti varataan osallisille tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto
nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti.
Kaavaluonnoksesta jätettiin yhteensä 5 lausuntoa, joiden tiivistelmät ja vastineet
on esitetty kaavaselostuksen liitteenä 4. Kaavakartalle tehtiin palautteen perusteella seuraavat muutokset:
-

Kaavaehdotuksessa on rakennusinventoinnin perusteella muutettu työväentalon ja maatilan kortteleiden suojelumerkintää. Työväentalolle lisätty srmerkintä, suojeltu rakennus. RKY-alue Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson
viljelymaisema on lisätty kaavakartalle.

-

KTY kortteleille on merkitty kerrosluku ja korttelialueiden rakennusoikeusmerkintöjä tarkennettu.

-

Viheralue Vt-10 tien eteläpuolella on muutettu suojaviheralueeksi.

-

Kaavaan on tarkennettu melun ja pohjavesialueen merkintöjä ja määräyksiä.

Ehdotusvaiheessa saatu palaute
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5

Asemakaavan kuvaus

5.1 Kaavan rakenne
Asemakaavalla osoitetaan maankäyttöä, joka mahdollistaa toimistorakennusten
sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten,
asuinrakennusten, asuin/liikerakennusten ja huoltoasematoimintojen rakentamisen. Lisäksi kaavalla osoitetaan uusia katualueita, suojaviheraluetta ja liikennealueita.
5.2 Mitoitus
Asemakaavan myötä uutta rakennusoikeutta on osoitettu alueelle seuraavasti:

6

Kaavamerkinnät ja –määräykset
Muut määräykset ovat kaavakartan liitteenä.

7

Vaikutusten arviointi
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä
suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
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Vaikutusten arviointi seuraa kaavan laatimista koko laatimisprosessin ajan. Keskeisesti se kertoo, kuinka hyvin lopputulos vastaa MRL:n sisältövaatimuksia sekä
niitä valtakunnallisia, seudullisia ja paikallisia tavoitteita, jotka kaavalle on työn
alussa ja sen kuluessa asetettu.

7.1 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Väestön
rakenne
ja Asemakaavassa osoitetaan olemassa oleva asutus, mutta ei esitetä uusia asumiseen osoi‐
kehitys kaava-alueella
tettavia alueita. Asemakaava ei lisää väestön kehitystä suunnittelualueella.
Yhdyskuntarakenne

Asemakaava sijoittuu valtatien 10 varteen keskittyneen yritystoiminnan yhteyteen Palikka‐
lantien ja Hyrsynkulmantien risteykseen. Alueella on myös jonkin verran kyläasutusta. Alu‐
eella on vesijohtoverkosto, johon uusi rakentaminen voidaan liittää. Lähiympäristö on pää‐
asiassa Loimijokilaakson viljelyalueita, jossa laajojen avoimien peltojen keskellä on siellä
täällä kyläasutusta ja metsäsaarekkeita. Asemakaava täydentää yritystoimintojen yhdys‐
kuntarakennetta valtatiehen tukeutuen.

Yhdyskuntatalous

Asemakaava‐alue on mahdollista liittää olemassa olevaan vesijohtoverkostoon, mutta alue
tulee vielä liittää jätevesiverkostoon. Tästä aiheutuu kustannuksia, joita voidaan kattaa
liittymämaksuilla. Asemakaavalla osoitetaan noin 550 m uutta katua ja noin 200 m kaduksi
parannettavaa osuutta Palikkalantiestä. Tästä aiheutuu kunnalle rakentamiskustannuksia
karkeasti arvioituna n. 500 000 €. Osa rakentamiskustannuksista ja katujen ylläpitokustan‐
nuksista pystytään kattamaan jatkossa kiinteistöverotuloin sekä epäsuoraan uusien työ‐
paikkojen tuomien verotuloin. Kunnalla ei ole asemakaava‐alueella maanomistusta, joten
se ei pysty kattamaan kadun‐ tai jätevesiverkoston rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia
kiinteistöjen myyntituloilla.

Taajamakuva

Asemakaava sijoittuu pohjoisosiltaan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kult‐
tuuriympäristöön, Loimijoen viljelylaaksoon. Työväentalon ja vanhan maatalon pihapiiri on
esitetty säilytettäviksi ja niiden osalta asemakaavalla on positiivinen vaikutus pohjoispuolen
taajamakuvaan ja valtakunnallisesti arvokkaan maiseman ja rakennetun kulttuuriympäris‐
tön arvojen säilymiseen. Palikkalantien risteysalueen taajamakuva muuttuu asemakaavan
toteutuessa kyläalueesta kohti nykyaikaista teollisuus‐ ja työpaikka‐aluetta.
Valtatien eteläpuolella suurimmat muutokset taajamakuvaan kohdistuvat KTY‐
korttelialueiden osalle, jossa nykyinen avoin peltomaisema muuttuu rakennetuksi työpaik‐
ka‐alueeksi.
Asemakaavalla osoitetaan nykyinen asuminen pois lukien huoltoaseman länsipuolista pien‐
tä vapaa‐ajan asuntoa, joka sijaitsee lähes kiinni valtatiessä. Asumisen näkökulmasta lä‐
hiympäristö muuttuu olennaisesti, kun aiemmat rakentamattomat peltoalueet rakenne‐
taan. Vaikutuksia on pyritty lievittämään osoittamalla istutettavia alueita asumisen ja teolli‐
suus‐ ja työpaikka‐alueiden väliin. Asumiselle häiriötä tuottaa valtatien liikennemelu ja
teollisuus‐, työpaikka‐ ja huoltoasematoimintojen liikenne. Meluhaittoja on pyritty vähen‐
tämään istutettavin aluein ja toimintojen sijoittelulla.
Asemakaavalla ei osoiteta uusia julkisia palveluja. Asemakaava mahdollistaa yksityisten
palvelujen, kuten huoltoasematoimintojen, ravintolatoimintojen ja erilaisten teollisuus‐ ja
toimistotyöpaikkojen sijoittumisen alueelle. Nykyisin alueella on noin 20 työpaikkaa. Ase‐
makaava mahdollistaa työpaikkojen lisäämisen arviolta 150 työpaikkaan (työpaikkojen
määrä on laskettu 1 työpaikka/ 280 km2).

Asuminen

Palvelut ja työpaikat
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Liikenne

Liikennettä koskevat vaikutusten arvioinnit on esitetty erillisessä liikenneselvityksessä, joka
on kaavan liitteenä 2.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Osayleiskaavassa esitetty maisemaselvitys on huomioitu asemakaavan laadinnassa ja siinä
esitettyjä maisemaa rajaavia reunametsiä on esitetty istutettavana tai puustoisena säilytet‐
tävinä. Maisema‐alueille osoitettuja rakennettavia teollisuus‐ ja työpaikkatoimintojen alu‐
eita pehmentämään on esitetty samoin istutettavaa tai puustoisena säilytettävää aluetta
10 m levyisenä vyöhykkeenä. Työväentalon ja vanhan maatalon pihapiiri valtatien pohjois‐
puolella on esitetty säilytettäviksi ja niiden osalta asemakaavalla on positiivinen vaikutus
valtakunnallisesti arvokkaan maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymi‐
seen.
Asemakaavalla ei ole vaikutuksia muinaismuistoihin.

Tekninen huolto

Asemakaava‐alue sijaitsee valtatien reunalla hyvien liikenneyhteyksien päässä kunnan kes‐
kustaajamasta sekä lähimmistä isommista keskuksista: Forssa, Loimaa ja Jokioinen. Alueella
on vesijohtoverkosto ja se on liitettävissä jäteviemäriverkostoon.
Sosiaalinen
ympäristö Asemakaavan toteutuessa alueen sosiaalinen ympäristö laajenee uusien työpaikkojen ja
ja virkistys
huoltoasematoimintojen kehittämisen myötä. Suunnittelualuetta ympäröi laajat maa‐ ja
metsätalousalueet, jotka mahdollistavat luonnossa virkistäytymisen. Asemakaavalla ei ole
juurikaan vaikutusta alueen virkistysmahdollisuuksiin.
Ympäristönsuojelu ja
Asemakaavalla osoitetaan vain ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja työpaik‐
ympäristöhäiriöt
katoimintoja. Huoltoaseman korttelialueella toiminta saattaa aiheuttaa lisääntyneen riskin
maaperän pilaantumisesta, mutta alue ei sijaitse pohjavesialueen välittömässä läheisyydes‐
sä. Asemakaavalla ei nähdä aiheutuvan merkittäviä ympäristöhäiriöitä.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maisemarakenne,
luonnonolot
Pienilmasto

Pohjavedet

Luonnonsuojelu

Natura 2000

Asemakaavan myötä osa peltoalueista väistyy rakentamisen tieltä. Metsäisille tai muille
luonnontilaisille alueille asemakaava ei aiheuta muutoksia. Vaikutukset luonnonoloihin
jäävät vähäisiksi.
Asemakaava rakentuessaan muuttaa jonkin verran tuuliolosuhteita valtatien eteläpuolella,
jolloin KTY‐alueena esitetty korttelialue rakennuksineen suojaa pohjois‐ eteläsuuntaisten
tuulten puhaltamista peltoaukeiden läpi valtatien 10 molemmin puolin. Muilta osin asema‐
kaavalla ei juuri ole vaikutusta pienilmastoon.
Alueen länsireunalla on 1. lk pohjavesialueen reuna. Pohjavesialueelle ei ole osoitettu ra‐
kentamista. Läheisten KTY‐alueiden määräyksessä on huomioitu pohjavesialueen läheisyys.
Vaikutuksia pohjavesialueisiin tulee seurata rakentamisvaiheessa varsinkin uutta KTY‐
alueelle johtavaa katua rakennettaessa.
Alueen länsireunalla valtatien 10 pohjoispuolella on luontoselvityksen mukaan liito‐oravan
elinpiiri, joka on huomioitu asemakaavassa /S merkinnällä ja määräyksellä: Alue, jolla ym‐
päristö säilytetään.
Alueen uhanalainen lajisto tulee ottaa huomioon. Liito‐oravan elinympäristöt tulee säilyt‐
tää. Lajin ja sen pesäpaikkojen häirintä on kielletty LsL 39§
Asemakaavalla on suojelun myötä positiivinen vaikutus luonnonsuojelun näkökulmasta.
Suunnitelmalla ei ole vaikutusta Natura‐alueisiin.

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Liikenneturvallisuus

Liikennettä koskevat vaikutusten arvioinnit on esitetty erillisessä liikenneselvityksessä, joka
on kaavan liitteenä 2.
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Ihmisten
terveys,
puhtaus

8
8.1

elinolot
ja Ihmisten elinolosuhteiden näkökulmasta vaikutukset kohdistuvat pitkälti liikenteeseen ja
ympäristön sen synnyttämään meluun, jota on pyritty lievittämään osoittamalla istutettavia alueita

asumisen, liikennealueiden ja teollisuus‐ ja työpaikka‐alueiden väliin.
Asemakaava laaditaan tiiviille alueelle, jonka ympärille jää runsaasti puhdasta luontoa maa‐
ja metsätalousalueineen. Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinolosuh‐
teisiin.
ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman.
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
7.9.2018
Kaavaluonnoksen laatinut:
Maritta Heinilä, arkkitehti YKS-506
Kaavaehdotuksen laatinut:
Milla Rusanen, arkkitehti
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