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KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA - Asemakaavan päivitys ja laajennus
1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
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1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Ypäjän kunnan Kirkonkylän asemakaava-alueella
käsittäen keskustaajama-alueen idän puoleiset osat molemmin puolin
Ypäjänkyläntietä. Luoteessa alue rajautuu Honkalan asemakaava-alueeseen.
Idässä asemakaavaa laajennetaan käsittämään Loimijoen ja raviradan välinen
alue Kartanon kylästä käsittäen Varsanojantien ja Karrinmäentien ympäristöt ja
Ypäjän hevoslaitosten alueen.

Kuva 1 Karttaote. Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti on merkitty mustalla
ellipsillä.

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavoitustyössä
noudatetaan
maankäyttöja
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 (tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa
taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla). Tässä yhteydessä voivat
mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet.
Kaavakartta ja -selostus laaditaan vaiheittain kaavoitusprosessin kuluessa, jolloin
se palvelee kaavan valmistelun aikaista vuorovaikutusta. Luonnosvaiheen kaavaaineistoa tarkennetaan ja täydennetään kaavaehdotusvaiheessa luonnosvaiheesta
saadun palautteen perusteella.
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Kaavan aikataulu ja sitä koskevat päätökset:

Ypäjän kunnanhallitus teki 6.9.2016 päätöksen asemakaavan laatimisesta: KH
6.9.2016 § 105
Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) asettaminen
nähtäville 5.12.2016 – 5.1.2017 väliseksi ajaksi: KH 29.11.2016 § 136
Ypäjän kunnanhallitus päätti asemakaavaluonnoksen nähtävillepanosta KH
27.2.2018 39 §: asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville 5.3. – 6.4.2018
väliseksi ajaksi ja kaavaluonnosta esitellään valtuustosalissa järjestettävässä
yleisötilaisuudessa 21.3.2018 klo 18.00 alkaen.

Kaavan vaihe

Alustava aikataulu

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo

03/2018

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

11/2018

Kaavan hyväksyminen

12/2018

Kuulutus kaavan lainvoimaisuudesta

01/2019

Aikataulu on tavoitteellinen ja tarvittaessa sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä.

2.2 Asemakaavan tarkoitus
Asemakaavan päivityksen tavoitteena on tarkistaa sekä tuoda ajan tasalle
Kirkonkylän vanhat asemakaavat. Päivityksen pääasiallisena tarkoituksena on
osoittaa asemakaavaratkaisut toteutuneen tilanteen mukaisiksi.
Asemakaavan
laajentamisen
tarkoituksena
on
tiivistää
ja
täydentää
keskustaajaman ja Ypäjän hevoslaitosten alueen välistä yhdyskuntarakennetta ja
osoittaa uusia rakentamisalueita monipuolisesti etenkin asumisen tarpeisiin.
Tavoitteena on myös osoittaa Ypäjän hevoslaitosten alueelle sen kehittämistä
tukevia toimintoja.
Asemakaavalla huomioidaan ja tarpeen mukaan suojellaan alueen maiseman,
kulttuuriympäristön ja luonnon arvoja.
2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman.
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue käsittää Ypäjän Kirkonkylän kokonaisuudessaan. Alue rajoittuu
etelässä Loimijokeen, idässä Ypäjän hevoslaitosten alueeseen, pohjoisessa
yhdyskuntarakenteen rajaan ja lännessä Honkalan asemakaavaan.
Asemakaavoitettavan alueen koko on noin 151 hehtaaria. Kirkonkylän taajamaalue on asemakaavoitettu ja tältä osin kyseessä on asemakaavojen muuttaminen.
Ypäjän hevoslaitosten alue on asemakaavoittamaton, joten tältä osin kyseessä on
asemakaavan laajennus. Suunnittelualueen asemakaavoittamattomilla alueilla on
voimassa Hevosalueiden osayleiskaava vuodelta 2003.
Kaava-alueella asuu n. 500 henkilöä ja siellä on n. 260 työpaikkaa, joista lähes
kaikki ovat palvelualan työpaikkoja.

Kuva 2 Kirkonkylän asemakaavan muutosalue sinisellä ja asemakaavan laajennus
Hevosalueiden osayleiskaava-alueelle punaisella

3.2 Palvelut
3.2.1 Julkiset palvelut
Kaava-alueella sijaitsee Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän Ypäjän
terveysasema, yläkoulu (7.-9.lk Kartanon koulu), nuorisotila Haavi, urheilukenttä,
kunnanvirasto, Heporannan päiväkoti ja Ypäjän seurakunnan kirkkoherranvirasto.
3.2.2 Muut palvelut
Kaava-alueella on lisäksi runsaasti erilaisia yksityisiä ravintolapalveluja, parturi- ja
kampaamopalveluja, tilitoimisto, fysikaalinen hoitolaitos, hevossairaala, Sallila
Energia Oy:n kytkinasema, pankki, apteekki, hevostarvikeliike, kukkakauppa,
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ruokakauppa,
Pertunkaari.


hevosalan

valmennuskeskus

ja

oppilaitos

ja

liikuntahalli

Yhdyskuntatekninen huolto
Suunnittelualueella on kattava kunnallistekninen verkosto.

Kuva 3. Yhdyskuntatekninen verkosto suunnittelualueella

3.3 Luonnonympäristö, maisema ja maaperä
Asemakaava-aluetta koskien on laadittu luontoselvitys vuoden 2017 aikana
(Kirkonkylän asemakaavan luontoselvitys, Marja Nuottajärvi, FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy 20.12.2018). Luontoselvitys on kokonaisuudessaan asemakaavan
liiteaineistossa.
3.3.1 Luontotyypit ja kasvillisuus
Valtaosa kaava-alueesta on Kirkonkylän rakennettua ympäristöä ja muutoin
ihmistoiminnan myötä voimakkaasti muuttunutta ympäristöä. Luonnontilaisia tai
luonnontilaisen kaltaisia elinympäristöjä alueella ei ole, mutta ihmistoiminta on
myös muodostanut alueelle luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita
perinnebiotooppiympäristöjä.
Alueella
on
myös
iäkäspuustoisia
reheviä
metsäkuvioita.
Kaava-alueen länsiosat ovat tiiveimmin rakennettuja, mutta kuitenkin suhteellisen
väljiä alueita, joilla kasvaa melko runsaasti pihapiirien ja niiden liepeiden puustoa
ja pensastoa tehden alueesta vehreän.
Kaava-alueen keski- ja itäosat ovat rakennuskannaltaan länsiosaa selvästi
väljempiä ja alue koostuu Ypäjän hevoslaitosten alueen rakennuksista ja
laitumista. Laidunalueita ja rakennusten piha-alueita kehystävät vaihtelevat
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metsäkuviot,
joista
suurin
osa
on
lehtipuuvaltaisia
ja
osa
kuusilehtipuusekametsiä. Ypäjän hevoslaitosten alueen pohjois- ja itäpuolella sekä
kaava-alueen luoteisrajalla sijaitsee pienet kuviot mäntyvaltaista mustikkatyypin
tuoreen kankaan metsää. Muutoin metsät ovat reheviä ja lehtomaisia ja osittain
voimakkaasti kulttuurivaikutteisia.
Ypäjän hevoslaitosten alueen kaakkoispuolella on kuvio monipuolista iäkästä
lehtomaista kuusi-lehtipuusekametsää, missä esiintyy liito-oravaa. Metsäkuvio on
luonnonsuojelullisesti arvokas. Kaava-alueen eteläosat Loimijoen varrella ovat
avoimia heinäniittyjä, jotka muodostavat yhdessä hevoslaitosten alueen
puoliavointen laidunalueiden sekä rakennetun ympäristön reunusmetsien kanssa
maisemallisesti edustavan kokonaisuuden. Hevoslaitosten alueen ympäristön
niityt, hakamaat ja heinäniityt ovat luonnonsuojelullisesti arvokkaita.
Haitallisista vieraslajeista alueella havaittiin jättipalsamia, joka muodostaa laajan
kasvuston hevoslaitosten alueen eteläpuoliseen jyrkkään rinteeseen, joka on
muodostunut täyttömaista.
3.3.2 Eläimistö
Kaava-alueen
eläimistö
koostuu
ihmisasutuksen
seuralaislajistosta
ja
viljelyalueille tyypillisestä tavanomaisesta lajistosta. Alueen nisäkäslajistoon
kuuluvat maastohavaintojen mukaan kettu, orava, metsäjänis ja pienjyrsijät.
Luontodirektiivin liitteen IV a:n mukaisista lajeista selvitysalueella esiintyy liitoorava. Muista tämän luontodirektiivin mukaisista lajeista (mm. lepakot,
viitasammakko, saukko, suurpedot) on tehty elinympäristöpotentiaalitarkastelu:
x Lepakoiden esiintyminen kaava-alueella on todennäköistä.
x Viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä alueella ei ole.
x Saukkoa, jonka elinpiirit ovat tyypillisesti laajoja ja vesistöstä toiseen
siirtyviä, saattaa esiintyä Loimijoessa.
x Suurpetojen esiintyminen suurimmaksi osaksi rakennetulla keskustaalueella on epätodennäköistä.
Linnuston
kannalta
kaava-alue
tarjoaa
elinympäristöjä
tavanomaiselle
metsälintulajistolle, tavanomaiselle ihmisasutuksen seuralaislajistolle kuten
varislinnuille ja rastaille sekä vaateliaammalle lajistolle. Vaateliasta arvolajistoa
saattaa esiintyä hevoslaidunalueilla ja niitä reunustavissa vanhapuustoisissa
rehevissä metsiköissä.
Hevoslaidunten Natura-alueella esiintyy lähtötietojen mukaan arvokkaita
hyönteislajeja.
Myös
muilla
selvitysalueen
laidunalueilla
saattaa
olla
hyönteistöllisiä arvoja.
3.3.3 Maa- ja kallioperä
Kaava-alueen kallioperä koostuu emäksisestä ja intermediäärisestä tuffiitista ja
amfiboliitista. Selvitysalueen maaperä on laidun- ja peltoalueiden osalta savea ja
korkeammilla maastonkohdilla sekalajitteista maalajia.
3.3.4 Pohjavesi- ja valuma-alueet
Alueen pintavedet purkavat kokonaisuudessaan kaava-alueen eteläpuolella
virtaavaan Loimijokeen. Alueella ei ole muita vesistöjä tai luonnontilaisia
pienvesiä. Alueella on muutamia metsä- ja pelto-ojia sekä kaivettuja vesikuoppia.
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Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita.
Lähin pohjavesialue on Ypäjän kk:n 1. luokan pohjavesialue (tunnus 0498101)
noin kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta kaakkoon.


Arvokkaat luontokohteet
Kaava-alueelle sijoittuu osittain 63 hehtaarin laajuinen Ypäjän hevoslaidunten
Natura 2000-alue (FI0357002, SAC). Ypäjän hevoslaitumet sijaitsevat
Metsähallituksen mailla. Alue muodostaa poikkeuksellisen laajan hevosten
laiduntaman niittyjen ja metsälaidunten kokonaisuuden. Perinneympäristönä
kohde on valtakunnallisesti merkittävä. Tavoitteena on, että luontotyyppien laatua
parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
Kaava-alueelle ei sijoitu muita suojelualueita tai suojeluohjelmien mukaisia
alueita. Lähin muu suojelualue on Rasilan yksityisen maan luonnonsuojelualue
noin 1,2 kilometriä kaava-alueesta koilliseen.
Ypäjän hevoslaitosten alueen ja laidunalueiden välisessä metsikössä sijaitsee liitooravan elinalue, joka sisältää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan eli
kolopuun, jossa liito-orava todennäköisesti pesii. Metsäkuvio on monipuolista
luonnontilaltaan hyvää vanhahkoa-vanhaa kuusivaltaista lehtomaista kangasta,
jossa kasvaa myös vanhaa haapaa, koivua ja raitaa. Metsä on osittain hevosten
metsälaidunta. Metsiköllä on arvoa luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokkaana luontotyyppinä.
Kaava-alueen keski- ja itäosiin sijoittuvat niityt ja hakamaat lukeutuvat
äärimmäisen
uhanalaisiksi
luontotyypeiksi.
Ne
edustavat
perinnebiotooppityyppejä, jotka ovat koko maassa voimakkaasti taantuneita
laidunnuksen loppumisen myötä. Selvitysalueella sijaitsevien niittyjen ja hakojen
laidunkäyttö on jatkunut pitkään ja ne ovat erittäin edustavia ja myös
maisemallisesti merkittäviä. Loimijoen varrelle selvitysalueen eteläosiin sijoittuu
laajahko alue tuoretta heinäniittyä, joka on valtakunnallisesti erittäin uhanalainen
perinnebiotooppien luontotyyppi.
Kaava-alueen pohjoisosassa, urheilukentän ja Natura-alueen välissä on pieni
kuvio luonnontilaltaan melko hyvää tuoretta käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa.
Lehdon alueella on vilkkaassa käytössä olevia polkuja, mikä on aiheuttanut
maaston kulumista. Lehdon puustoa ovat kuuset, haavat ja koivut, ja osa
puustosta on järeää.
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Kuva 4 Luonnon arvoalueet luontoselvityksen (FCG 2017) perusteella


Suositukset maankäytölle luontokohteiden näkökulmasta
Luontoselvityksen (Kirkonkylän asemakaavan luontoselvitys, Marja Nuottajärvi,
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 20.12.2018) yhteydessä on esitetty suosituksia
maankäytölle luontoarvojen näkökulmasta.
Merkittävimmät luonnonarvot suunnittelualueella liittyvät perinnebiotooppeihin ja
niiden arvoihin. Ypäjän hevoslaitosten alueen laidunalueet, joista osa kuuluu
Natura 2000-alueverkostoon, ovat valtakunnallisesti tarkastellen Suomen
laajimmat ja erittäin pitkään laidunkäytössä olleet hevoslaitumet. Laidunalueet
edustavat valtakunnallisesti äärimmäisen uhanalaisia ja erittäin uhanalaisia
luontotyyppejä ja niillä on potentiaalisesti lajistollista arvoa kasvillisuuden ja
eläimistön kannalta. Niityillä ja hakamailla sekä heinäniityillä on myös
huomattavaa maisemallista arvoa. Tuoreiden pienruohoniittyjen ja hakamaiden
sekä tuoreiden heinäniittyjen arvojen säilymisen kannalta on tärkeää, että niiden
laidunkäyttö jatkuu ja ettei niitä oteta rakentamiskäyttöön. Vähäinen
rakentaminen kohteiden alueella (Natura-alueen ulkopuolella) on mahdollista.
Liito-oravan elinalue selvitysalueen itäosassa suositellaan säilytettäväksi
rakentamisen
ulkopuolella
ja
sen
puusto
suositellaan
säilytettäväksi
luonnontilassa tai alueella suoritetaan enintään varovaisia poimintahakkuita.
Pesäpuu
välittömine
lähiympäristöineen
tulee
säilyttää
lainsäädännön
tarkoittamalla tavalla (Luonnonsuojelulaki 49 §). Liito-oravan kulkuyhteydet on
huomioitava maankäytön suunnittelun yhteydessä siten, että liito-oravaesiintymät
eivät joudu eristyksiin. Rakentamisen ulkopuolelle rajattavan ekologisen käytävän
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leveys tulisi olla noin 30 – 40 metriä, paikoin yhteys voi olla kapeampikin,
vähimmillään noin viisi metriä. Ekologisen yhteyden kapeikkokohdat eivät saisi
kuitenkaan olla kovin pitkiä ja yhteyksillä on suositeltavaa olla vastaavasti
leveämpiä, vähintään varttunutta puustoa kasvavia kohtia, jotka tarjoavat
suojaisia levähdyspaikkoja.
Muuna luonnonsuojelullisesti arvokkaana kohteena esitetty kohde, urheilukentän
itäpuolinen lehto, suositellaan säilytettäväksi rakentamattomana mahdollisuuksien
mukaan.
3.4 Kulttuurimaisema ja taajamakuva
3.4.1 Suurmaisema
Suunnittelualue kuuluu Lounaismaan maisemamaakuntaan ja Lounaisen
viljelyseudun maisemaseutuun. Alue sijoittuu Loimijokilaakson viljelymaisemaan,
jonka halki Kokemäenjokeen laskeva Loimijoki virtaa. Alueelle tyypillisiä piirteitä
ovat laajat savipohjaiset peltoaukeat ja pitkät loivasti kumpuilevat näkymät,
joissa metsäiset saarekkeet ja hoidettu avoin viljelymaisema vuorottelevat.
Peltoaukeita
reunustaneista
vanhoista
hakamaista
kehittyneet
lehtimetsävyöhykkeet pehmentävät edelleen paikoitellen metsän ja pellon rajaa.
Vesistöjä ja korkealle kohoavia mäkiä on vähän, mutta maisema-alueen reunoilla
sijaitsevat harjut ja moreeniselänteet tuovat vaihtelua alavaan ja laaksomaiseen
savikkoalueeseen.
Ypäjän varhainen asutus on keskittynyt Loimijoen laaksoon sekä siihen yhtyvien
pienempien jokien laaksoihin. Loimijoen laakson kylien kantatalot ja viljelykset
ovat Ypäjän vanhinta kulttuurikerrostumaa. Rakennuskannan vanhin osa on
pääosin 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Loimijokilaakson avara Jokioisista
alkava viljelysmaisema kaventuu Kartanon alueen ja Ypäjän kirkonkylän kohdalla
ja laajenee taas Kuusjoen ja Ypäjoen laskiessa Loimijokeen.
Ypäjän kunnan suurmaisemassa suunnittelualue sijaitsee osin Kirkonkylässä ja
osin Kartanon alueella. Suunnittelualueen kaakkoislaidalta alkaa Loimijoen vartta
seuraileva laaja peltoaukea, joka jatkuu yhtenäisenä Jokioisiin saakka.
3.4.2 Maisematarkastelu ja taajamakuva
Suunnittelualue jakaantuu maisema- ja taajamakuvaltaan kolmeen erityyppiseen
alueeseen. Kirkonkylän taajamarakenne suunnittelualueen länsilaidalla muodostaa
oman kokonaisuutensa. Kartanon alue suunnittelualeen kaakkoiskulmassa omaa
varsin pitkän kartanokulttuuriin ja hevostalouteen liittyvän historian, mikä näkyy
alueen lähimaisemissa ja rakennuskannassa aivan erityisellä tavalla. Alue on osa
RKY-aluetta Valtion hevosjalostuslaitos. Suunnittelualueen kaakkoislaita liittyy
Loimijoen vartta seurailevaan laajaan peltoaukeaan. Kartanon vanhat
talousrakennukset ja viljelysmaisema limittyvät luontevasti toisiinsa jokilaakson ja
selänteen vaihettumisvyöhykkeellä.
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Kuva 5. Suunnittelualue lännestä itään päin kuvattuna. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on
esitetty oranssilla. Maisema- ja taajamakuvaltaan erityyppiset osa-alueet on erotettu toisistaan
keltaisella. Etualalla kirkonkylän taajama, taustalla vasemmalla Kartanon ja Ypäjän hevoslaitosten alue,
taustalla oikealla Loimijoen varren avointa viljelymaisemaa.

Kuva 6. Analyysi suunnittelualueen maisemasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu
punaisella katkoviivalla. Paksulla vihreällä viivalla on osoitettu avointa jokilaaksoa rajaavien selänteiden
metsäiset ja puustoiset reunat. Ohuemmalla vihreällä on osoitettu lähimaisemia rajaavat eheät
metsänreunat. Vihreillä palloilla on osoitettu näkymiä rajaavat puurivistöt. Sinisillä nuolilla on osoitettu
tärkeimmät avoimet näkymät. Violetilla soikiolla on osoitettu maiseman solmukohdat. Kirkonkylällä
jokilaakso kapenee useiden selänteiden rajaamana, peltomaisema kohtaa taajaman ja tieverkko ylittää
joen. Kirkon torni toimii edelleen maamerkkinä solmukohdassa. Toinen solmukohta muodostuu Ypäjän
hevoslaitosten alueesta. Sinisellä vinorasterilla on osoitettu RKY-alueet.
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Suunnittelualueen kaakkoislaidalla on sen suurin yhtenäinen peltoalue, joka
laskee loivasti kohti Loimijokea. Alueen yli aukeaa jokilaakson suuntaisia pitkiä
näkymiä pitkälle Jokioisten suuntaan. Peltoaukean yli johtaa muutama
Loimijokeen laskeva avo-oja sekä Poukkasillantie, joka ylittää Loimijoen ja jatkuu
vastarannalla. Jokilaakson suuntaisesti peltoaukeaa halkoo sähkölinja. Nykyisin
entiset pellot ovat heinällä ja hevoslaitumina. Alue kuuluu valtakunnallisesti
merkittäviin
rakennettuihin
kulttuuriympäristöihin
(RKY
2009)
Valtion
hevosjalostuslaitos sekä Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson viljelysmaisema,
joka jatkuu Jokioisiin asti.
Kartanon alue sijoittuu avointa jokilaaksoa rajaavalle selänteelle ja sen reunalle
limittyen luontevasti jokilaakson avoimeen peltomaisemaan. Ypäjän Kartanonkylä
kuului Jokioisten kartanoon yhtenä sen monista sivutiloista aina vuoteen 1792
saakka. Kartano tilasta tuli vuonna 1792, jolloin Kartanonkylä siirtyi turkulaisen
Pinello-suvun haltuun ja tilaan liitettiin useita muita rälssitiloja. Kartanon
vanhoista rakennuksista on jäljellä 1700-luvun lopulla rakennettu ja 1930-luvulla
uudistettu päärakennus sekä muutamia 1800-luvun talousrakennuksia. Kartanon
pihapiiri ja puisto ovat olleet varsin suuria ja ne sijoittuvat rinteen puolivälin
tasaisemmalle alueelle. 1800-luvulla kartanon talouskeskus suurnavetoineen ja
meijereineen rakennettiin selänteen ja laakson vaihettumisvyöhykkeelle kartanon
pihapiirin alapuolelle.
Vuonna 1918 valtio lunasti Jokioisten kartanon Kordellinin kuolinpesältä.
Torpparivapautuslain ja maanlunastuslain nojalla kartanon maita pilkottiin
suurelta osin itsenäisiksi pientiloiksi. Hevossiittolakomitean mietinnön 16.2.1928
ehdotuksen mukaan Suomen valtion omistukseen siirtynyt Jokioisten kartanoihin
kuulunut Kartanonkylän kartano Ypäjällä valikoitui hevossiittolamaatilaksi. Sinne
sijoitettiin 1930 luvulla puolustuslaitoksen ratsukoulu ja hevosvarikko sekä valtion
hevossiittola, jonka yhteydessä toimi hevostalouskoulu ja maatalousseppäkoulut.
Alueella on edelleen myös ratsukoulun ja hevossiittolan rakennuskantaa 1930
luvulta. Tallit ja maneesit muodostavat varsin suurimittakaavaista ympäristöä
hevostarhojen jäädessä rakennusten väleihin. Puustoisempi vyöhyke erottaa tallit
ja maneesit kartanon pienipiirteisemmästä talouskeskuksesta. Tallit ja maneesit
on sijoitettu hieman erilleen kartanon entisestä pihapiiristä ja myöhemmät
laajennukset on sijoitettu alueen itäreunalle. Kartanon pihapiiriä on täydennetty
mm. ratsukoulun ja siittolan johtajien asuinrakennuksilla. Ympäristö on säilynyt
edelleen puistomaisena.
Hevostalouteen liittyvää toimintaa alueella jatkavat nykyisin Ypäjän Hevosopisto
ja Luonnonvarakeskuksen hevostutkimus. Hevosopiston aluetta ympäröi niin
alarinteen puolelta kuin raviradan suunnaltakin hakamaiset, niityistä ja
metsälaitumista koostuvat laidunalueet, joiden yli aukeaa eri suunnista näkymiä
Hevosopiston rakennuksia kohti. Laiduntavat hevoset pitävät kulttuurimaiseman
elävänä. Varsanojantie kulkee nykyisin suoraan kirkolle Hevosopiston ohi sen
pohjoispuolelta halkoen lautumia. Vanha tielinjaus on kaartanut kartanon
pihapiirin läpi ja johtanut kirkolle nykyistä Karrinäentietä pitkin. Selänteen
reunalla ja laella on jonkin verran täysikasvuista puustoa.
Hevosopiston
alue
on
osa valtakunnallisesti
merkittävää
rakennettua
kulttuuriympäristöä (RKY 2009) Valtion hevosjalostuslaitos. Selänteen rinteelle
sijoittuvat
rakennukset
muodostavat
maisemassa
solmukohdan,
jossa
viljelysmaisema kohtaa kartanon ja Hevosopiston rakennukset. Alueella on suuri
merkitys Ypäjän identiteetille hevospitäjänä.
Kirkonkylän taajamarakenne suunnittelualueen länsilaidalla muodostaa oman
kokonaisuutensa. Perttulan vanhin kylätontti on sijainnut kunnantalon tienoilla ja
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kylän torpat sijaitsivat 1700-luvulla Perttulantien pohjoispuolisella mäellä. Mäki
jää suunnittelualueen länsipuolelle. Kirkko sijaitsi jo tuolloin nykyisellä paikallaan
maiseman solmukohdassa, jossa jokilaakso kapenee useiden selänteiden
rajaamana. Kirkon itäpuolella Perttulantie, itään Varsanojalle johtava tielinjaus ja
joen yli etelään johtava tie ovat nekin kohdanneet maiseman solmukohdassa.
Taajamarakenteen leviäminen kirkon ympäristöön on heikentänyt sen asemaa
maamerkkinä ja kirkon torni näkyy kauemmas vain jokivarren peltojen yli. Uuden
maamerkin muodostaa teiden risteyksessä oleva liikenneympyrä ja sen keskellä
oleva Ypäjää kuvaava hevospatsas.
Kirkonkylän vanhimmat rakennukset ryhmittyvät Perttulantien ja Kurjenmäentien
varteen. Niiden varrella on erityisesti 1950-luvulta peräisin olevaa melko
pienimittakaavaista rakennuskantaa, kuten kunnantalo ja terveystalo. Kirkon ja
Perttulan vanhan kylätontin välinen entinen peltoaukea on asutettu kuitenkin
pääosin vasta 1970-80-luvuilla rakennuskannan koostuessa rivitaloista ja
omakotitaloista. 1980-luvulla rakennettiin Ypäjänkyläntie, joka oikaisee
Perttulantien tekemän mutkan. Suunnittelualueella Ypäjänkylätietä reunustaa
entisten peltojen jäänteet rakennuskannan sijoittuessa kauemmas tielinjasta.
Kirkonkylän
kaupalliset
palvelut
sijoittuvat
nykyisin
Ypäjänkyläntien,
Varsanojantien ja Kurjenmäentien risteyksen tuntumaan.
Kirkon koillispuolella Varsanojantien ja urheilukentän välissä on loimijokilaaksoa
rajaavan selänteen alarinteellä 1920-luvun sekä jälleenrakennuskauden
asuintiloja. Etenkin Kartanon puolella tontit ovat olleet väljiä ja mahdollistaneet
kotitarveviljelyn. Perttulan puolella rakenne on tiiviimpää ja selänteen reuna on
osittain asutettu jo 1800-luvun puolella. Urheilukentän eteläpuolella on sijainnut
vielä 1900-luvun puolivälissä seurantalo ja tanssilava, nyt niiden rakennukset on
purettu ja paikalla on liikuntahalli ja urheilukenttiä. Tonteilla ja urheilukentän
ympäristössä on runsaasti täysikasvuista puustoa.

Kuva 7. Näkymä Poukkasillalta Ypäjän kirkolle pain. Kirkon torni häämöttää kuvan
vasemman reunan rakennusryhmän keskeltä. Oikealla Kartanonkylän kartanon
rakennuksia 1800-luvulta, mm. meijeri. Jokivarren alavat pellot ovat nykyisin laitumina ja
niillä kasvatetaan heinää. Kuva: Marja Nuottajärvi.
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3.4.3 Suositukset maankäytölle kulttuurimaiseman näkökulmasta
Loimijokilaakson viljelymaisemat muodostavat arvokkaan maisema-alueen ja ovat
ehdolla valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Rajaus kattaa
suunnittelualueella Ypäjän hevoslaitosten alueen sekä jokirannan avoimet pellot
ja niityt sekä Kirkonkylän taajamasta Perttulantien ja joen väliin jäävän alueen.
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 8. Loimijokilaakson viljelymaiseman rajausehdotus.

3.5 Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
3.5.1 Ypäjän kirkon alue
Tammelan emäseurakuntaan kuuluneesta Perttulan kappelista on ensimmäinen
maininta jo 1500-luvulta. Tuolloin rakennettiin ensimmäinen puinen pyhättö.
Vuonna 1798 valmistui uusi kirkko. Tamperelainen rakennusmestari Asarias
Heikkinen urakoi hämeenlinnalaisten arkkitehtien Henrik Reinhold Helinin ja
Alexander Rogatus Nyströmin suunnitteleman uuden kirkon 1902.
Puukirkossa on nähtävissä kansallisromanttisia piirteitä, ja sen ulkoasua hallitsee
korkea,
epäsymmetrisesti
sijaitseva
torni.
Rakennuksen
arkkitehtuuria
pelkistettiin arkkitehti Kauno S. Kallion suunnittelemassa vuoden 1939
perusteellisessa korjauksessa. Viimeinen korjaus valmistui 1998 (arkkitehti Marja
Rauhala). Kirkon ympärillä levittäytyy Loimijoen rantaan laskeutuva vehmas
hautausmaa.
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Kuva 9. Ypäjän kirkon sijainti. Kuvalähde:
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/rapea/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=200613

3.5.2 Suositukset maankäytölle Ypäjän kirkon alueella
Ypäjän kirkko on kirkkolain nojalla suojeltu rakennus. Kirkkolain perusteella
suojeltuja rakennuksia ovat mm. ennen vuotta 1917 rakennetut kirkolliset
rakennukset, jollainen Ypäjän kirkko on.
3.5.3 Ypäjän hevoslaitosten ympäristö
Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset alueella
Kartanonkylän kartano kuului Jokioisten kartanoon aina 1792 saakka, jolloin se siirtyi
Pinello-suvulle. Kartanonkylän kartanon viimeinen yksityinen omistaja P.A. Collin
ajautui rahavaikeuksiin ja luovutti Kartanonkylän kartanon vuonna 1912 Vaasan
Osuuspankille, jolta maanviljelysneuvos Alfred Kordelin osti sen kolme vuotta
myöhemmin. Kartanonkylän kartano palautui alkuperäiseen asetelmaan Jokioisten
kartanon yhteyteen. Jokioisten kartano päätyi vuonna 1918 Suomen valtion
omistukseen.
Kartanonkylän kartano valikoitui hevossiittolamaatilaksi hevoskasvatukseen sopivan
maaston ja maaperän perusteella ja sinne sijoitettiin 1930 luvulla puolustusvoimien
ratsukoulu ja valtion hevossiittola sekä hevostalouskoulu ja maatalousseppäkoulu.
Valtion hevosjalostuslaitos sai käyttöönsä armeijan rakennuttamat suuret
tallirakennukset,
jotka
sisustettiin
uudelleen.
Suuret
punatiiliset
armeijan
omistuskaudella 1930-luvulla rakennetut tallit ja puinen maneesi sijaitsevat kartanon
entisen pihapiirin ulkopuolella.
Päärakennuksen lähellä on 1930-luvun ratsukoulun aikaiseen rakennuskantaan
kuuluvat koulurakennus, ruokalarakennus sekä ratsukoulun ja siittolan johtajien
asuinrakennukset. Päärakennuksen läheisyydessä sijaitsevat myös 1800-luvulla
rakennetut kiviset viljamakasiini ja härkätalli. Loimijokirannassa on kartanon 1880luvulla perustettu meijeri. Kartanokaudelta on peräisin myös myöhemmin muuhun
käyttötarkoitukseen muutettu suurnavetta.
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Ratsumaneesi
Maneesi
vuodelta
1935
on
arkkitehtuuriltaan
ja
rakennustekniikaltaan
mielenkiintoinen.
Lautarakenteinen
maneesi
on
suunniteltu
puolustusvoimain rakennusosastolla. Sen julkisivut ovat jäsentelemättömät,
räystäslinjaan
sijoitettu
yhtenäinen
ikkunarivi
ja
sisäänkäynnin
kaari- ja pilasteriaiheet ja pyöröikkuna antavat niille funktionaalisen leiman.

Talli 1
Rappaamaton punatiilinen tallirakennus, jota kattaa ylävalon antava säterikatto,
on peräisin vuodelta 1935. Rakennus on peruskorjattu vuosina 1987-1988.
Talli 2
Rappaamaton punatiilinen tallirakennus, jota kattaa ylävalon antava säterikatto,
on peräisin vuodelta 1933. Rakennus on peruskorjattu vuosina 1987-1988.
Viljamakasiini
Viljamakasiini vuodelta
Hevosurheilumuseo.

1834.

Rakennuksessa

toimii

nykyään

Suomen

Kuva 10. RKY-alue Valtion hevosjalostuslaitos ja Ypäjän hevostalouden tutkimusaseman ja oppilaitoksen
asetuksella 480/85 suojeltujen rakennusten sijainnit. Lisäksi kartassa näkyy RKY-aluetta Jokioisten
kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema sekä kirkkolailla suojeltu Ypäjän kirkko. Suunnittelualueen
likimääräinen rajaus on osoitettu punaisella katkoviivalla.
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3.5.4 Suositukset maankäytölle RKY-alueella
Rakennukset
kuuluvat
RKY-alueeseen
Valtion
hevosjalostuslaitos.
Ypäjän
hevosjalostuslaitoksen alue muodostaa ainutlaatuisen ja ajallista syvyyttä omaavan
monipuolisen rakennetun kokonaisuuden.

Neljä Hevosoppilaitoksen toimintaan liittyvää rakennusta on suojeltu valtion
omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla. Kohteet
ovat: ratsumaneesi, talli 1, talli 2 ja viljamakasiini.
Valtion rakennusperintöä (noin 800 rakennusta) on suojeltu vuoden 1985
rakennussuojelulakia täydentäneellä asetuksella valtion omistamien rakennusten
suojelusta (480/1985). Asetus on lakkautettu suojelun välineenä, ja valtionkin
rakennusten suojelusta päätetään rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain
(2010) mukaisesti. Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) vahvistaa
aiempien asetussuojelupäätösten olevan sellaisenaan voimassa, kunnes ELY–
keskus on käsitellyt kohteen lain mukaisesti. ELY–keskuksen avaama
suojeluprosessi
voi
päätyä
joko
suojeluun
asemakaavalla
tai
lakisuojelupäätökseen, jonka ympäristöministeriö vahvistaa.
Viljamakasiinin lähiympäristön puistomainen ilme tulee säilyttää. Tallien ja
maneesin lähiympäristössä on tärkeää säilyttää niiden yhteydessä olevat
hevostarhat edelleen avoimena tilana. Tarhoja on kummankin tallirakennuksen
länsi- ja itäpuolella sekä maneesin eteläpuolella.
3.6 Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset ja kohteet
3.6.1 Ypäjän hevoslaitosten ympäristö
Hevoslaitosten ympäristö rakennuksineen on arvioitu arvokkaaksi myös Ypäjän
maakunnallisessa rakennuskulttuuriselvityksessä vuodelta 2001. Inventoinnissa alue
on nimetty Kartanonkyläksi. Selvityksessä yksittäisistä rakennuksista on tarkasteltu
seuraavia rakennuksia (numerointi perustuu inventointiin):
13.Entinen Kartanonkylän kartanon päärakennus
Rakennus on alkujaan vuodelta 1798. Nykyisen asunsa se sai pääosin 1930luvun uudistusten yhteydessä. Päärakennus on satulakattoinen ja
kaksikuistinen. Päärakennusta on muutettu olennaisesti etenkin sisätiloista.
Rakennuksen eteläpuolella on ollut puutarha, joka tulee ottaa huomioon
seuraavissa kasvillisuusinventoineissa.
14.Kartanon viljamakasiini
Päärakennuksen läheisyydessä sijaitsee kivinen, valkoiseksi rapattu
viljamakasiini 1800-luvun alkupuolelta. Se on kunnostettu
hevosurheilumuseoksi vuonna 1999. Rakennuksen toisessa kerroksessa on
puolustusvoimien perinnehuone.
15.Kivinen härkätalli
Päärakennuksen läheisyydessä sijaitsee kivinen, valkoiseksi rapattu härkätalli
1800-luvun jälkipuoliskolta. Toimii nykyisin kokous- ja tilausravintolana.
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Kuva 11. Kartanon kivinen härkätalli 1800-luvulta.

16.Entinen ratsukoulurakennus
Ratsukoulu on kaksikerroksinen 1930-luvun rakennus.
17.Ruokalarakennus
Ruokalarakennus on 1930-luvulta. Rakennukset ovat hyvin
uusklassistishenkisiä, mitä kuvastavat esimerkiksi ruutuikkunat julkisivun
pinnassa ja niukka-aiheinen koristelu.
18.Koivula ja Kuusela
Klassistiset Koivula ja Kuusela rakennettiin 1930-luvulla ratsukoulun ja
siittolan johtajien asunnoiksi. Peltoaukean reunalla on kolmas vanha
asuinrakennus omalla kumpareellaan.
i. Koivulaan ja Kuuselaan liittyvät myös punamullatut talousrakennukset
hieman pihapiiristä erillään.
19.Kartanonkylän kartanon vanha meijeri
Jokirannassa sijaitsee kartanon vanha meijeri, joka on perustettu 1880-luvulla.
Se on lajissaan ensimmäinen Ypäjällä. Juustoa meijerissä alettiin valmistaa
1904 sveitsiläisen juustomestarin johdolla.
20.Kartanonkylän kartanon vanha navetta
Kartanon suurnavetta vuodelta 1902 on kunnostettu aikanaan varsa- ja
lammastalliksi. Myöhemmin se on toiminut mm. valjas- ja puuverstaana.
Rakennus muodostaa toiminnallisen huoltopihakokonaisuuden yhdessä
takopajan (entinen tammasiittola) ja kalustovarastojen kanssa.
21.Pihlaja ja Mäntylä
Kartanon vanhan navetan läheisyydessä peltoaukean reunalla on kaksi
henkilökunnan asuintaloa 1940-luvulta. Rakennusten suojelu tulee olla
alisteinen rakennuksiin tehtäville kuntoarvioselvityksille. Jatkossa tulee harkita
kohteiden poistamista maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden luettelosta.
22.Tallit 1 ja 2
Tallit ovat säterikattoisia ja puhtaaksimuurattua tiiltä. Toinen on vuodelta 1933
ja toinen vuodelta 1935.
23.Maneesi
Puolustusministeriön rakennusosastolla suunniteltu lautarakenteinen maneesi
on vuodelta 1935.

Ypäjän yhteiskoulu on aloittanut toimintansa ratsukoulun kasarmin tiloissa 1962.
Koulu sijaitsee tallien pohjoispuolella. Käyttötarkoituksen muutos tehtiin
rakennusmestari Kalevi Korhosen suunnitelmien mukaan. Tiilinen lisärakennus on
vuodelta 1964.
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Alueen uudempi rakennuskanta, III-talli, astutushalli ja hevossairaala istuvat
hyvin vanhaan ympäristöön. Ne on suunnitellut Arkkitehtitoimisto HyvämäkiKarhunen_parkkinen
1980-luvulla.
Uudisrakennus
liittyy
vanhaan
hevossairaalaosaan joka maakunnallisesti arvokas kohde.
3.6.2 Suositukset maankäytölle Ypäjän hevoslaitosten alueella
Koko hevoslaitosten alue on
palvelujen
maakuntakaavassa

RKY-aluetta

ja

se

on

osoitettu

myös

alueena,
jolla
arvokkaan
rakennetun
kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään (Ps). Alueen suunnittelussa ja
täydennysrakentamisessa on otettava huomioon rakennetun kulttuuriympäristön
arvot.
Maakunnallisesti
arvokkaina
rakennuksina
Ypäjän
maakunnallisessa
rakennuskulttuuriselvityksessä 2001 osoitetaan seuraavat rakennukset:
13.Entinen Kartanonkylän kartanon päärakennus
14.Kartanon viljamakasiini
15.Kivinen härkätalli
16.Entinen ratsukoulurakennus
17.Ruokalarakennus
18.Koivula ja Kuusela
19.Kartanonkylän kartanon vanha meijeri
20.Kartanonkylän kartanon vanha navetta
21.Pihlaja ja Mäntylä
22.Tallit 1 ja 2
23.Maneesi

Kartanonkylän kartanon päärakennus (13), viljamakasiini (14), härkätalli (15),
ratsukoulurakennus (16), ruokalarakennus (17) ja Koivula ja Kuusela (18)
muodostavat kartanon entiseen puistoon ja sen laitamille sijoittuville hakamaille
kokonaisuuden, jonka puistomainen luonne tulisi säilyttää. Rakennukset ovat
kerroksellisesti eri aikakausilta mutta sopivat arkkitehtuuriltaan hyvin
kartanomiljööseen. Rakennusten ympärillä on puistomaista kasvillisuutta, joka
yhdistää rakennukset kokonaisuudeksi. Erityisesti kartanon päärakennuksen
eteläpuolista aluetta tulisi kehittää kartanopuistona. Alueen reunoilla on osin
avointa, osin harvakseltaan puustoista laidunta.
Tallit 1 ja 2 (22) sekä ratsumaneesi (23) muodostavat oman kokonaisuutensa.
Tallien ja maneesin lähiympäristössä on tärkeää säilyttää niiden yhteydessä
olevat hevostarhat edelleen avoimena tilana. Tarhoja on kummankin
tallirakennuksen länsi- ja itäpuolella sekä maneesin eteläpuolella. Rakennusten
lähiympäristö on täydentynyt uudella tallilla sekä muilla hevosoppilaitoksen
toimintaan liittyvillä rakennuksilla. Ne tuovat lähiympäristöön kerroksellisuutta ja
kertovat toiminnan jatkumisesta. Mahdollinen uusi täydennysrakentaminen tulisi
kuitenkin sijoittaa nykyisten rakennusten itäpuolelle jättäen tallien eteläpuoleinen
puustoinen, jyrkkä selänteen reuna edelleen rakentamattomaksi. Kaukomaiseman
kannalta on oleellista, että reuna säilyy puustoisena. Tallien pohjoispuolella
sijaitsee ratsukoulun entinen kasarmi, jossa Ypäjän yhteiskoulu aloitti toimintansa
vuonna 1962. Käyttötarkoituksen muutoksen myötä rakennuksen ulkoasu on
muuttunut, mutta rakennuksen massoittelu tukee edelleen tallien muodostamaa
kokonaisuutta.
Rakennuksen
itäpään
tiilinen
lisärakennus
muodostaa
omanlaistaan miljöötä Varsanojantien varteen. Koulu sijaitsee selänteen laella ja
pihan kasvillisuus tulisi säilyttää mäntyvaltaisena.
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Kuva 12. Ypäjän maakunnallisessa rakennuskulttuuriselvityksessä tarkastellut rakennukset
Kartanonkylässä

3.7 Paikallisesti merkittävät rakennuskohteet ja alueet keskustataajamassa
Ypäjän kunnan rakennuksia on inventoitu vuosina 2007 ja 2008. Tulokset on
raportoitu Ypäjän kunnan rakennusinventoinnissa (Hämeen ympäristökeskuksen
raportteja 5/2009). Ypäjältä inventoitiin 94 kohdetta, joista alueita oli 13 ja
kiinteistöjä 81. Kohteet on jaettu kolmeen luokkaan niiden kulttuurihistoriallisten
arvojen perusteella.
Luokka I
Kohde on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja edellyttää suojelun ratkaisemista
kaavalla tai lailla ennen merkittäviä muutostoimenpiteitä.
Vuoden 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.
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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.
3.7.1 Kurjenmäentien varsi
46 Heikkilä (Lassilan kauppa) R II
Keskustan vanhimpiin liikerakennuksiin (n. 1909) lukeutuvan talon julkisivussa on
kerroksellisuutta. Vuoden 1918 keväällä se toimi punakaartin päämajana.
Taitekattoinen rakennus on monikulmainen ja sen runkosyvyys on pieni. Tontti on
tasainen, mutta Kurjenmäentietä on korotettu niin, että talo jää hieman
tienpinnan alapuolelle.
45 Härmä (Ypäjän säästöpankki) R II
Säästöpankin kaksikerroksinen rapattu liiketalo valmistui 1960. Rakennuksen
pitkä julkisivu on tien suuntainen ja sillä on loiva harjakatto. Pohjoispäähän tuli
pankin pääkonttori, eteläpäähän apteekki ja yläkertaan asuntoja. Rakennusta on
laajennettu 1984. Säästöpankin tilalle tuli Ypäjän Osuuspankki vuonna 1994.
Rakennus
sijaitsee
kyläkuvallisesti
tärkeällä
paikalla
Perttulantien
ja
Kurjenmäentien risteyksessä.
Rakennus muodostaa yhdessä Osuuskassan (44) ja Osuusliikkeen (50) rapattujen
kaksikerroksisten,
harjakattoisten
liikerakennusten
kanssa
yhtenäistä
keskustamaista ilmettä kirkonkylän raitille.
48 Kurjenmäentien muuntaja R II
Rapattu, tornimainen muuntamorakennus n. vuodelta 1940 on Loimijoen sillan
kupeessa ja antaa ryhtiä maisemalle. Se näkyy hyvin ympäristöönsä ja kiinnittää
huomiota etenkin keskustaa lähestyttäessä. Vastarannalla on entinen Erkkilän
mylly ja osuusmeijeri, joiden luonnehtimaan taajaman kohtaan muuntamo liittyy.
49 Osalanlisä (Osuuskassan talo) R I
Osuuskassan tiilirunkoinen, rapattu kaksikerroksinen toimitalo valmistui 1950.
Alakerrassa oli pankki ja yläkerrassa kokoushuone sekä asuntoja. Pankkitoiminta
loppui
1994,
jonka
jälkeen
alakerrassa
on
toiminut
ravintoloita.
Ravintolatoimintaan liittyen on rakennettu puinen terassi, mutta muuten rakennus
on alkuperäisessä asussaan. Se on raitin liikerakennuksista arkkitehtonisesti
vaikuttavin. Rakennuksen pääty on tien suuntainen ja sillä on loiva harjakatto.
Rakennuksen sijoittelu luo vaihtelevuutta katukuvaan.
Rakennus on merkittävä Ypäjän keskustan taajamakuvan muodostaja yhdessä
säästöpankin (37) ja Osuusliikkeen (50) rapattujen kaksikerroksisten,
harjakattoisten liikerakennusten kanssa.
50 Tuko (Osuusliike Valta) R III
Osuusliike Vallan vuonna 1943 valmistuneen uuden päämyymälän alakerrassa oli
liiketilaa ja yläkerrassa työntekijöiden asuntoja. Rakennuksen pitkä julkisivu on
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tien suuntainen ja sillä on loiva harjakatto. Rakennus on eteläpäädyn ja pihan
puoleisen julkisivun verhousmateriaalivaihdosta lukuun ottamatta säästynyt
suuremmilta muutoksilta. Rakennus on rapattu. Näyteikkunoiden edessä oleva
katos on myöhempiä lisäyksiä. Alakerta on edelleen liiketiloina ja yläkerta
asuntoina, vaikka Osuusliike Vallan toiminta on päättynyt 1981.
Rakennus muodostaa yhdessä Osuuskassan (44) ja säästöpankin (37) rapattujen
kaksikerroksisten,
harjakattoisten
liikerakennusten
kanssa
yhtenäistä
keskustamaista ilmettä kirkonkylän raitille.
3.7.2 Perttulantien varsi
52 Ypäjän kirkko ja hautausmaa A I
Kirkko sijaitsee puistomaisen hautausmaan yhteydessä Loimijokeen loivasti
viettävällä tontilla. Arkktiehtitoimisto Helin & Nyströmin suunnittelema
kansallisromanttinen kirkkorakennus valmistui 1902 kummulle, edellisen kirkon
viereen. Kirkon ulkonäköä yksinkertaistettiin funktionalistiseen suuntaan Kauno S.
Kallion suunnittelemassa peruskorjauksessa vuonna 1939. Vuonna 1998 valmistui
korjaustyö, jossa kirkko sai takaisin harmaan värinsä ja pieniruutuiset ikkunansa.
Kirkkorakennus on Perttulan kylän ja Ypäjän keskustan näkyvin maamerkki ja
kuntakeskuksen tärkeä identiteetin muodostaja. Kirkon taajamakuvallista asemaa
heikentää liikekadun puolelle rakennettu liiketalo.
Hautausmaa sijaitsee kirkon ja joen välissä. Sen sivuilla on pelto- ja
viljelysmaata. Pääasiassa nurmipintaisena hoidetulla hautausmaalla haudat ovat
säännönmukaisissa riveissä ja kortteleissa.
55 Hirsikangas (vanha kunnantalo) R I
Ypäjän kunnan ensimmäinen kunnantalo valmistui vuonna 1922 Perttulantien
varteen. Kokous- ja toimistotilojen lisäksi rakennukseen tuli kunnankirjurin,
sairaanhoitajan ja kätilön asunnot. Rakennus muutettiin terveystaloksi ja
lastenneuvolaksi
1950-luvun
alussa.
Vuonna
1996
siitä
tuli
lasten
päivätoimintakeskus. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä talon ulkoasua on
uudistettu lähinnä kuistien ja katon pientien pulpettikattoisten ikkunoiden osalta.
Hirsirunkoisessa talossa on harjakatto ja lautavuoraus. Ikkunoiden ylävuorilauta
on säilytetty kiilamaisena.
Rakennusta ympäröi puutarha. Molemmat kunnantalot (nrot 33, 34) ja
terveystalo (41) muodostavat muusta rakentamisesta erottuvan julkisten
rakennusten ryhmän Perttulantien varteen.
54 Hirsikangas (Ypäjän kunnantalo) R I
Kunnantalo-paloasema muurattiin tiilestä 1951 pieneksi jääneen vanhan
kunnantalon viereen. Talon suunnitteli rakennusmestari Väinö Paloposki.
Taajamakuvallisesti tärkeä rakennus on kolmikerroksinen ja julkisivut on rapattu.
Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan ja toimii yhä kunnanvirastona.
Perttulantien ja kunnantalon välissä on istutuksia ja etupiha. Tie on pihaa
korkeammalla. Maasto viettää rakennuksen takana melko jyrkästi Loimijoen
suuntaan. Molemmat kunnantalot (nrot 33, 34) ja terveystalo (41) muodostavat
muusta rakentamisesta erottuvan julkisten rakennusten ryhmän Perttulantien
varteen.
53 Kipula (Terveystalo) R II
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Kunnanlääkärintalo rakennettiin kirkonkylälle 1951 eli samana vuonna kuin uusi
kunnantalo.
Piirustukset
on
tehty
Lappi-Seppälän
ja
Martaksen
arkkitehtitoimistossa. Vuonna 1992 rakennus muutettiin kunnan terveysasemaksi.
Tällöin rakennusta laajennettiin päädystä ja mm. ikkunat uusittiin muuttaen
niiden ruutujakoa.
Pitkänomainen rapattu
rakennusten ryhmää.

rakennus

on

tärkeä

osa

Perttulantien

julkisten

56 Lainajyvästö R I
Lainajyvästön makasiini on pienehkö tiilinen rakennus kirkkoa vastapäätä. Se on
rakennettu
1913
viljalainaamoksi.
Se
on
Kanta-Hämeen
nuorimpia
lainajyvästörakennuksia ja mahdollisesti ainoa sementtitiilestä muurattu.
Makasiinin muurasi ja tiilet valmisti forssalainen Juho Lindfors. Rakennuksen
makasiinimaista ulkoasua on muutettu ikkunoita lisäämällä. Nykyään rakennus
toimii kokoontumis- ja näyttelytilana.
Rakennus on maisemallisesti tärkeä muodostaen osaltaan raittimaista katutilaa
kirkon ympäristöön.
51 Vuori (Perttulantie I I) R III
Vuoren kiinteistöllä sijaitseva perinteikäs puutalo sijaitsee Perttulantiellä lähellä
kirkkoa. Vaalea rakennus on pienehköllä tontilla katujen risteyksessä ja se näkyy
hyvin taajamaympäristössä.
Pihan takaosassa on ulkorakennus ja sen vieressä pieni autotalli. Tasamaastoista
tonttia rajaavat pensasaidat. Pihan kaakkoisreuna rajautuu osin myös naapurin
ulkorakennukseen.
3.7.3 Taajaman pohjoisosa
47 Pertuntie A II
Pertun- ja Soinintien ympäristössä on säilynyt pienehköjä omakotitaloja, joista
vanhimmat ovat 1920-luvulta, uusimmat jälleenrakennuskaudelta. Yhtä taloa
lukuun ottamatta asuin- ja piharakennuksissa on harjakatto. Kaiken kaikkiaan
alue on hyvin vehreä ja tontit ovat melko suuria.
Pertuntie on suora, asfaltoitu sekä maastoltaan tasainen. Sen varressa
rakennukset
ovat
suorassa
rivistössä.
Talot
ovat
puuverhoiltuja,
puolitoistakerroksisia ja muodoltaan neliömäisiä eli ns. rintamamiestalotyyppiä.
Pertuntieltä Lepolantielle johtava kapea hiekkatie Liljanpolku polveilee mäkeä alas
ja rakennusten sijoittelu on sokkeloista. Rakennustavassa on 1900-luvun
alkupuolen piirteitä. Miljöössä on samaa vapaamuotoisuutta kuin kirkonmäkien
varhaisissa pienasutuksissa.
3.7.4 Suositukset maankäytölle Kurjenmäentien varrella, Perttulantien varrella ja taajaman
pohjoisosassa
Rakennusinventoinnin perusteella on annettu seuraavia suosituksia asemakaavan
laadinnalle:
Asemakaavassa luokan I-III rakennukset osoitetaan sr- merkinnällä suojeltava
rakennus paikallisesti arvokkaina kohteina. Kohteet ovat kulttuurihistoriallisesti,
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rakennustaiteellisesti ja/tai kaupunki- tai kyläkuvan kannalta paikallisesti
arvokkaita. Rakennusten ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää.
Kohde numero 47 osoitetaan asemakaavassa merkinnällä /s, alue, jolla ympäristö
säilytetään.

Kuva 13. Ypäjän kunnan rakennusinventoinnissa tarkastellut kohteet ja alueet kaavaalueella.
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3.8 Ypäjän hevosopisto, rakennusinventoinnin täydennyksen yhteydessä tarkastetut
kohteet
Ypäjän Hevosopiston alueelle on suoritettu täydentävä rakennusinventointi
vuonna 2018 (Ypäjän hevosopisto, Rakennusinventoinnin täydennys, FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy). Tässä vuoden 2018 inventoinnissa kohteita ei ole
jaettu luokkiin. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kohteet on
tarkistettu maastossa. Paikallisesti arvokkaiden kohteiden lista on arvioitu
maastokäynnillä ja pisteytetty sekä arvotettu FCG:n menetelmää käyttäen alueen
asemakaavoitusta varten. Rakennusinventointi on kaavaselostuksen liitteenä
yhdeksän. Rakennusinventoinnin perusteella asemakaavassa on esitetty
suojeltavat rakennukset merkinnällä sr- suojeltava rakennus.

Kuva 14. Täydennetty kartta; Ypäjän maakunnallisessa rakennuskulttuuriselvityksessä
tarkastellut
rakennukset
Kartanonkylässä
(Tolonen,
6/2018
maastoselvityksen
perusteella).

Maastotarkistetut kohteet, jotka merkitään asemakaavassa sr-merkinnällä:
24.Vanha hevossairaala
25.Kartanon koulu/ entinen kasarmi
26.Takopaja/ entinen Tammasiittola
27.Kalustovarasto
30. Kuivaamo, aitta- ja latorakennus
32. Asuintalo (Varsanojantie 109)
33. Kaksi asuintaloa varastoineen (Varsanojantie 104)
34.Kartanokyläntien lato (Maakunnallisesti arvokas kohde)
36.Varasto/ entinen sikala
38.Ratsastuskentän kiviaita
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Rakennusinventoinnissa on tunnistettu kohdemerkintöjen lisäksi /s- merkinnällä
varustettavia suojeltavia alueita. Näitä ovat Kartanon puistoalue, Kartanon,
Härkätallin, oppilasruokalan, maneesin ja Vanhan hevossairaalan sekä
varsanojantien rajaama alue. Alueet sijoittuvat kaavakartalla hevospalvelu- ja
lähipalvelurakennusten korttelialueille, jotka osoitetaan /s-merkinnällä. Näiden
lisäksi Karrimäentie osoitetaan /s-merkinnällä. Karrinmäentie koostuu useista eri
aikakausina toteutetuista teistä. Vanhimmat tielinjaukset ovat 1500-luvulta
alkaen. Tie muodostaa edelleen tärkeän alueen yhteyden ja maisemallisen
elementin valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuurimaisemassa.
24 Vanha Hevossairaala
Vanha hevossairaala on nykyisin osa vuonna 1987 rakennettua laajennusta -talli
III:ta. Rakennus kuuluu alueen alkuperäisiin rakennuksiin. Sisäpuolella on säilynyt
alkuperäiset karsinat ja tilanjako. Hevossairaala noudattaa tyylillisesti
uusklassismia alueen toiminnallisesti ja hierarkkisesti jäsentynyttä ominaista
rakennuskantaa.
25 Kartanon koulu / entinen kasarmi
Ypäjän yhteiskoulu on aloittanut toimintansa ratsukoulun kasarmin tiloissa 1962.
Koulu sijaitsee tallien pohjoispuolella avautuen Karrinmäentielle. Punatiilinen
lisärakennus on vuodelta 1964. Tyylillisesti koulun vanhempi osa edustaa ajan
kasarmirakentamisessa tyypillistä puurationalismia. Lisärakennus on seuraa 1960luvun modernia punatiiliarkkitehtuuria ja koulurakentamista.
26 Takopaja / entinen Tammasiittola
Muodostaa nykyään yhdessä puuverstaan (ent. Kartanon navetta) ja
kalustovaraston
kanssa
toiminnallisen
huoltopihakokonaisuuden.
Vaikka
alkuperäinen käyttötarkoitus on muuttunut, toiminta on säilynyt koko alueen
alkuperäistä käyttöä tukevana. Rakennuksen ulkoseinärakenteissa on nähtävissä
hirsirakenteista seinää jäsenöivät ja tukevat följarit. Tyylillisesti rakennus on
muuttunut lähinnä aukko- ja ikkunamuutosten seurauksena.
27 Kalustovarasto
Takopajan (ent. tammasiittola) ja puuverstaan (ent. Kartanon navetta) välissä
pihapiirin nurkkauksessa sijaitseva pienempi kalustovarasto rajaavat yhdessä
Hevosopiston huoltopihaa Kärrinmäentielle ja Loimijokilaaksoon. Kalustovarasto
on maaseudulle ominaista rakennuskantaa edustava kalustovarasto.
30 Kuivaamo, aitta- ja latorakennus
Rakennus on edustava suuri kuivaamo- ja latorakennus. Rakennuksen merkitys
on tärkeä miljöön ja maiseman muodostamisen kannalta, koska rakennus rajaa
Kärrinmäentietä muodostaen porttinäkymän Loimijoen laaksoon ja Hevosopiston
alueelle.
32 Asuintalo (Varsanojantie 109)
Asuintalo
sijaitsee
Varsanojantien
eteläpuolella
uuden
hevossairaalan
läheisyydessä. Rakennukset, kuten myös Varsanojantien pohjoispuolella
sijaitsevat identtiset rakennukset ovat sotilaallisen täsmällisesti ja symmetrisesti
jäsenneltyjä. Rakennuksessa on korkea aumakatto.
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33 Kaksi asuintaloa varastoineen (Varsanojantie 104)
Asuintalot piharakennuksineen sijaitsevat Varsanojantien pohjoispuolella jääden
vuonna 2011 rakennettujen kolmen Porkkana-huoneistorakennusten taakse.
Rakennukset, kuten myös Varsanojantien eteläpuolella sijaitseva identtinen
rakennus ovat sotilaallisen täsmällisesti ja symmetrisesti jäsenneltyjä sekä
julkisivujen käsittelyltään, että massoittelultaan. Niissä on korkea aumakatto.
34 Kartanokyläntien lato
Rakennus on tyypillistä maaseudun rakennuskantaa, mutta on eläintenhoidon ja
varastoinnin teknistymisen myötä muuttumassa harvinaiseksi rakennustyypiksi.
Suhteellisen vaatimattoman rakennuksen toiminta on säilynyt koko alueen
alkuperä istä käyttöä tukevana. Rakennuksella on arvoa myös miljöön ja
pienmaiseman muodostumisen kannalta. Lato on myös tunnusomainen
maamerkki, joka ohjaa ajoneuvoliikennettä raviradalle.
36 Varasto / entinen sikala
Entinen sikala sijaitsee oppilasruokalan läheisyydessä. Suhteellisen vaatimaton
rakennus on säilynyt käytössä alkuperäisestä vaatimattomasta ja kuluttavasta
sikalakäytöstä huolimatta. Tyylillisesti se edustaa maaseudun perinteistä
klassisesti
jäsenneltyä
rakennuskantaa
ja
sopeutuu
hyvin
uudessa
käyttötarkoituksessaan ympäröivään miljööseen.
38 Ratsastuskentän kiviaita
Kiviaita sijaitsee raviradan eteläisen pitkän sivun läheisyydessä.
3.9 Muinaismuistot
Museovirasto ylläpitää valtakunnan tasolla tiedossa olevia muinaismuistoja.
Suunnittelualueella
on
tiedossa
kaksi
kiinteää
muinaismuistoa.
Tieto
muinaisjäännöksistä on tarkistettu Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä
8.8.2018.
1. Perttulan vanhan kirkon paikka (inventointinumero 709, tunnus 981 500 001),
historialliset kirkkorakenteet, kirkonpaikat
2. Kartanonkylä (Kartano) (inventointinumero 683, tunnus 1 000 006 417),
keskiaikaiset asuinpaikat, kylänpaikat. Alueelle on osoitettu sekä pistemäinen että
aluemainen muinaismuistokohde.
Museovirasto inventoi Lounais-Hämeen ja Rengon muinaisjäännökset vuosina
2005 ja 2006 etsimällä uusia ja tarkastamalla ennestään tunnetut
muinaisjäännökset.
Työ
tehtiin
ensisijaisesti
maakuntakaavoituksen,
yleiskaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen tarpeisiin. Tutkimusalueeseen kuului
kuusi kuntaa: Forssa, Humppila, Jokioinen, Renko, Tammela ja Ypäjä.
Museoviraston tutkijat tekivät arkeologiset inventoinnit kahden vuoden aikana.
Ypäjältä
inventoitiin
vain
historiallista
aikaa,
sillä
esihistorialliset
muinaisjäännökset oli inventoitu jo vuonna 2001.
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Kuva 14. Suunnittelualueen läheisyydessä tiedossa olevat muinaismuistot

3.9.1 Esihistoriallinen aika
Ypäjän esihistoriaa on inventoitu kesällä 2001. Melkein kaikki kivikautiset
asuinpaikat sijaitsevat pelloilla, joista kynnön jälkeen on helppo löytää kvartsiiskoksia ja –esineitä, palaneita luun kappaleita, palaneita kiviä muinaisista
tulisijoista, kivistä tehtyjä esineiden katkelmia, joskus kokonaisia esineitäkin. Yksi
asuinpaikka löytyi Hevosopiston mailta läheltä Viloilan kylätonttia. Hevosopiston
mailta löydettiin lisäksi suuren hioinkiven katkelma.
3.9.2 Historiallinen aika
Ypäjän historiallisen ajan muinaisjäännökset inventoitiin kesällä 2006.
Inventoinnissa on tarkasteltu mm. suunnittelualueella sijaitsevaa Perttulan
vanhan kirkon paikkaa.
Ypäjän kylien oletetaan syntyneen 1200–1400-luvuilla Hämeen liittyessä Suomen
hiippakuntaan. Varsinaisiksi ryhmäkyliksi asutus muotoutui vasta sarkajaon
toteutuessa keskiajan loppuun mennessä. 1300-luvun kuluessa Ypäjän kylät
jakaantuivat Hämeenlinnan ja Turun vaikutuspiireihin. Ypäjän ja Mannisten kylät
kuuluivat Loimaan (Loimon) hallintopitäjään Turun linnan alaisuudessa, kun taas
Perttula, Levä, Kartanonkylä, Varsanoja ja Palikkala olivat osa Portaan
hallintopitäjää, jonka hallinnolliset siteet liittivät Hämeen linnaan.
3.10 Maanomistus
Kaava-alueella on vaihtelevasti kunnan sekä yksityisten omistamia kiinteistöjä.
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3.11 Liikenne
3.11.1Kevyt liikenne
Suunnittelualueella on kävelyn ja pyöräilyn väylät alueen yleisten teiden varsilla.
Kunnan ylläpitämä kävelyn ja pyöräilyn väylä on Perttulantiellä ja Pappilan alueen
katujen varsilla. Yksittäisiä väyliä on mm. Loimijoen yli Kurjenmäen alueelle sekä
Pyssymäentien, Simontien, Rajatien ja Papalintien alueella. Nämä väylät ohjaavat
kävelyn ja pyöräilyn Ypäjänkyläntien yli keskitetysti.

Kuva 16. Kuvat: kevyen liikenteen väyliä suunnittelualueella
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3.11.2Joukkoliikenne
Ypäjän taajamasta on tarjolla seitsemän arkivuoroa Loimaalle ja kolme vuoroa
Forssasta Ypäjälle. Ypäjän kunta järjestää keskiviikkoisin kaikille asukkailleen
avointa asioimisliikennettä kunnan sisällä. Kunta järjestää kerran viikossa
asiointimahdollisuuden Forssaan.
3.11.3Liikenneverkko
Maantie 2812 (Ypäjänkyläntie, Varsanojantie) on Ypäjän keskustan ohittava
maantie. Tien liikennemäärä on Ypäjän taajaman kohdalla noin 840 – 1200
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 4,5 – 5,5 %.
Liikenne on vilkkaimmillaan Ypäjänkylän ja Ypäjän välillä sekä Jokioisten
suuntaan.
Maantiellä 2812 on valtatiet 9 ja 10 yhdistävä tie. Ypäjänkyläntie on Pirkanmaan
ja Satakunnan suunnasta pääreitti Ypäjälle ja Forssan suunnasta tie on toinen
sisääntulotie sekä yhteys Jokioisten suuntaan. Forssan suunnan yhteys on myös
valtatien 10 rinnakkaistie.
Maantiellä 2812 on säännöllistä joukkoliikennettä Ypäjältä Forssan suuntaan ja
Ypäjäkylän suutaan on säännöllistä asioimisliikennettä.

3.12 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) vuodelta
2009, joista tätä kaavaa koskettavat seuraavat asiakokonaisuudet:
x
x
x
x
x

Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimiva yhteysverkko ja energiahuolto
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

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.
3.12.2Maakuntakaava 2006
Alueella on voimassa Hämeen liiton 29.11.2004 hyväksymä Kanta-Hämeen
maakuntakaava. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 28.9.2006 § 201.
Maakuntakaavassa alueelle on merkitty keskustatoimintojen aluetta (C),
asuntovaltaista taajamatoimintojen aluetta (A), asuntovaltaista aluetta, jolla
arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään, palvelujen
aluetta, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään
(Ps), lähivirkistysaluetta (VL) ja maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja
sekä
on
arvokas
perinnemaisema
(MYp).
Lisäksi
keskustaajamasta itään on merkitty kulkevaksi ohjeellinen uusi päävesijohto- ja
pääviemärilinja.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

SELOSTUS /
EHDOTUSVAIHE

30 (45)

25.10.2018

Kuva 15. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2006. Suunnittelualueen likimääräinen
sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä.

3.12.3Maakuntakaava 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 alueelle on merkitty keskustatoimintojen aluetta (C),
taajamatoimintojen aluetta (A), Taajamatoimintojen reservialuetta (Ar), Virkistysretkeily- tai ulkoilualuetta (V), Palvelujen aluetta (P), maa- ja metsätalousaluetta,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja sekä on arvokas perinnemaisema (MYp),
valtakunnallisesti
merkittävää
rakennettua
kulttuuriympäristöä
sekä
maakunnallisesti
merkittävää
rakennettua
kulttuuriympäristöä.
Suunnittelualueelle on merkitty ulkoilu ja melontareitti. Lisäksi keskustaajamasta
itään on merkitty kulkevaksi ohjeellinen uusi pääviemäri- ja päävesijohtolinja.
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Kuva 18. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040. Asemakaavoitettavan alueen
likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä.

3.12.4Vaihemaakuntakaava
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 asemakaavoitettavalle alueelle on merkitty kunnan
palveluvarustukseltaan merkittävä osakeskuksen sijainti (ca), valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (purppura pisteviivoitus, Ypäjän
hevoslaitosten alue) ja kiinteitä muinaisjäännöksiä (siniset neliöt).
Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan
1.6.2015 ja Ympäristöministeriö vahvisti sen 24.5.2016. Maakuntakaavassa
keskitytään erityisesti liikenteen ja luonnonvarojen aihealueisiin. Kaavassa ei ole
asemakaavan suunnittelualuetta koskevia merkintöjä.
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Kuva 16. Ote Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavasta. Asemakaavoitettavan alueen
likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä.

3.12.5Forssan seudun strateginen rakennemalli FOSTRA
Aluetta koskien on laadittu FOSTRA, viiden kunnan yhteinen vapaamuotoinen
maankäyttösuunnitelma, jonka tavoitevuosi on 2050. Rakennemallissa Ypäjää
koskien on esitetty seuraavaa:
x

Ypäjän Hevosopisto ja Pilvenmäen ravirata ovat hevosharrastuksen
kiintopisteitä. Seudullinen hevosvaellusreitistö lienee maamme paras.
x Urheilun ja liikunnan keskittymiä ovat Eerikkilän Urheiluopisto ja Forssan
Vesihelmi sekä golfkenttä Ypäjällä.
Rakennemallissa Ypäjää koskien on eritelty seuraavia haasteita ja tavoitteita:
x
x
x
x

Majoituskapasiteetin lisääminen
Hevosopiston ja Eerikkilän alueiden laajentumistarpeet
Luontomatkakohteiden saavutettavuus joukko- ja kevytliikenteellä
Ulkoilualueverkoston ja reitistöjen kasvattamien kaikki taajamat
yhdistäväksi verkostoksi suurten yleisötapahtumien liikennejärjestelyt
erityisesti Ypäjällä

Alueen kehittämisvaihtoehtoja on kuvattu seuraavasti:
Vaihtoehto A:
x

Ypäjä laajenee taajamana ja kyläalueena länteen oman hevosen pidon
mahdollistaen, maaseutuasutuksen vyöhykkeet taajamasta Ypäjänkylän ja
Jokioisten suuntiin
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x

Härkätien lisäksi myös Jokioisista Ypäjälle ja Humppilaan johtavien teiden
kehittäminen matkailuteinä

Vaihtoehto B:
x
x
x
x

Ypäjän Hevosopiston alue laajenee taajaman suuntaan, koulujen alueet ja
rakennukset Hevosopiston käyttöön, kouluille uusi sijainti taajaman
länsipuolelta
Ypäjän taajaman länsipuolelta kiertävä uusi yhdystie Loimijokea ylittävine
uusine siltoineen. Palvelee Hevosopiston ja raviradan yleisötapahtumia ja
matkailua, rauhoittaa keskustan liikennettä.
Ypäjän taajaman laajentaminen länteen Loimijoen molemmin puolin.
Jokioisista Ypäjälle ja Humppilaan johtavien teiden kehittäminen
matkailuteinä

Johtopäätöksenä on annettu suositukset jatkosuunnittelulle:
x

x

Seudullista
identiteettiä
muodostavat
rakennetun
ympäristön
identiteettikohteet toimivat suunnannäyttäjinä seudun rakennetun
ympäristön kehittämisessä. Ypäjän hevoslaitosten aluetta kehitetään
hevosharrastuksen kansallisena ja kansainvälisenä keskuksena. Erityisesti
kehitetään mm. majoitus- ja muuta palvelutarjontaa.
Forssan seudun vapaa-ajan tarjonnan kärkituotteita ovat luontovirkistys,
hevoset, urheilu ja liikunta sekä teollisuus ja maatalousperintöön liittyvä
kulttuuri.

 Yleiskaava

Suunnittelualueen itäosassa on voimassa vuonna 2003 hyväksytty hevosalueiden
osayleiskaava. Osayleiskaavassa osittain suunnittelualueella on mm.
x
x
x
x
x
x
x

maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä maisemakuvallisia
arvoja (MU-3)
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on maisemakuvan,
kulttuuriympäristön ja kasvillisuuden vaalimisen kannalta tärkeitä arvoja
(MU-4)
maa- ja metsätalousalue (MT)
säilytettävää puistoaluetta (VP/s)
lähipalvelurakennusten aluetta, jolla ympäristö säilytetään (PL/s)
hevospalvelujen ja toimintojen aluetta (PH/s)
asuntoalue (A ja A/s)
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Kuva 20. Ote hevosalueiden osayleiskaavasta. Asemakaavoitettavan alueen raja on
merkitty punaisella.
 Asemakaava

Pääosa suunnittelualueesta on asemakaavoitettua aluetta, joka on muodostunut
eri vuosikymmenillä. Kirkonkylän ensimmäinen rakennuskaava on vahvistettu
30.6.1970, jonka jälkeen siihen on tehty muutamia, lähinnä katu- ja
tonttijärjestelyitä koskevia muutoksia. Ypäjän hevoslaitosten alueella on
asemakaavoittamatonta aluetta.
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Kuva 21. Ajantasainen asemakaava ja asemakaavoitettavan alueen rajaus (punaisella).
 Pohjakartta

Pohjakartta täyttää sille MRL 54 § mukaan asetetut vaatimukset.
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo: 5.3.2018-6.4.2018
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 30 vuorokaudeksi ja kaavaehdotus vähintään
30 vuorokaudeksi, jolloin osallisilla on oikeus esittää mielipide/muistutus kaavaaineistosta. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaava-asiakirjoista.
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Osiota täydennetään kaavaprosessin edetessä.
4.2.1 Valmisteluvaiheessa saatu palaute
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä mukaisesti varataan osallisille tilaisuus
mielipiteen-sä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto
nähtäville ja va-raamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti.
Kaavaluonnoksesta jätettiin yhteensä kuusi lausuntoa ja yksi mielipide, joiden
tiivistelmät ja vastineet on esitetty kaavaselostuksen liitteenä 5. Kaavakartalle
tehtiin palautteen perusteella seuraavat muutokset:
- Kaavaehdotukseen on tarkistettu Natura- ja RKY-alueiden rajaukset sekä
tarkennettu niiden määräyksiä.
- Kirkonkylän keskustan tonttien rakennusoikeuksia on tarkennettu ja tarkennettu
ohjeellisia tonttien rajoja. Samalla tarkistettu rakennusten kerroslukuja ALkorttelialueilla.
-Kirkonkylän keskustan tonttien ajoyhteyksiä ja tonttiliittymiä on tarkennettu.
- Kaavakarttaan on lisätty PP-yhteys Papalintieltä Pertuntielle ja VP- alueen poikki
ja tarkistettu muita pp-yhteyksiä.
- Johtotiedot tarkistettu koko kaava-alueella
- Loimijoen varteen VP-alueelle on lisätty varaus koirapuistolle.
- Hevosopiston alueen ja keskustataajaman suojelumerkintöjä, rakennusaloja ja
rakennusoikeuksia on tarkennettu lausuntojen ja rakennusinventointien
mukaisesti.
- Hevosopiston alueella AP- tonttien alueita on muutettu niin että rakentamisen
painopistettä on siirretty lähemmäksi kirkonkylän keskustaa.
Ehdotusvaiheessa saatu palaute
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Asemakaavan
päivitysalueella
asemakaavaa
on
tarkistettu
pääasiassa
toteutuneen tilanteen osalta. Katualueiden linjauksia ja kevyen liikenteen reittejä
on joiltakin osin korjattu.
Asemakaavan laajenemisalueilla on osoitettu Hevosalueiden osayleiskaavan
mukaisesti täydennysrakentamisalueita hevoslaitosten alueen yhteyteen alueen
maisema-, rakennusperintö- ja luontoarvot huomioiden.
5.1.1 Asemakaavan korttelialueet
AK Asuinkerrostalojen korttelialue
Asuinkerrostalojen korttelialueita on osoitettu Kirkonkylän asemakaava-alueella jo
olemassa olevien pienkerrostalojen alueelle. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu
uusia asuinkerrostalojen korttelialueita.
AP Asuinpientalojen korttelialue
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Asuinpientalojen korttelialue –merkinnällä (AP) halutaan osoittaa monipuolisten
pientalojen alueita, jotka mahdollistavat erillispientalojen, rivitalojen, kytkettyjen
omakotitalojen ja maksimissaan kaksikerroksisten kerrostalojen rakentamisen.
Asuinpientalojen alueina on osoitettu Varsanojantien varrelta Kartanon koulun
pohjoispuolinen
hevoslaitosten
alue,
jonne
voidaan
osoittaa
täydennysrakentamista. Hevoslaitosten alueen eteläpuolelle on osoitettu kolme
laajahkoa asuinpientalojen täydennysrakentamisen aluetta. Yhteydet alueille on
osoitettu pääasiassa Karrinmäentien kautta, joka osoitetaan kaavassa
katualueena. Kokonaan uusi asuinpientalojen alue osoitetaan Hollikujan ja
Karrinmäentien yhtymäkohdan eteläpuolelle. Myös asemakaavan päivitysalueella
on joitakin AP-korttelialueita.
AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue
Asemakaavan päivitysalueella on useita rivitalojen tai muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialueita, joiden merkintätapaa ei päivityksen yhteydessä
muuteta. Uusia AR-korttelialueita ei osoiteta asemakaavan laajennusalueelle.
AO-1 Erillispientalojen korttelialue
Asemakaavan päivitysalueella on useita erillispientalojen korttelialueita, joiden
merkintätapaa ei päivityksen yhteydessä muuteta. Uusia AO-korttelialueita ei
osoiteta asemakaavan laajennusalueelle.
AL Asuin- ja liiketilojen korttelialue
Keskustaajaman liikenteellisen solmukohdan yhteydessä on osoitettu monipuolisia
asuin- ja liiketilojen korttelialueita.
AM-3 Hevosläheisen asumisen korttelialue.
Ratsastajantien itäpuolinen tiiviiksi erillispientalojen alueeksi aiemmin kaavoitettu
alue on muutettu palvelemaan Hevosopiston ja muiden hevostoimintojen tarpeita.
Alue on tarkoitettu hevosläheiseen pientaloasumiseen sekä hevostallien ja
talousrakennusten
rakentamiseen.
Korttelialueelle
saa
sijoittaa
myös
hevostaloutta palvelevia tarha- ja laidunalueita.
PH Hevospalveluiden korttelialue
Hevospalveluiden
korttelialueena
on
osoitettu
laajoja
alueita
hevoslaitosten alueen yhteydestä asemakaavan laajenemisalueelta.

Ypäjän

PL Lähipalvelurakennusten korttelialue
Lähipalveluiden korttelialueena on osoitettu Ypäjän hevoslaitosten
toimintaan liittyviä alueita asemakaavan laajenemisalueelta.

alueen

Y Yleisten rakennusten korttelialue
Yleisten rakennusten korttelialueena on osoitettu
kunnantalon, päiväkodin ja terveysaseman korttelialue.

Perttulantien

varrelta

YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena on osoitettu Kartanon
koulu.
YK Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue
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Seurakuntakeskuksen alue on osoitettu kirkkojen ja muiden seurakunnallisten
rakennusten korttelialueena.
YU Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue
Urheilutoimintaa
palvelevien
liikuntahallin ympäristöä.

rakennusten

korttelialueena

on

osoitettu

KLH Liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialue
Kurjenmäentien länsipuolelle keskustaajaman eteläreunalle on osoitettu liike- ja
huoltoasemarakennusten korttelialue ja polttoaineen jakelua.
5.2 Mitoitus
Asemakaavan myötä uutta rakennusoikeutta on osoitettu alueelle seuraavasti:
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5.3 Suojelukohteet
5.3.1 Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet
srk-1
Ypäjän kirkko osoitetaan kaavassa kirkkolain 14 luvun 5 §:n nojalla suojeltuna
rakennuksena merkinnällä srk-1. Suojelumääräykset ovat kirkkolain nojalla
annetussa suojelupäätöksessä. Korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä
Museoviranomaisen lausunto.
sr-v
Ratsumaneesi, talli 1, talli 2 ja viljamakasiini merkitään kaavaan merkinnällä sr-v,
suojeltava rakennus. Rakennuksilla on valtakunnallista merkitystä. Rakennusta ei
saa
purkaa
tai
muuttaa
niin,
että
sen
kulttuurihistoriallinen
tai
rakennustaiteellinen arvo heikkenee. Korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä
Museoviranomaisen lausunto.
sr-m
Maakunnallisen
inventoinnin
mukaiset
arvorakennukset
huomioidaan
asemakaavassa kaavamerkinnällä sr-m, suojeltava rakennus. Rakennuksilla on
maakunnallista merkitystä. Rakennuksia ei saa purkaa tai muuttaa niin, että
niiden kulttuurihistoriallinen tai rakennustaiteellinen arvo heikkenee. Korjaus- ja
muutostöistä on pyydettävä Museoviranomaisen lausunto.
13.Entinen Kartanonkylän kartanon päärakennus
15. Kivinen härkätalli
16. Entinen ratsukoulurakennus
17. Ruokalarakennus
18. Koivula ja Kuusela
19. Kartanonkylän kartanon vanha meijeri
20. Kartanonkylän kartanon vanha navetta

Asemakaavassa ei ole osoitettu suojelumerkintää maakunnallisen inventoinnin
mukaisille kohteille, joiden kunto on heikko:
21. Pihlaja ja Mäntylä
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sr
Asemakaavassa
paikallisen
rakennusinventoinnin
mukaiset
rakennukset
osoitetaan asemakaavassa merkinnällä sr. Kohteet ovat kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja/tai kaupunki- tai kyläkuvan kannalta paikallisesti
arvokkaita. Kohteet on lueteltu kaavaselostuksen kohdassa 3.6.
Asemakaavassa kaksi hevosopiston puistoaluetta osoitetaan merkinnällä /s, alue,
jolla ympäristö säilytetään. Lisäksi /s merkinnällä merkitään Karrinmäentien
aluekohde.
5.3.2 Luontokohteet
Asemakaavassa on osoitettu luo-1 merkinnällä liito-oravan elinpiiri.
Suuri osa niityistä ja hakamaista on osoitettu MY-alueena, eli maametsätalousalueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

ja

5.3.3 Edellytykset mt. 2812 säilymisenä yleisenä tienä Ypäjän keskustassa
Ypäjänkyläntien
ja
Varsanojantien
osalta
liikennealuetta, joka perustellaan seuraavasti:

asemakaavassa

esitetään

Maantiellä 2812 on Ypäjän taajaman kohdalla merkittävä rooli alueen
liikenneverkossa. Tie ei ole vain paikallisen liikenteen reitti. Se palvelee Ypäjän
kunnan sisäistä liikkumista, seudullista ja pitkän matkan liikennettä. Se on
läpiajoreitti valtateiden 9 ja 10 välillä ja Jokioisten suuntaan maantie 2812
palvelee tarvittaessa valtatien 10 rinnakkaistienä.
Tien käyttäjille ei ole tehty määräpaikkatutkimusta, mutta liikennemäärien ja
alueen asutuksen perusteella tiellä on merkittävästi läpiajavaa liikennettä.
Maantie 2812 on ydinkeskustan ohittava tie, joka välittää liikennettä taajaman
keskustaan ja sen ohitse. Maantien varrella, taajaman itäreunalla, sijaitsee Ypäjän
Hevosopisto. Ypäjän hevoslaitosten alueen palveluita käytetään laajalti ympäri
Etelä-Suomea. Se on valtakunnallisesti tunnettu kohde, minne on runsaasti
yleistä liikennettä.
Maantien liikennemäärä on kohtalainen, mutta edellä minituin perustein tiellä on
laajempi merkitys kuin pelkkänä paikallisen liikkumisen reittinä.

5.4 Kaavamerkinnät ja –määräykset
Muut määräykset ovat kaavakartan liitteenä.

6 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. Maankäyttö- ja
rakennuslain asemakaavalle asettamat sisältövaatimukset määrittävät, että
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asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle,
turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja
liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee
vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää (MRL 54§).
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. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan
huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen
vaikuttavat seikat. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan suunnitelman
merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön;
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.
6.1 Kaavan vaikutukset
6.1.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Asemakaavan päivittämisellä Ypäjän Kirkonkylän alueella ei nähdä olevan
merkittävää vaikutusta ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, sillä asemakaava
pääasiassa toteaa olemassa olevaa tilannetta.
Virkistysalueiden osalta asemakaavalla on positiivisia vaikutuksia. Loimijoen
pohjoisrannan yhteyteen osoitettu virkistysreitti, venevalkama ja esimerkiksi
agility-toiminnalle sopiva puistoalue (VP) mahdollistavat virkistysalueiden helpon
saavutettavuuden ja käytettävyyden. Taajamasta on myös lukuisia yhteyksiä
pohjoisen virkistysmetsiin ja laajemmille maa- ja metsätalousalueille.
Hevosharrastajille asemakaava mahdollistaa tarha- ja laidunalueiden säilymisen
ja useiden hevosreittien jatkumisen mm. Hevosopiston ja raviradan alueella.
6.1.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Alue
ei
kuulu
yhdyskunnan
vedenhankinnan
kannalta
merkittävään
pohjavesialueeseen, joten rakentamisella ei ole pohjavedenoton kannalta
merkitystä. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat yli 1,5 km etäisyydellä
suunnittelualueesta.
Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta pienilmastoon.
6.1.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Asemakaavassa
huomioidaan
liito-oravan
elinalue
ja
sen
ekologisten
yhteystarpeiden säilyminen. Arvokkaat niityt ja hakamaat on suurelta osin
huomioitu, mutta Ratsastajantien itäpuolella olevat uudet AM-3 korttelialueet
vähentävät niittyjen ja hakamaiden aluetta. Nyt voimassa olevassa kaavassa
kyseiset AM-3 korttelit on osoitettu AO-tonteiksi, joka sallii tiiviimmän
pientalorakentamisen. Kaavaehtouksessa alueen luonne säilyy hevosläheisenä
alueena, joka ottaa paremmin huomioon alueen historian ja maisemalliset arvot.
Alue on osoitettu hevosläheiseen asumiseen ja tallien ja muiden hevostoimintojen
alueeksi, joten osa alueesta tulee säilymään laidunalueena.
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Arvokkaaksi lehdoksi osoitettu alue urheilukentän yhteydessä on nykyisellään jo
päällystämättömänä pysäköintialueena ja sen osoittaminen yleiseen pysäköintiin
aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia lehdon luontoarvoille. Urheilutoimintojen
yhteydessä tarvittavien pysäköintialueiden sijoitusta on kaavaluonnoksen
laatimisen yhteydessä tarkasteltu ja luonnoksessa osoitettu sijainti on katsottu
kokonaisratkaisun kannalta tarkoituksenmukaisimmaksi, jolloin pysäköinti voidaan
sijoittaa myös urheilualueella jalan liikkuvien sekä olemassa olevan asutuksen
kannalta turvallisesti.
Suunnitelma
mahdollistaa
hevostoimintojen
säilymisen
ja
kehittämisen
suunnittelualueella, mikä nähdään positiivisena ympäröivien Natura-alueiden ja
niitty- ja hakamaiden säilymisen kannalta.
6.1.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen
Asemakaava tiivistää ja täydentää Ypäjän keskustaajaman yhdyskuntarakennetta
kuroen
yhteen
Kartanokylän
ja
Kirkonkylän
rakennettuja
alueita.
Täydennysrakentamisalueet on mahdollista liittää pääasiassa olemassa olevaan
katuverkkoon ja kunnallistekniikkaan. Kunnalle aiheutuu rakentamis- ja
ylläpitokustannuksia Karrinmäentien muuttamisesta katualueeksi ja uuden
Ratsastajantieltä haaroittuvan kadun osalta.
Asemakaavan
mahdollistama
uusi
asutus
ei
lisää
merkittävästi
henkilöautoliikenteen määrää taajamassa. Uuden asutuksen tuoma liikenteen
kasvu on määrällisesti alle 100 ajoneuvoa vuorokaudessa ja kasvu jakautuu
usealle vuodelle. Lisääntyvällä liikenteellä ei ole merkittävää vaikutusta liikenteen
toimivuuteen tai sujuvuuteen eikä liikenneturvallisuuteen. Uusi asutus sijoittuu
taajamatoimintojen yhteyteen siten, että asiointimatkat on mahdollista toteuttaa
myös kestävästi kävellen tai pyöräillen.
Karrinmäentien muuttaminen kaduksi rauhoittaa Ypäjän hevoslaitosten aluetta
läpiajoliikenteen siirtyessä uudelle reitille.
6.1.5 Vaikutukset
ympäristöön

taajamakuvaan,

maisemaan,

kulttuuriperintöön

ja

rakennettuun

Asemakaavan
yhteydessä
on
selvitetty
suunnittelualueen
maiseman
ominaispiirteitä ja arvoja ja uudisrakentaminen on sijoitettu maiseman kannalta
vähiten negatiivisia vaikutuksia aiheuttaviin sijainteihin. Loimijoen jokirannan
pellot on jätetty rakentamisen ulkopuolelle lukuun ottamatta Hollikujan ja
Karrinmäentien yhtymäkohdan eteläpuolelle esitettyä kapeaa asuinpientalojen
korttelialuetta. Se sijaitsee aivan rakennetun taajama-alueen yhteydessä, eikä
sijoitu avoimen maisema-alueen arvokkaimpiin osiin.
Maisemaa rajaavat puustoiset reunametsät on säilytetty, eikä niille ole osoitettu
rakentamista. Täydennysrakentaminen sijoittuu suurelta osin maiseman
solmukohtiin
nykyisten
rakentamisalueiden
yhteyteen.
Loimijokilaakson
suurmaiseman kannalta oleellista on jokilaakson säilyminen avoimena
viljelysmaisemana ja sitä reunustavien selänteiden säilyminen puustoisina etenkin
selänteiden reunoilla ja lakialueilla. Tältä osin suunnitelmalla ei arvioida olevan
vaikutusta suurmaisema-alueen arvoihin.
Suunnitelman toteutuessa rakentaminen lisääntyy valtakunnallisesti arvokkaassa
rakennetussa
kulttuuriympäristössä.
Valtakunnallisten
rakennuskohteiden
säilyminen turvataan suojelun osoittavilla kaavamääräyksillä. Kartanokylän
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alueella uudisrakentaminen sijoittuu osittain avoimeen maisematilaan tai
puistomaiseen kartanomiljööseen hevoslaitosten aluetta täydentäen. Muutosten
merkittävyyteen vaikuttaa täydennysrakentamisen tarkka sijoittuminen ja
rakentamistapa.
Myös aikaisemmin laadituissa rakennetun kulttuuriympäristön selvityksissä
maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaaksi osoitetut rakennukset on esitetty
suojeltaviksi, ainoastaan kaksi maakunnan inventoinnissa mainittua rakennusta
(nro 21. Pihlaja ja Mäntylä) on jätetty niiden huonon kunnon vuoksi ilman
suojelumerkintää. Asemakaavalla katsotaan pääasiassa olevan positiivinen
vaikutus suunnittelualueen rakennusperinnön suojelun kannalta.
Kaava-alueella
sijaitsee
kaksi
kiinteää
muinaisjäännöstä
ja
yksi
muinaisjäännösalue. Sekä kiinteät kohteet että alue on merkitty kaava-karttaan
ja varustettu asianmukaisilla kohdetta suojelevilla merkinnöillä sekä jätetty
rakentamisalueen ulkopuolelle.
6.1.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen
Asemakaavalaajennuksen yhteydessä Ypäjän hevoslaitosten alueelle luodaan
merkittäviä mahdollisuuksia kehittää hevosalaan liittyviä toimintoja niin
hevosläheisen asumisen, opiskelija-asumisen kuin erilaisten palveluiden keinoin.
Lisääntyvä keskustan läheinen asuminen mahdollistaa palveluiden säilymistä ja
elinkeinojen kehittämistä myös Ypäjän Kirkonkylän alueella.
6.2 Asemakaavan suhde maakuntakaavaan
Asemakaavaa
päivitettäessä
ja
laadittaessa
on
maakuntakaava
ja
oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon (MRL 54 §). Asemakaavan
päivitys ja laajennus eivät poikkea maakuntakaavan tavoitteista.
6.3 Asemakaavan suhde yleiskaavaan
Asemakaavan päivitysalueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista
yleiskaavaa. Tältä osin kappaleessa 7 on tehty yleiskaavallista tarkastelua.
Asemakaavan
laajentamisalueella
on
voimassa
vuonna
2003
laadittu
Hevosalueiden osayleiskaava. Asemakaava ei poikkea merkittävästi yleiskaavan
tavoitteista,
mutta
Karrinmäentien
varren
asuinpientalojen
täydennysrakentamisalueet (AP) ovat asemakaavassa yleiskaavaa laajemmilla
alueilla. AP-alueiden rajauksissa on huomioitu asemakaavan yhteydessä laaditut
selvitykset maisemasta ja luonnosta sekä aiemmat rakennusinventoinnit ja tältä
osin nähty mahdollisena laajentaa yleiskaavatasolla osoitettuja rakentamisalueita.
Avoimina maa- ja metsätalousalueina säilytettävät alueet, muut maa- ja
metsätalousalueet sekä puistot ovat suurelta osin yleiskaavaa vastaavat.
7 YLEISKAAVALLINEN TARKASTELU
Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on
asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä
yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään (MRL 54 §). Ypäjän Kirkonkylän
alueella on voimassa oleva asemakaava, mutta ei oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Tästä syystä asemakaavaa laadittaessa on huomioitu myös MRL:n 39 §:n
mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset:
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
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2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen,
sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta
tasapainoiseen elinympäristöön;
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
Kirkonkylän asemakaava-alueella alueet ovat suurilta osin osoitettu vastaaviin
toimintoihin jo voimassa olevissa asemakaavoissa. Suunnitelma hyödyntää
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta sitä täydentäen. Virkistysalueiden määrää
ei ole vähennetty ja suunnitelmalla on pyritty mahdollistamaan sujuvat yhteydet
sekä kaava-alueen sisäisille että ulkopuolisille virkistysalueille.
Asemakaavan ratkaisut eivät heikennä yhdyskuntarakenteen toimivuutta,
taloudellisuutta tai ekologista kestävyyttä vaan pikemminkin mahdollistavat
jonkin verran kunnan kehittämistä ja nykyisten palveluiden säilymistä.
Asemakaavan toiminnot tukeutuvat olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen
eivätkä aiheuta yhdyskuntarakenteessa muutoksia.
Asemakaavan päivityksellä suojellaan taajaman rakennettua kulttuuriympäristöä
alueelta laadittujen selvitysten mukaisesti. Rakennusinventoinnin III-luokkaan
osoitettujen rakennusten suojelutarvetta arvioidaan ehdotusvaiheessa uudelleen
luonnosvaiheesta saadun palautteen perusteella.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

SELOSTUS /
EHDOTUSVAIHE

45 (45)

25.10.2018

8 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
8.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman.
Ypäjän
kunta
valvoo
rakennuslupien
kautta
alueen
rakennusten
ja
ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen.
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