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A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Päiväkodin asemakaava 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavamuutoksen laatimista Humppi-
lan kunnan keskustaan, osaan asemakaavan kortteleita 50 ja 53.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennus-
lain 63 §:ssä mm. seuraavasti: 

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja mer-
kitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutus-
ten arvioinnista.  

Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada 
tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta ja osallistumis- ja arviointime-
nettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla 
tavalla.” 

Osallistumis – ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on kertoa, miksi kaava laaditaan, miten 
asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voi-
daan tarvittaessa täydentää asemakaavaprosessin kuluessa. 

2 SUUNNITTELUALUE 

Päiväkodin asemakaava-alue sijaitsee Humppilan keskustaajamassa, Asematien ja Humppi-
lantien risteyksen itäpuolelle, noin 300 metrin etäisyydellä sekä Humppilan kunnantalosta että 
rautatieasemasta. Asemakaavamuutos koskee voimassa olevan asemakaavan kortteleita 50 
ja 53. Suunnittelualueella on Humppilan vanha ja toimintansa lopettanut päiväkotirakennus, 
yksi omakotitalo ja Talvisen museorakennukset. Alue on pinta-alaltaan noin 1,16 hehtaaria.  

 
Kuva. Maastokartta Humppilan keskustasta, asemakaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu vihre-
ällä ympyrällä. (© MML, 2016) 
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Päiväkodin asemakaava 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Maanomistus 

Alue, jota asemakaavan muutos koskee, on Humppilan kunnan omistuksessa.  

  
Kuva. Ote ilmakuvasta, jossa kaava-alueen alustava rajaus (vihreä), kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset. 
(© MML 11.11.2016) 

3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden päiväkodin rakentaminen Humppilan kes-
kustaan, vanhan päiväkodin viereen. Vanhan päiväkodin tontin maankäyttö muutetaan asuin-
käyttöön. Lisäksi kaavassa osoitetaan ajoyhteys kaava-alueen itäpuolella olevalle asuinkerros-
talolle (kiinteistöt 403-2-148 ja 403-2-147) ja Martinpolun kevyen liikenteen reittiä jatketaan 
kohti Asemantietä ja juna-asemaa. Kulkuyhteydet päiväkodille ja asuinkorttelille järjestetään 
siten, että alueella liikkuminen on turvallista päiväkodilla asioiville ja lähialueen asukkaille. 
Suunnittelualueella on Talvisen mökki ja vanha pihapiiri, jossa on esillä vuosisadan vaihteen 
työläiskoti sisustuksineen. Talvisen rakennukset säilyvät ja niiden suojelemista kaavassa tut-
kitaan.  

Suunnittelualue sijaitsee kunnallisteknisten verkkojen piirissä. Alueella sijaitsevaa vanhaa 
puustoa pyritään säilyttämään. Tavoitteena on mahdollistaa rakentamisen aloittaminen ke-
väällä 2017. 
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4 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Humppilan kunnan aloitteesta, kunnanhallituksen pää-
töksellä 8. elokuuta 2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä asetetaan nähtä-
ville myös maankäyttöluonnos, jossa esitetään kaavan toiminnallinen ratkaisu. 

4.1 Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa valtioneuvoston 28.9.2006 vahvistama, ja 28.12.2007 (KHO) 
lainvoiman saanut Kanta-Hämeen maakuntakaava, ympäristöministeriön 2.4.2014 vahvistama 
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava sekä ympäristöministeriön 24.5.2016 vahvistama 
Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava. Näiden maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnitte-
lualue on osoitettu keskusta-alueeksi. 

Maakuntakaavojen yhdistelmäkartalla asemakaava-alue sijaitsee Humppilan keskustan katta-
valla alakeskusalueella (Ckm 779). Aluevarausta ympäröi etelästä asuntovaltainen alue (As), 
jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään. Suunnittelualueen 
eteläpuolelle on merkitty Humppilan rautatieasema (joukkoliikennekeskus, lm). 

Hämeen maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää maakuntakaavan 2040 laatimisen 
23.11.2015 Kanta-Hämeen maakuntaan. Maakuntakaavan luonnos valmistellaan vuoden 2016 
aikana.  

Kuva. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavan, 1. ja 2. vaihemaakuntakaavan yhdistelmästä. Kaava-alueen 
likimääräinen sijainti on osoitettu keltaisella ympyrällä. (Hämeen liitto) 
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Päiväkodin asemakaava 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

4.2 Yleiskaava 

Humppilan kirkonseudun oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
vuonna 1999. Yleiskaavassa suunnittelualueen pohjois- ja eteläosa on merkitty julkisten pal-
veluiden ja hallinnon alueeksi PY (violetti). Suunnittelualueen eteläosa on merkitty asuinker-
rostalojen alueeksi AK (tumman ruskea). Alueen pohjoispuolella sijaitsee koillinen-kaakko 
suunnassa liikennealue L, jonka molemmin puolin kulkee kevyen liikenteen reitti. 

Kuva. Ote Humppilan kirkonseudun osayleiskaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on ympyröity 
punaisella. (Humppilan kunta) 

4.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa eri aikoina laadittuja asemakaavoja. Eteläosassa on voi-
massa vuonna 1988 vahvistettu rakennuskaava ja pohjoisosassa vuonna 1998 vahvistettu ra-
kennuskaava. 

Kortteli 50 on asemakaavoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 
korttelialueeksi YS. Korttelialueen suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuusluku e on 0,2. 
Korttelin 50 eteläpuolella on kevyen liikenteen reitti, Martinpolku. Korttelin 53 alueella on mer-
kintä AK, asuinkerrostalojen korttelialue, tehokkuusluku e on 0,4 ja kerrosluku II. Korttelin 53 
eteläosassa on merkintä YM eli museorakennusten korttelialue. 
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 Kuva. Ote kaavasta Humppilan kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus vuodelta 1988.  
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Päiväkodin asemakaava 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

 

Kuva. Ote kaavasta Humppilan kirkonkylän rakennuskaavan muutos vuodelta 1998.  

4.4 Rakennusjärjestys 

Humppilan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 3.2.2012. 

4.5 Lähtötiedot ja selvitykset 

Asemakaavan suunnittelun yhteydessä alueelle tehdään maankäytön kannalta tarpeelliset sel-
vitykset. Työssä hyödynnetään asemakaava-alueelle aiemmin laadittuja kaavoja, selvityksiä ja 
suunnitelmia: 

 Kanta-Hämeen maakuntakaavayhdistelmä, 2016 

 Humppilan kirkonseudun osayleiskaava, 1999 

 Humppilan Kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus, 1987 
 Rakennettu Häme: maakunnallisesti arvokas rakennusperintö, Hämeen liitto, 

2003 
 Nykyiset vesi- ja viemäriverkostot (johtokartta) 
 Kallio- ja maaperäkartta 
 Kunnan maanomistus 

5 OSALLISET 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat, joiden omistamia 
alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai 
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A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Päiväkodin asemakaava 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomai-
set ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Osallisella on oikeus saada tieto kaavoituksen alkamisesta, osallistua kaavan valmisteluun, 
arvioida kaavan vaikutuksia ja esittää kaavaehdotuksesta mielipiteensä.  

Osallisia Päiväkodin asemakaavassa ovat: 

 kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja 
asukkaat 

 kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat 

 kaavan vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat 

 Humppilan kunnan eri toimialat ja hallintokunnat 

 Kunnan yhdyskuntatekniikka yritykset 

 Humppilan Vesihuolto Oy 

 Humppilan Yrittäjät ry 

 Hämeen ELY-keskus 

 Hämeen museo 

 Hämeen liitto 

 

Asemakaava ei vaadi aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua. Viranomais- ja muu asiantunti-
jayhteistyö tapahtuu suunnittelutyön eri vaiheissa tarvittaessa. Mahdollisesta ehdotusvaiheen 
viranomaisneuvottelusta päätetään myöhemmin. 

6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Asemakaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset 
MRL 9 §:n mukaan: 

 "Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeelli-
sessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä 
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia." 

Asemakaavan vaikutusten arviointi kestää koko asemakaavaprosessin ajan ja liittyy suunnitte-
lutyöhön mm. seuraavalla tavalla: 

 suunnitelman vaikutuksia arvioidaan suhteessa kaavalle asetettuihin tavoittei-
siin 

 asemakaavan vaikutuksia arvioidaan suhteessa käytössä oleviin lähtötietoi-
hin, joiden riittävyys arvioidaan suunnittelun alkuvaiheessa 

 kaavan vaikutusalueen laajuutta arvioidaan toimialoittain ja tarvittaessa tar-
kastellaan suunnittelualuetta laajempaa kokonaisuutta (mm. liikenne ja yhdys-
kuntatekniset verkostot) 

 keskeisiä vaikutuksia pyritään tunnistamaan ennakoivasti ja haitallisia vaiku-
tuksia lieventämään suunnittelun keinoin.   



 
 10 (11) 

   
 
 

 
 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Päiväkodin asemakaava 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

7 VUOROVAIKUTUKSEN JA TIEDOTTAMISEN JÄRJESTÄMINEN 

Kaavoja valmistelevilla viranomaisilla on vuorovaikutus- ja tiedottamisvelvollisuus. Kaavoituk-
sesta tiedotetaan siten, että niillä joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja 
vaikuttaa siihen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen 
nähtävillä olosta tiedotetaan kunnan ilmoituslehdessä (Forssan Lehti) sekä kunnan ilmoitus-
taululla ja internet-sivuilla. Myös yleisötilaisuuden aika ja paikka ilmoitetaan edellä mainituissa 
tiedotusvälineissä. Ulkopaikkakuntalaisille tiedotetaan erikseen. 

Lakiin perustuvat mielipiteiden esittäminen 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja maankäyttöluonnoksen nähtävilläolo-
aikana kaikkien osallisten toivotaan esittävän mielipiteitään ja omien alueit-
tensa suunnittelutavoitteita ja -toivomuksia kirjallisesti kunnanvirastoon. 

 Maankäyttöluonnoksesta laaditaan kaavaehdotus saadun palautteen ja annet-
tujen lausuntojen perusteella. Kaavaehdotuksesta voi toimittaa muistutukset 
nähtävilläoloaikana kirjallisesti kunnalle. 

8 ASEMAKAAVAN VAIHEET 

8.1 Asemakaavoituksen vireille tulo, OAS ja maankäyttöluonnos 

Kaavahanke sisältyy kunnanhallituksen hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2016. 
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä asettamisesta kuulu-
tetaan kunnan ilmoituslehdessä ja ilmoitustaululla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asete-
taan nähtäville MRL 63§ ja MRA 30§ säännösten mukaisesti. Osalliset voivat esittää mielipi-
teitä ja täydennysehdotuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallisilla on ennen kaa-
vaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ELY -keskukselle neuvot-
telun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Tarvittaessa ELY-keskus 
järjestää asiasta neuvottelun kunnan kanssa, jolloin myös osallinen kutsutaan mukaan neuvot-
teluun. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa asemakaavaprosessin ede-
tessä. OAS:n yhteydessä nähtäville asetetaan myös maankäyttöluonnos. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Humppilan kunnantalolla ja kunnan internet-
sivuilla koko kaavaprosessin ajan. 

8.2 Asemakaavaehdotus 

Asemakaava asetetaan ehdotusvaiheessa nähtäville, arviolta alkuvuodesta 2017. Asemakaa-
vaehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § säännösten mukaisesti 30 päivän 
ajaksi. Yleisötilaisuus järjestetään mahdollisuuksien mukaan kahden viikon kuluessa nähtävillä 
olon alkamisesta. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kunnan ilmoituslehdessä ja -taululla. 
Lisäksi kaava-alueen ulkokuntalaisille maanomistajille ja -haltijoille lähetetään kirjallinen ilmoi-
tus nähtäville asettamisesta.  

Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Ehdotuksesta voivat kunnan jäsenet ja 
osalliset esittää muistutuksen kirjallisesti.  

8.3 Hyväksymiskäsittely 

Kaava hyväksytään Humppilan kunnanvaltuustossa loppu keväästä 2017. Kunnanvaltuuston 
hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeu-
teen ja hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). 
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8.4 Kaavan voimaantulo 

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella paikal-
lislehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla.  

9 ASEMAKAAVAN AIKATAULU 

Työvaihe / 
Arvioitu ajankohta 

9-10 / 
2016 

11-12 / 
2016 

1-2 / 2017 3-4 / 2017 5-6 / 2017 

Aloitusvaihe, OAS:n laatiminen      

Luonnos- eli valmisteluvaihe      

Ehdotusvaihe      

Hyväksymisvaihe      

Työneuvottelut (K1-3) K1  K2 K3  

Yleisötilaisuus (YT)   YT   

Nähtävillä MRL  OAS ehdotus   

10 YHTEYSTIEDOT 

 
Humppilan kunta 
 
Kisakuja 2 
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Kirsi Halkola 
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maankäytön projektipäällikkö 
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