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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
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1.2

Kaava-alueen sijainti
Asumispalveluyksikön asemakaava-alue sijaitsee Humppilan keskustaajamassa, Kisakujan ja Koivistontien välisellä alueella, Humppilantien ja Koivistontien risteysalueen
luoteiskulmassa. Alueeseen kuuluu yksityisessä omistuksessa oleva omakotitalotontti
sekä Humppilan Osuuspankin omistama puistomainen alue ja liikekiinteistö. Liikekiinteistössä toimivat Humppilan Osuuspankki, Humppilan kirkkoherranvirasto ja Siwan
päivittäistavaramyymälä. Kaava-alueen vieressä on mm. Humppilan kunnantalo ja
yleisurheilukenttä. Alue rajautuu pohjoisessa Niittykujaan ja Koivistontiehen ja etelässä Kisakujaan ja Humppilantiehen.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria.

1.3

Kaavan tarkoitus
Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa asumispalveluyksikön rakentaminen
keskeiselle paikalle Humppilan keskustaajamaan. Asumispalveluyksikköä suunnitellaan korvaamaan lähellä sijaitseva Mäntyrinteen palvelukeskus. Uuteen asumispalveluyksikköön tulee paikka noin 40 asukkaalle.
Henkilökunnan ja vierailijoiden kulku uudelle asumispalveluyksikölle järjestetään Kisakujan kautta ja huoltoliikenne Koivistontieltä, Humppilan Osuuspankin tontin kautta.
Asemakaavassa tontin pääkäyttötarkoitus määritetään siten, että tontille voidaan rakentaa asuntoja tai palveluasuntoja sekä kuntaa palvelevia tukitoimintoja.
Asemakaavassa tutkitaan lisäksi suunnittelualueella olevan omakotitontin laajentamista itään päin. Omakotitalotontin käyttötarkoitus ja tehokkuusluku säilytetään asemakaavassa ennallaan.
Kaava-alueeseen kuuluvalle Humppilan Osuuspankin tontille (kiinteistötunnus 103403-22-4) ei suunnitella muutoksia.
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa rakentamisen aloittaminen kesällä 2017.

1.4

Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Humppilan kunnan aloitteesta, kunnanhallituksen päätöksellä tammikuussa 2017. Asemakaavan nimeksi on sovittu Asumispalveluyksikön asemakaava. Humppilan kunnanhallitus hyväksyi Asumispalveluyksikön asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä maankäyttöluonnoksen kokouksessaan 6.3.2017, Khall 66 §. Samalla kunnanhallitus päätti ilmoittaa kaavan vireille
tulosta ja asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja maankäyttöluonnoksen nähtäville. Asemakaavaehdotus on laadittu ja ollut nähtävillä keväällä 2017. Asemakaavamuutoksen hyväksyy Humppilan kunnanvaltuusto.
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Kuva 1. Maastokarttaote Humppilan keskustasta, asemakaava-alueen likimääräinen sijainti on
osoitettu sinisellä viivalla. (© MML, 2017)
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2
2.1
2.1.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Humppilan keskustaajamassa, Koivistontien ja Humppilantien kiertoliittymän länsipuolella. Suunnittelualueeseen kuuluvat omakotitalotontti ja
Humppilan Osuuspankin tontti ja liikekiinteistö. Liikekiinteistössä toimivat Humppilan
Osuuspankin lisäksi kirkkoherranvirasto ja Siwan päivittäistavaramyymälä. Kaava-alueen vieressä on mm. Humppilan kunnantalo ja yleisurheilukenttä. Itäpuolella on Kirkkoharju virkistysalueineen.

Kuva 2. Ortokuva suunnittelualueen lähiympäristöstä. (MML 2017)
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2.1.2

Luonnonympäristö
Kasvillisuus ja pinnanmuodot
Suunnittelualue on kokonaan rakennettua aluetta. Osa alueesta on Humppilan Osuuspankin ylläpitämää puistoa, jossa kasvaa nurmea ja puustoa, mm. koivuja ja kuusia.
Puistomaisen alueen läpi kulkee polku (kuva 3).

Kuva 3. Suunnittelualueen puistoalueen puustoa. Pääosa suunnittelualueesta on tasaista ja
noin korossa +107.

Suunnittelualueen maanpinnan korkeustasot vaihtelevat välillä +106…+110, siten,
että korkeimmat tasot ovat Koivistontiellä ja Humppilan tien risteysalueella ja matalimmat tasot alueen koillisosassa, yleisurheilukentän puolella. Pääosa suunnittelualueesta on tasaista ja korossa noin +107.

Kuva 4. Koivistontie on 2-3 metriä suunnittelualueen pääkorkotasoa korkeammalla. Näkymä
Niittykujalta pohjoiseen kohti Koivistontien liittymää.
Asumispalveluyksikön asemakaava
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Maaperä ja pohjavesi
Asemakaava-alueen maaperä on karkeaa hietaa. Suunnittelualueen itäpuolella on
Kirkkoharju, joka on hiekkaharju ja kuuluu Kirkkoharjun I-luokan pohjavesialueeseen.

Kuva 5. Suunnittelualueen lähiympäristön maaperä ja Kirkkoharjun pohjavesialueenraja. Asemakaavan likimääräinen rajaus on esitetty punaisella viivalla. (MML, GTK 2017)

2.1.3

Rakennettu ympäristö
Yhdyskuntarakenne
Asemakaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla Humppilan kunnan keskusta. Taajamakeskus on väljästi rakennettu ja maaseutumainen. Alue sijaitsee Humppilan keskusta halkovien Humppilantien ja Koivistontien risteysalueen luoteispuolella.

Kuva 6. Kaava-alueen läheisyydessä on liike- ja asuinrakennuksia sekä vähittäistavaramyymälöitä.
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Kuva 7. Humppilantien varsi on väljästi rakennettua. Kuvassa näkymä kunnantalon pihasta
Humppilantielle.

Kulttuuriympäristö
Humppilan kuntakeskus sijaitsee Humppilan ja Koiviston kylien mailla, jotka ovat rakentuneet Kirkkoharjun länsipuolisen tien, nykyisen Koivistontien varrelle.

Kuva 8. Ote Suomen maanmittaushallituksen toimittamasta Suomen kartasta vuodelta 1920.
Kartasta hahmottuu Humppilan alueen nykyrakenne: pohjois-etelä -suuntainen Koivistontie,
itä-länsi -suuntainen rautatie sekä Venäjän, Humppilan ja Koiviston kylät.
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Humppilan juna-asemanseudun kehitys on käynnistynyt rautatien rakentumisen
myötä, Toijala-Turku -junaradan avaamisen 1876 jälkeen. Nykyinen kuntakeskus ja
kunnan palvelut sijoittuvat Koivistontien ja rautatieaseman alueen väliin.
Rakennuskanta
Humppilan keskustan rakennuskanta on useilta eri aikakausilta ja koostuu eri-ikäisistä
1-2 -kerroksista liike- ja asuinrakennuksista sekä julkisessa käytössä olevista rakennuksista. Suunnittelualueen ympäristössä on paljon vanhoja 1800-luvulta periytyviä
asuinrakennuksia sekä uudempia, 1960-80 -luvuilla rakennettuja julkisia tai liikekäytössä olevia rakennuksia, jotka ovat mittakaavaltaan alueen asuinrakennuksia kookkaampia.

Kuva 9. Osuuspankin rakennuksessa toimii pankin lisäksi Siwa ja Humppilan kirkkoherranvirasto.

Asemakaavan suunnittelualueella on kaksi rakennusta. Koivistontien ja Humppilantien
risteysalueen läheisyydessä on 1980-luvun alkupuolella rakennettu Humppilan osuuspankin talo, jossa toimii myös Humppilan kirkkoherranvirasto ja Siwan päivittäistavaramyymälä (kuva 9). Niittykujan puolella on omakotitalo, jonka päärakennus voi periytyä 1900-luvun alkupuolelta (kuva 10 ja 11).
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Kuva 10. Kaava-alueeseen kuuluva omakotitalo.

Kuva 11. Omakotitalotontin talousrakennukset on rakennettu 1990-luvulla tai myöhemmin, jolloin myös päärakennusta on laajennettu ja rakennuksen julkisivu on uudistettu.

Palvelut
Suunnittelualue on Humppilan kunnan keskustassa, jossa pääosa kunnan palveluista
sijaitsee. Lähellä on mm. kunnanvirasto, päiväkoti, terveysasema ja kirjasto. Kirkonkulman ala- ja yläkoulut sijaitsevat noin kilometrin päässä Koivistontietä pohjoiseen.
Lähialueella on myös useita kaupan palveluita tarjoavia liikkeitä kuten, Sale, Siwa ja
Aseliike Rantanen.
Liikenne
Suunnittelualue sijaitsee Humppilantien ja Koivistontien kiertoliittymän vieressä, josta
on hyvä yhteydet valtateille 2 (Helsinki-Pori) ja 9 (Turku-Tampere). Liikenneviraston
liikennemääräkartassa Koivistontien ja Humppilantien keskimääräiset liikennemäärät
(KVL) ovat noin 1100-1800 ajoneuvoa/vuorokaudessa.
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Kuva 12. Ilmakuva Humppilan taajamasta. Kuvassa on esitetty alueen tieverkko ja asemakaava-alue (punaisella). (MML 2017)

Humppilan Osuuspankin kiinteistölle on tällä hetkellä liittymä Koivistontiellä, Humppilantiellä ja Kisakujalla. Omakotitalolle on tonttiliittymä Niittykujan puolella.
Asemakaava-alueella on hyvät yhteydet joukkoliikenteellä. Kaava-alueen vieressä on
linja-autopysäkki, josta on yhteys Forssaan. Valtateiden 2 ja 9 pysäkeiltä kulkee päivittäin useita kymmeniä vuoroja Helsingin, Porin, Tampereen ja Turun suuntaan. Noin
800 metrin päässä asemakaava-alueesta on Humppilan rautatieasema, josta kulkee
junia Turkuun ja Toijalaan.
Humppilan taajamassa on hyvä ja turvallinen kevyen liikenteen verkosto, joka kattaa
ison osan Humppilan- ja Koivistontiestä. Keskustassa kevyen liikenteen verkosto on
eroteltu ajoväylästä.

Kuva 13. Suunnittelualueeseen kuuluvan puistikon halki kulkee epävirallinen kevyen liikenteen
reitti.
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Tekninen huolto
Suunnittelualue kuuluu kunnan vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkkoon. Alueen läpi
kulkee 160mm vesijohto. Alueen jätevedet johdetaan viemäriverkostossa puhdistamolle. Keskustan länsipuolella sijaitsee uusiutuvalla bioraaka-aineella toimiva kaukolämpölaitos. Kaava-alueen länsiosassa sijaitsee puistomuuntamo ja 20 kV maakaapeli, joka on ns. runkolinja.
Virkistys
Humppilan taajaman keskustaa ympäröivät hyvät virkistysalueet. Asemakaava-alueen
länsipuolella on yleisurheilu- ja pesäpallokenttä sekä talvisin luistelurata. Keskustan
eteläpuolella on Koivistonlammin uimaranta, puistoalue ja kaksi rantalentopallokenttää. Humppilan taajaman itäpuolella on Kirkkoharju, jonka päällä kiertää 1,8 kilometrin
pituinen kuntorata.

2.2
2.2.1

Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, jonka tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa. Asumispalveluyksikön asemakaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen.

2.2.2

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.
Maakuntakaavojen yhdistelmäkartalla suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta
(punainen alue, C-tunnus) ja asuntovaltaisten taajamatoimintojen aluetta (oranssi
alue, A-tunnus). Alue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (sininen pistekatkoviiva) ja alueella on merkintä Ckm 779, joka tarkoittaa Humppilan keskustaa.
Hämeen maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää maakuntakaavan 2040 laatimisen 23.11.2015 Kanta-Hämeen maakuntaan. Maakuntakaavan luonnos valmistellaan
vuoden 2017 aikana.
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Kuva 14. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavan, 1. ja 2. vaihemaakuntakaavan yhdistelmästä.
Kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu keltaisella ympyrällä. (Hämeen liitto)

2.2.3

Yleiskaava
Humppilan kirkonseudun yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty asuin- ja liikerakennusten (AL) ja pientalovaltaiseksi asuntoalueiksi (AP). Humppilan Osuuspankin
tontti on merkitty palveluvaltaisen yritystoiminnan alueeksi (PK). Suunnittelualueen
pohjoispuolella kulkevan Koivistontien molemmin puolin on osoitettu kevyen liikenteen
reitti. Humppilan kirkonseudun oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 1999.
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Kuva 15. Ote Humppilan kirkonseudun osayleiskaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti
on ympyröity punaisella. (Humppilan kunta)

2.2.4

Asemakaava
Voimassa olevassa, vuonna 1988 vahvistetussa rakennuskaavassa suunnittelualue
on merkitty erillispientalojen (AO) korttelialueeksi, asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (AL) sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K).
AO-korttelialueen tehokkuusluku e on 0,2. Rakennusalan rajaamalle alueelle saa rakentaa 1½ -kerroksisen rakennuksen.
AL-korttelialueen suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelialue on jaettu kahteen tonttiin,
joiden molempien rakennusoikeus on 1200 k-m2. Rakennusoikeudesta saa käyttää
10% myymälätiloja varten. Korttelialueen itäreunaan on varattu rakennusala autojen
säilytyspaikan rakentamista varten (merkintä a).
Liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) rakennusoikeus on 1500 k-m² ja suurin
sallittu kerrosluku on II. Tontin luoteisreunalla on maanalaista viemäriä varten varattu
alueen osa (merkintä j).
Koivistontielle, joka on yleinen tie, on osoitettu kaavassa kaksi ajoneuvoliittymää. AOja AL-korttelialueiden pohjoiskulmassa on yleisen tien näkemäaluevaraus (merkintä
nä).
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Kuva 16. Ote kaavasta Humppilan kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus vuodelta
1988. Asumispalveluyksikön asemakaava-alueen rajaus on merkattu sinisellä viivalla. (Humppilan kunta)

2.2.5

Rakennusjärjestys
Humppilan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 3.2.2012.

2.2.6

Pohjakartta
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n asettamat vaatimukset. Pohjakartta on hyväksytty 28.10.2008.

2.2.7

Maanomistus
Suunnittelualue on tällä hetkellä yksityisessä omistuksessa, pääosan alueesta omistaa Humppilan Osuuspankki. Humppilan kunta hankkii kiinteistön 103-403-22-5 omistukseensa asemakaavoituksen yhteydessä.
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Kuva 17. Ote ilmakuvasta, jossa kaava-alueen rajaus, kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.
(MML 2017)

2.3

Lähtötiedot ja selvitykset
Asemakaavan suunnittelun yhteydessä alueelle tehdään maankäytön kannalta tarpeelliset selvitykset. 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
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3
3.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Humppilan kunnassa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tarjotaan Mäntyrinteen palvelukeskuksessa, jonka toiminnasta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Mäntyrinteen palvelukeskuksen kiinteistö tulee lähitulevaisuudessa vaatimaan peruskorjausta. Palvelukeskuksen peruskorjauksen sijaan Humppilan kunnanhallitus päätti 28.12.2016 (§ 317) uuden asumispalveluyksikön rakentamisesta Humppilan kunnan keskustaan. Samassa kokouksessa päätettiin käynnistää asemakaavamuutos, joka mahdollistaa asumispalveluyksikön rakentamisen.
Kunnanhallitus päätti 16.1.2017 (§ 13) aloittaa asumispalveluyksikön mahdollistavan
asemakaavamuutoksen laatimisen.
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin 6.3.2017 kunnanhallituksen päätöksellä (66 §).

3.2
3.2.1

Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Kaavoitusprosessin osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä.
Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö tapahtuu suunnittelutyön eri vaiheissa.

3.2.2

Vireille tulo
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin 6.3.2017 kunnanhallituksen päätöksellä (66 §).

3.2.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville MRL 63 § ja MRA 30 § säännösten mukaisesti ja Humppilan kunnanhallituksen päätöksellä 6.3.2017 (66 §), 27.317.4.2017 väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin kunnan ilmoituslehdissä ja kunnan ilmoitustaululla. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteitä ja täydennysehdotuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä sen yhteydessä nähtäville asetetusta maankäyttöluonnoksesta. Ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville osallisilla oli mahdollisuus esittää ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Tarvittaessa ELY-keskus
järjestää asiasta neuvottelun kunnan kanssa, jolloin myös osallinen kutsutaan mukaan
neuvotteluun.
Asemakaavamuutoksen ehdotus laadittiin keväällä 2017. Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotuksen kokouksessaan 22.5.2017 ja ehdotus asetettiin nähtäville 12.6.26.6.2017 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotuksesta jätetiin kaksi lausuntoa ja yksi muistutus.
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Asemakaavamuutoksen hyväksyy Humppilan kunnanvaltuusto, minkä jälkeen valituksiin on mahdollisuus oikeusteitse.

3.2.4

Kaavasta saatu palaute
Kanta-Hämeen pelastuslaitos ja Hämeen ELY-keskus jättivät kaavaehdotuksesta lausunnon, ja kaava-alueeseen kuuluvan AO-tontin omistajat jättivät ehdotuksesta muistutuksen.
1. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto (18.4.2017)
Pelastuslaitos toteaa lausunnossaan, että heillä ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen ja pelastuslaitoksen vastuulla olevat turvallisuusnäkökohdat voidaan ottaa huomioon rakennusluvan yhteydessä.

2. Hämeen ELY-keskuksen lausunto (26.6.2017)
Hämeen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että asemakaavamuutos on alueella voimassa
olevan yleiskaavan ja maakuntakaavan mukainen, eikä sillä ole kaavaratkaisusta huomioitavaa. Asemakaavan liikennemerkintöihin ELY-keskus ottaa kuitenkin kantaa seuraavasti: Asemakaavassa oleva merkintä ”Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti” tulee poistaa, sillä asemakaava ei sisällä maantien aluetta. Samoin tulee poistaa maantien liikennealueen rajamerkintä ja korvata se katualueen rajan merkinnällä sekä lisätä tarpeellisiin kohtiin katualueen
liittymäkieltoa osoittava merkintä. Lisäksi ELY-keskuksen mukaan seuraavissa Humppilan
keskusta-alueen asemakaavoissa Humppilantie ja Koivistontie tulee muuttaa katualueeksi,
koska alueelle ei voida osoittaa MRL 83.4§ mukaan maantien aluetta LT.
Vastine:
Asemakaavasta poistetaan merkintä ”ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti” ja maantien alueen rajaviiva -merkintä, sillä asemakaava ei ulotu maantien alueelle. Näkemyksemme mukaan
ELY-keskuksen esittämät liittymäkieltomerkinnät tulee lisätä Humppilantien ja Koivistontien
rajalle samassa yhteydessä, kun maantien alueet muutetaan katualueeksi. Katualueelle tarkoitetun merkinnän lisääminen maantie-liikennealueen rajalle tässä yhteydessä olisi ristiriitaista.

3. Aili ja Heikki Tanhuanpään muistutus (19.6.2017)
Muistutuksen jättäneet Aili ja Heikki Tanhuanpää omistavat kaavamuutosalueeseen kuuluvan
AO-tontin, jota laajennetaan kaavamuutoksen yhteydessä. Muistutuksessaan he esittävät
asemakaavamuutokselle ehdon, jonka mukaan uudelle tonttirajalle tulee rakentaa aita ja istuttaa havupuukasvustoa, joka on vähintään yhtä korkeaa kuin rakennettava asumispalveluyksikkörakennus.
Vastine:
Asemakaavassa on 4m leveä istutettava alueen osa AO-tontin ja tulevan asumispalveluyksikön (PA-1) tontin rajalla. Siten kaava määrää jo nykyisellään istutusalueen tonttien välille. Asemakaavaan lisätään tämän lisäksi istutettava puurivi tonttien rajalle, vastaavasti, kuten PA-1
tontin ympärillä on kohti pohjoista ja länttä. Kaavassa ei oteta kantaa puurivin tai istutusten
tyyppiin tai korkeuteen, vaan tämä asia ratkaistaan rakennusluvassa. Asemakaava ei estä
havupuukasvuston tai aidan rakentamista tonttien rajalle.
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3.3

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asumispalveluyksikön rakentaminen
Humppilan keskustaan. Alueelle saa rakentaa ja sijoittaa palvelu- ja asuinrakennuksia
sekä kuntaa palvelevia tukitoimintoja. Kaava-alueeseen kuuluville AO- ja K -korttelialueille ei osoiteta muutoksia (kiinteistöt 103-403-22-4 ja 103-402-6-109). Kiinteistön
103-402-6-109 tonttia laajennetaan länsireunalta.
Asumispalveluyksikön henkilökunnan, asukkaiden ja vierailijoiden pysäköinti sekä
saattoliikenne järjestetään Kisakujan puolelta. Asumispalveluyksikön huoltoliikenne
järjestetään Humppilan Osuuspankin tontin kautta.

4
4.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Kaavan rakenne
Asemakaavassa on osoitettu kolme korttelialuetta ja kolme tonttia: erillispientalojen
korttelialue (AO), palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue (PA-1) ja liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K).
Huoltoajoyhteys palvelu- ja asuinrakennusten korttelialueelle järjestetään Koivistontien puolelta. Ajoyhteys on osoitettu kaavakartalla osa-aluemerkinnällä ajo-h. Asumispalveluyksikön henkilökunnan ja asukkaiden pysäköintipaikka osoitetaan kartassa
merkinnällä p.
Kaavassa osoitetaan alueet maanalaisille johdoille sekä istutettavat alueen osat ja
puurivit.

4.2

Mitoitus
Asemakaavan pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria. Rakennusoikeudet osoitetaan tehokkuusluvulla.
Tarkemmat mitoitustiedot ilmenevät kaavoituksen seurantalomakkeesta.

Taulukko 1. Asumispalveluyksikön korttelialueiden pinta-alatiedot.

Korttelialue

Pinta-ala [m²]

Tehokkuusluku e

Kerrosala [m2]

AO

2353

0,2

471

PA-1

5254

0,5

2627

K

4508

0,3

1352
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Kuva 18. Asemakaavakartta, jossa vaalean ruskea alue osoittaa erillispientalojen korttelialueen (AO) sekä oranssin keltaiset alueet palvelu- ja asuinkorttelialueen (PA-1) ja liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K).

4.3
4.3.1

Aluevaraukset
Korttelialueet
Erillispientalojen korttelialue (AO)
Korttelialueen tehokkuusluku e on 0,2 ja suurin sallittu kerrosluku I ½. Murtoluku ½
osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen ensimmäisen kerroksen alasta saa käyttää
ullakon tasolla kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Rakennus on sijoitettava rakennusalalle.
Korttelialueen eteläosassa on maanalaiselle johdolle varattu alueen osa.
Toteutettavien auto- ja pyöräpaikkojen määrä on sidottu toteutuvaan kerrosalaan asemakaavassa ja asuntojen osalta asuntojen määrään (1 ap ja 2 pp / asunto).
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Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue (PA-1)
Korttelialueen tehokkuusluku e on 0,5 ja suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelialueen
pohjoisosaan on osoitettu rakennusala, jolle rakennettava rakennus on sijoitettava ja
eteläosaan on osoitettu autojen pysäköimispaikka. Ympäröivät alueet tulee istuttaa.
Tontin pohjois-, itä- ja länsireunoille on osoitettu istutettavat puurivit. Korttelialueelle
voidaan rakentaa tonttiliittymä Kisakujalta. Korttelialueen huoltoliikenne on mahdollista järjestää Koivistontieltä liike- ja toimistorakennusten korttelialueen kautta.
Korttelialueen eteläosassa ja Koivistintien varressa on varattu alueen osa maanalaiselle johdolle.
Toteutettavien auto- ja pyöräpaikkojen määrä on sidottu toteutuvaan kerrosalaan tai
toteutuvien asuntojen määrään (1 ap ja 2pp / asunto, 1ap ja 2pp / 150 palveluasuntojen k-m²).
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)
Korttelialueen tehokkuusluku e on 0,3 ja suurin sallittu kerrosluku II. Rakennus on sijoitettava rakennusalalle. Korttelialueen halki kulkee korttelialueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa (merkintä ajo-h) sekä maanalaista johtoa varten varattualueen osa.
Toteutettavien auto- ja pyöräpaikkojen määrä on sidottu toteutuvaan kerrosalaan (1ap
ja 2pp / 75 liike- ja toimistorakennusten k-m²).

4.4

Asemakaavan vaikutukset
Asemakaavan toteutuessa Koivistontien ja Kisakujan väliseen puistikkoon voidaan rakentaa asumispalveluyksikkö. Humppilan Osuuspankin tontti ja sen toiminta säilyy ennallaan. Kaava-alueen länsireunassa oleva omakotitalotontti laajentuu noin 10 metriä
itään päin.

4.4.1

Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön
Yhdyskuntarakenne
Asemakaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla Humppilan keskustassa. Lähellä on
kirjasto, kunnantalo, terveyskeskus, ja muita kunnan palveluja, joten sijainti uudelle
asumispalveluyksikölle on luonteva. Toteutuessaan asemakaava tiivistää Humppilan
taajamarakennetta ja tehostaa alueen kunnallisteknisten verkostojen käyttöä. Asemakaavamuutos tiivistää ja hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.
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Taajamakuva
Asemakaavan toteutuessa Koivistontien ja Kisakujan väliseen puistikkoon rakennetaan asumispalveluyksikkö. Kooltaan varsin suuri uusi rakennusmassa ei vaikuta merkittävästi taajamakuvaan tai Koivistontien katunäkymiin, sillä rakennus sijoittuu korttelin keskelle ja on useita metrejä Koivistontien korkotasoa alempana. Uudisrakennus
sopeutuu mittakaavaltaan ja ilmeeltään ympäröivän alueen rakennuskantaan. Pääosa
kaava-alueesta pysyy ennallaan, eikä taajamakuva muutu merkittävästi.
Asuminen ja palvelut
Asemakaava mahdollistaa noin 40-paikkaisen asumispalveluyksikön rakentamisen.
Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialueelle saa sijoittaa palveluja, asumista ja muita
kuntaa palvelevia tukitoimintoja. Asemakaavan muutos parantaa asumisen edellytyksiä ja vanhuspalveluita Humppilan kunnassa.
Liikenne
Kaava-alue sijaitsee Niittykujan, Koivistontien, Humppilantien ja Kisakujan välisellä
alueella. Kaavassa ei osoiteta uusia katuja tai liittymiä Koivistontielle, joka on yleinen
tie.
Uuden asumispalveluyksikön rakentamisen myötä liikennemäärät kasvavat Kisakujalla ja Koivistontiellä. Kisakujan kautta järjestetään asumispalveluyksikön pysäköintiliikenne. Koivistontien kautta järjestetään asumispalveluyksikön tontin huoltoliikenne.
Kaava-alueen länsireunassa olevalle erillispientalolle liikennöidään Niittykujalta, jolle
kaavamuutos ei aiheuta muutoksia kulkureitteihin tai liikennemääriin. Osuuspankin
tontille liikennöidään sekä Kisakujan, Koivistontien että Humppilantien kautta, kaavamuutos ei vaikuta kiinteistön liikennöintiin.

Kuva 19. Osuuspankin tontin länsireunalla oleva huoltoliikenteen reitti palvelee jatkossa myös
asumispalveluyksikön kiinteistöä.
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Jalankulun ja pyöräilyn reitit kulkevat tällä hetkellä Koivistontien ja Humppilantien molemmin puolin sekä kaava-alueen länsipuolella olevan urheilukentän vierellä. Asumispalveluyksikön tontilla olevan puistikon läpi on kulkenut epävirallinen kevyen liikenteen
reitti, joka alueen rakentumisen myötä poistuu käytöstä.
Työpaikat ja elinkeinotoiminta
Humppilan kunta valmistautuu asemakaavamuutoksella tulevaan SOTE-muutokseen,
jossa palveluiden tuotantovastuu tulee siirtymään kunnilta maakunnille. Uusi asumispalveluyksikkö korvaa Mäntyrinteen palvelukeskuksen ja turvaa noin 20-30 palvelualan työpaikan säilymisen Humppilan kunnassa.
Uusi asumispalveluyksikkö muodostaa keskittymän, joka mahdollistaa uusien palvelujen syntymisen. Asumispalveluyksikkö täydentää Humppilan keskustan palvelutarjontaa ja elinkeinoympäristöä.
Virkistys
Asemakaavan toteutuessa, kaava-alueen keskellä oleva puistomainen alue rakentuu.
Kyseessä on Humppilan Osuuspankin ylläpitämä puistikko, jonka vaikutus virkistysmahdollisuuksiin Humppilan keskusta-alueella on kuitenkin vähäinen.
Talous
Asumispalveluyksikön rakentaminen ei edellytä uusien katujen tai kevyen liikenteen
reittien rakentamista.

4.4.2 Vaikutukset luonnonympäristöön
Luonnonsuojelu
Kaava-alue on kokonaan rakennettua ympäristöä. Puistomaisella alueella kasvaa nurmea ja puustoa. Alueella ei ole luontokohteita. Asemakaavalla ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön.
Maaperä
Asemakaavalla ei ole vaikutuksia alueen maaperään. Rakentamisessa täytyy ottaa
huomioon hiekkaharjuille olennainen radonriski.
Pinta- ja pohjavedet
Asemakaava-alue sijaitsee Kirkkoharjun pohjavesialueen läheisyydessä. Rakentamisessa täytyy ottaa huomioon, ettei rakentaminen aiheuta pohjaveden haitallista alenemista tai pohjaveden laadun heikkenemistä. Asemakaavan toteutuessa rakennetut ja
asfaltoidut piha-alueet laajenevat alueella, mutta vaikutukset hulevesien määrään ovat
kuitenkin vähäiset.

4.5

Nimistö
Asemakaavalla ei muodostu uutta nimistöä.
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5

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Kaavan toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman. Kaava-alueen toteutuksen seurannasta vastaa kunta. Toteutusta seurataan rakennuslupaharkinnan ja valvonnan yhteydessä.

5.1

Toteuttamista ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavasta on laadittu maankäyttösuunnitelma, jossa esitetään miten rakennukset, kulkureitit ja toiminnot kaava-alueella sijoittuvat.

Kuva 20. Maankäyttösuunnitelmassa/ kaavan havainnekuvassa on esitetty asumispalveluyksikön ja muun kaava-alueen kiinteistöjen toiminnot ja tontin käyttö. Asemakaava mahdollistaa
myös toisenlaisen rakentamisratkaisun toteutumisen.

Humppilan kunta

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Jari Keskitalo

Hanna Aitoaho, arkkitehti, YKS 525

kunnanjohtaja

maankäytön projektipäällikkö

Kirsi Halkola

Janne Pekkarinen, insinööri AMK

vs. tekninen johtaja

maankäytön suunnittelija
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