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1
1.1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Tunnistetiedot
Suunnittelualue:

Asemakaavan muutos koskee osaa voimassa olevan asemakaavan
kortteleista 50 ja 53 sekä katualuetta

Kaavan nimi:

Päiväkodin asemakaava

Kaavan tilaaja:

Humppilan kunta

Kaavan laatija:

Hanna Aitoaho, arkkitehti, YKS 525, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Yhteyshenkilöt:

Humppilan kunta
Kisakuja 2, 31640 Humppila
etunimi.sukunimi@humppila.fi
Kirsi Halkola, vs. tekninen johtaja
puh. 050 364 8702
Jari Keskitalo, kunnanjohtaja
p. 044 7064447

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Satakunnankatu 23 A, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi
Hanna Aitoaho, maankäytön projektipäällikkö
puh. 040 669 4919
Janne Pekkarinen, maankäytön suunnittelija
p. 0207 911 838

1.2

Kaava-alueen sijainti
Päiväkodin asemakaava-alue sijaitsee Humppilan keskustaajamassa, Asematien ja Humppilantien risteyksen itäpuolelle, noin 300 metrin etäisyydellä Humppilan kunnantalosta ja rautatieasemasta. Asemakaavamuutos koskee osaa voimassa olevan asemakaavan kortteleista 50
ja 53 sekä katualuetta. Suunnittelualueella on Humppilan vanha ja toimintansa lopettanut päiväkotirakennus, yksi omakotitalo ja Talvisen museorakennukset. Alue on pinta-alaltaan noin
1,1 hehtaaria.

1.3

Kaavan tarkoitus
Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden päiväkodin rakentaminen Humppilan keskustaan, vanhan päiväkodin viereen. Vanhan päiväkodin tontin maankäyttö muutetaan asuinja liikekäyttöön. Asemakaava-alueeseen kuuluu myös museorakennusten korttelialue.
Lisäksi kaavassa osoitetaan ajoyhteys kaava-alueen itäpuolella olevalle asuinkerrostalolle
(kiinteistöt 403-2-148 ja 403-2-147). Martinpolun kevyen liikenteen reittiä jatketaan kohti Humppilantietä. Kulkuyhteydet päiväkodille ja asuinkorttelille järjestetään siten, että alueella liikkuminen on turvallista päiväkodilla asioiville ja lähialueen asukkaille.
Suunnittelualue sijaitsee kunnallisteknisten verkkojen piirissä. Alueella sijaitsevaa vanhaa
puustoa pyritään säilyttämään. Tavoitteena on mahdollistaa rakentamisen aloittaminen keväällä 2017.

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

SELOSTUS
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Kuva. Maastokartta Humppilan keskustasta, asemakaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu vihreällä viivalla. (© MML, 2016)

1.4

Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Humppilan kunnan aloitteesta, kunnanhallituksen päätöksellä 8.8. 2016. Asemakaavan nimeksi on sovittu Päiväkodin asemakaava.
Humppilan kunnanhallitus hyväksyi Päiväkodin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä maankäyttöluonnoksen kokouksessaan 21.11.2016, Khall 264 §, sillä täsmennyksellä, että vanha päiväkoti voisi toimia sekä asuin- että liikekiinteistönä. Samalla kunnanhallitus
päätti ilmoittaa kaavan vireille tulosta ja asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja maankäyttöluonnoksen nähtäville 1.12-22.12.2016 väliseksi ajaksi. Asemakaavan ehdotus hyväksyttiin kunnanhallituksen kokouksessa 6.3.2016 ja asetettiin nähtäville 10.4.-10.5.2017 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotuksesta jätettiin kolme lausuntoa ja yksi muistutus, jolla oli 10 allekirjoittajaa. Asemakaavaa tarkistettiin lausunnoissa ja muistutuksessa esiin tulleiden vaateiden
mukaan. Lausuntoihin ja muistutukseen kirjoitetut vastineet ovat tämän selostuksen luvussa
3.2.4. Kaavasta saatu palaute.

2
2.1
2.1.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Humppilan taajama-alueella, keskustan länsipuolella, lähellä rautatieasemaa. Suunnittelualueen lähiympäristö on väljästi rakennettua asuinaluetta, jonka rakennuskanta koostuu eri aikakausina valmistuneista asuinrakennuksista.

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

SELOSTUS
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Kuva. Ortokuva suunnittelualueen lähiympäristöstä. (MML 2016)

2.1.2

Luonnonympäristö
Maaperä ja pohjavesi
Asemakaava-alueen maaperä on karkeaa hietaa, ja osin kallio on lähellä maanpintaa. Suunnittelualueen ja Humppilan taajaman itäpuolella on hiekkaharju. Hiekkaharju kuuluu Kirkkoharjun vedenhankintaa varten tärkeään I-luokan pohjavesialueeseen.
Kasvillisuus ja pinnanmuodot
Suunnittelualue on kokonaan rakennettua aluetta. Piha-alueet ovat suurelta osin tasaista nurmea, jossa kasvaa pihlajia, koivuja, mäntyjä, kuusia ja vaahteroita. Osa alueen puustosta on
vanhaa.

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

SELOSTUS
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Kuva. Suunnittelualueen keskellä on kookkaita ja kauniita tammia, jotka pyritään säilyttämään.

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

SELOSTUS
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Kuva. Suunnittelualueen ja lähiympäristön maaperä. Suunnittelualueen rajaus on esitetty punaisella katkoviivalla. Keltaiset alueet ovat karkeaa hietaa, vihreät hiekkaa, vaalean ruskeat alueet hiekkamoreenia,
harmaat alueet turvealueita ja sininen savialueita. (MML, 2016)

2.1.3

Rakennettu ympäristö
Yhdyskuntarakenne
Suunnittelualue on Humppilan kunnan keskustaajaman alueella, Humppilantien ja Asematien
risteysalueen itäpuolella. Lähellä sijaitsee Humppilan kunnan keskus ja rautatieasema.
Kulttuuriympäristö
Suunnittelualue kuuluu Humppilan rautatieaseman ympäristöön, joka on paikallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä. Kunnan läpi kulkeva Turku-Toijala -rata avattiin vuonna 1876 ja
nykyinen Jokioisten kapearaiteinen museorata 1800-luvun lopulla. Suunnittelualueen ympäristössä on useita 1800- ja 1900-luvun rakennuksia, jotka liittyvät Humppilan rautatieaseman ympäristöön.
Muinaisjäännökset
Humppilan kunnan muinaisjäännösten inventointi tehtiin vuonna 2005, jolloin inventoitiin esihistoriallisen ja historiallisen ajan muinaisjäännökset. Kaava-alueelta tai sen lähiympäristöstä
ei tunneta muinaismuistolain (2965/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä (Museoviraston muinaisjäännösrekisteri 19.5.2017).
Rakennuskanta
Suunnittelualueella on Humppilan vanha käytöstä poistunut päiväkotirakennus, omakotitalo
sekä Talvisen työläismökki ja sen pihapiiri.
Päiväkotirakennuksen kerrosala on 983 k-m2. Rakennuksessa on 4 asuntoa ja päiväkodin tilat,
joita on ennen käytetty asuintarkoitukseen (Terveystalo 11:11). Rakennus on rakennettu 1950luvulla.

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
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Talvisen työläismökki on valmistunut vuonna 1901. Pihapiiriin kuuluvat kaksi liiteriä, kaivo ja
rehevä pihamaa. Rakennus on työmies Kalle Talvisen itselleen rakentama mökki, joka on toiminut museona vuodesta 1994 lähtien.
Entisen päiväkodin ja Talvisen mökin välissä sijaitsee pieni omakotitalo. (Kalliola RN:o 6:85).
Omakotitalo on rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Omakotitalo puretaan uuden päiväkotirakennuksen tieltä.

Kuva. Vanha päiväkotirakennus on rakennettu 1950-luvulla. Ryhdikäs rakennus on tiilirunkoinen ja sen
julkivisut on rapattu.

Palvelut
Suunnittelualue on Humppilan kunnan keskustassa, monipuolisten palvelujen lähellä. Noin 300
metrin päässä on terveysasema, kunnanvirasto ja kirjasto sekä noin 1,5 kilometrin päässä on
Kirkonkulman ala- ja yläkoulut. Taajamassa sijaitsee myös useita erilaisia kaupan palveluita
tarjoavia liikkeitä kuten, Sale, Siwa, Aseliike Rantanen ja Osuuspankki.

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
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Kuva. Talvisen mökissä on keltamullattu kuisti.

Kuva. Suunnittelualueella oleva mansardikattoinen omakotitalo puretaan uuden päiväkodin tieltä.

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
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Kuva. Suunnittelualueen halki kulkeva Martinpolku itäänpäin katsottuna.
Liikenne
Suunnittelualue sijaitsee Humppilantien ja Asematien risteyksen itäpuolella, ja se on hyvin saavutettavissa tieverkkoa ja kevyen liikenteen väyliä pitkin Humppilan keskustan ja rautatieaseman suunnalta.
Tekninen huolto
Suunnittelualue on kunnan vesi-, viemäri, hulevesiviemäri- ja kaukolämpöverkossa.
Virkistys
Kaava-alueen itäpuolella, Koivistonlammin rannalla on uimaranta, puistoaluetta ja kaksi rantalentopallokenttää. Lähellä sijaitsevat myös yleisurheilu- ja pesäpallokenttä, joka jäädytetään
talvisin luistelualueeksi. Keskustan itälaidalla olevan hiekkaharjun 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, ja niiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa. Päiväkodin asemakaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista.

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

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
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Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava. Näiden maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue on osoitettu keskusta-alueeksi.
Maakuntakaavojen yhdistelmäkartalla asemakaava-alue sijaitsee Humppilan keskustan kattavalla 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 päätti 23.11.2015 käynnistää maakuntakaavan 2040 laatimisen
Kanta-Hämeen maakuntaan. Maakuntakaavan luonnos on nähtävillä vuoden 2017 keväällä.

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

2.2.3

Yleiskaava
Yleiskaavassa suunnittelualueen pohjois- ja eteläosa on merkitty julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi PY (violetti), ja eteläosa on merkitty asuinkerrostalojen alueeksi AK (tumman
ruskea). Alueen pohjoispuolella sijaitsee koillinen-kaakko suunnassa liikennealue L, jonka molemmin puolin kulkee kevyen liikenteen reitti. Päiväkodin asemkaavahanke on yleiskaavan mukainen. Humppilan kirkonseudun oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 1999.

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
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Kuva. Ote Humppilan kirkonseudun osayleiskaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on ympyröity
punaisella. (Humppilan kunta)

2.2.4

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa eri aikoina laadittuja asemakaavoja. Eteläosassa on voimassa vuonna 1988 vahvistettu rakennuskaava ja pohjoisosassa vuonna 1998 vahvistettu rakennuskaava.
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 merkintä AK, asuinkerrostalojen korttelialue, tehokkuusluku e on 0,4 ja kerrosluku II. Korttelin 53
eteläosassa on merkintä YM eli museorakennusten korttelialue.

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
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Kuva. Ote kaavasta Humppilan kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus vuodelta 1988.

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
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Kuva. Ote kaavasta Humppilan kirkonkylän rakennuskaavan muutos vuodelta 1998.

2.2.5

Rakennusjärjestys
Humppilan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 3.2.2002.

2.2.6

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

2.2.7

Maanomistus
Asemakaavan suunnittelualue on Humppilan kunnan omistuksessa.

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
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Kuva. Ote ilmakuvasta, jossa kaava-alueen alustava rajaus (vihreä), kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.
(© MML 11.11.2016)

2.3

Lähtötiedot ja selvitykset
Asemakaavan suunnittelussa hyödynnetään alueelle aiemmin laadittuja kaavoja, selvityksiä ja
suunnitelmia:










3
3.1

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
Talvisen mökki – pala arjen historiaa -julkaisu, Marika Vakkala, Päivi Kaijula,
2007
Talvisen mökki – hoito ja käyttösuunnitelma, Lounais-Hämeen matkailukäyttöön, Saatsi Arkkitehdit Oy, 2011

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaava-alueella sijaitsevan Koivukummun päiväkodin toiminta jouduttiin siirtämään väliaikaisiin tiloihin kesäkuussa 2015 sisäilmaongelmien vuoksi. Sisäilmatutkimuksen perusteella

Päiväkodin asemakaava
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päiväkodin entisten tilojen remontointi päiväkotikäyttöön olisi vaatinut mittavan peruskorjauksen. Kevään 2016 valtuustoseminaari linjasi, että kuntaan on rakennettava uusi rakennus 100
lapsen päiväkodille.
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Humppilan kunnan aloitteesta, kunnanhallituksen päätöksellä 8. elokuuta 2016.

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 lisäksi kaikki muut, 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 21.11.2016 kunnanhallituksen päätöksellä (264 §).

3.2.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville MRL 63 § ja MRA 30 § säännösten
mukaisesti ja Humppilan kunnanhallituksen päätöksellä 21.11.2016 (264 §), 1.-22.12.2016 väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Osalliset voivat esittää mielipiteitä ja täydennysehdotuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä sen yhteydessä nähtäville asetetusta maankäyttöluonnoksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä maankäyttöluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ELYkeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Tarvittaessa ELY-keskus järjestää asiasta neuvottelun kunnan kanssa, jolloin myös osallinen kutsutaan mukaan neuvotteluun.
Asemakaavamuutoksen ehdotus laadittiin alkuvuodesta 2017. Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotuksen kokouksessaan 6.3.2017 ja ehdotus asetettiin nähtäville 10.4.-10.5.2017 väliseksi
ajaksi. Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaisten lausunnot ja osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutuksia. Kaavaehdotuksesta jätettiin 3 lausuntoa ja yksi muistutus.
Asemakaavamuutoksen hyväksyy Humppilan kunnanvaltuusto, minkä jälkeen valituksiin on
mahdollisuus oikeusteitse.

3.2.4

Kaavasta saatu palaute
Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Museovirasto ja Hämeen ELY-keskus jättivät lausunnon kaavaehdotuksesta. Kaava-alueeseen rajautuvan Asunto Oy Humppilan Pihlajan osakkeen omistajat
jättivät muistutuksen, jolla oli 10 allekirjoittajaa.

Päiväkodin asemakaava
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SELOSTUS

18 (25)

1. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto (18.4.2017)
Pelastuslaitos toteaa lausunnossaan, että alueen ajoyhteyksien suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida raskaan pelastuskaluston toimintaedellytykset, ja vaikka alueella ei
synny varsinaisten pelastusteiden rakentamisvelvoitetta, tulee ajoyhteyksien mitoitusperusteena käyttää Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ohjetta pelastusteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Vastine:
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen suunnitteluohjeessa pelastusteiden suunnittelusta ja toteutuksesta (29.9.2015) sanotaan, että pelastustie vaaditaan kaikille yli kolme kerroksisille rakennuksille ja varateille, jotka ovat yli 10 metrin korkeudessa. Asemakaava-alueella olevat ja asemakaavan sallimat rakennukset voivat olla enintään kaksi-kerroksia ja Asunto Oy Humppilan
Pihlajan asuinkerrostalo on kolmekerroksinen. Siten varsinaisen pelastustien rakentamisvelvoitetta ei ole.
Sammutuskaluston ajoreittien varmistamiseksi tutkimme selvitysalueen ajoyhteyksien toimivuutta ajouratarkastelulla, jossa mitoitusajoneuvona käytettiin Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusajoneuvoa. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että pelastusajoneuvo pääsee
ajamaan selvitysalueella olevien rakennusten välittömään läheisyyteen.
Pelastusteiden sijainti ja toimivuus tulee esittää ja hyväksyttää pelastusviranomaisella rakennusluvan yhteydessä. Asemakaava mahdollistaa pelastusteiden rakentamisen alueelle.

Kuva. Pelastusteiden toimivuutta tutkittiin ajouratarkastelulla, jossa mitoitusajoneuvona käytettiin KantaHämeen pelastuslaitoksen pelastusajoneuvoa vastaavaa autoa.
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2. Museoviraston lausunto (10.5.2017)
Museoviraston esittää lausunnossaan seuraavaa:
Alueelta purettavan asuinrakennuksen säilyttämistä, esimerkiksi päiväkodin lasten leikkitalona,
tulee harkita.
Vastine:
Alueella oleva asuinrakennus on huonokuntoinen ja eikä se sovellu lasten leikkipaikaksi ilman
mittavaa remonttia. Rakennus on myös liian suuri ollakseen turvallinen ja helposti valvottava
lasten leikkitalo. Asuinrakennus sijaitsee keskellä uudelle päiväkodille varattua rakennusalaa,
jolloin sen säilyttäminen paikallaan on mahdotonta. Rakennus on saanut purkuluvan.

Alueella olevat Talvisen museorakennukset tulee varustaa asianmukaisilla suojelumerkinnöillä.
Vastine:
Talvisen museorakennuksiin lisätään suojelumerkinnät sr-1: Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää.
Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja.

Kaavaselostuksessa tulee käsitellä muinaisjäännöksiä ja alueen muinaisjäännökset tulee tarvittaessa tarkistaa Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä.
Vastine:
Kaavaselostukseen lisätään kappale muinaisjäännöksistä. Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan kaava-alueella tai sen lähiympäristössä ei ole muinaisjäännöksiä, eikä alueen
maankäyttöhistoria huomioiden ole tarvetta täydennysinventoinnille.
3. Hämeen ELY-keskuksen lausunto (10.5.2017)
ELY-keskuksen lausunnon mukaan 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 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 rajalle samassa
yhteydessä, kun maantien alueet muutetaan katualueeksi. Katualueelle tarkoitetun merkinnän
lisääminen maantie-liikennealueen rajalle tässä yhteydessä olisi ristiriitaista.
4. Asunto Oy Humppilan Pihlajan muistutus (9.5.)
Asunto Oy Humppilan Pihlajan allekirjoittaneet osakkeen omistajat esittävät muistutuksessaan
seuraavaa:
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Taloyhtiössä on 20 asuntoa, joille kaikille tulee löytyä autopaikka taloyhtiön tontilta. Pihlajatien
poistuminen ja uuden ajoyhteyden osoittaminen pohjoisen puolelta vie pihasta yhteensä 5 autopaikkaa. Myös jäteastian tyhjentäminen hankaloituu muuttuvien järjestelyjen takia.
Vastine:
Korvaukseksi Humppilan kunnan kaavoituksesta johtuvista muutoksista Asunto Oy Humppilan
Pihlajan tontilla, kunta myöntää taloyhtiölle käyttöluvan kunnan puistoalueelle. Alue, jolle käyttöoikeus osoitetaan, on määritelty tarkemmin liitteenä olevassa kartassa (liite 2). Alueelle saa
sijoittaa kevytrakenteisen roskakatoksen tai roska-astian ja pysäköintipaikkoja.

Kaavassa osoitettu yleinen jalankulku- ja pyörätie kulkee Asunto Oy Humppilan Pihlajan kiinteistön rajalla. Allekirjoittaneiden mielestä reitti kulkee liian lähellä asuntoyhtiön parvekkeita.
Jalankulku- ja pyöräilyreitin linjaaminen kohti Humppilantietä säästäisi myös Talvisen museorakennusten pihapiirin.
Vastine:
Asunto Oy Humppilan Pihlajan muistutuksen vuoksi yleisen jalankulun ja pyöräilyn reitti, joka
on paikalla olevan Martinpolun jatke, poistetaan asunto oy:n länsipuoliselta rajalta ja Talvisen
museorakennusten pihapiiristä. Yleinen kevyen liikenteen reitti päätetään tonttien 1 ja 2 rajalle
ja reitti jatketaan tontin sisäisenä kulkureittiä päiväkodin pohjoispuolelta kohti Humppilantien
varrella kulkevaa kevyen liikenteen reittiä.
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Kuva. Humppilan kunta myöntää Asunto Oy Humppilan Pihlajalle käyttöluvun kunnan puistoalueelle kuvassa esitetyille punaisille alueille.

3.3

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden päiväkodin rakentaminen Humppilan keskustaan, vanhan päiväkodin viereen. Vanhan päiväkodin tontin maankäyttö muutetaan asuinja liikekäyttöön. Lisäksi kaavassa osoitetaan ajoyhteys kaava-alueen itäpuolella olevalle asuinkerrostalolle (kiinteistöt 403-2-148 ja 403-2-147) ja Martinpolun kevyen liikenteen reittiä jatketaan kohti Humppilantietä. Kulkuyhteydet päiväkodille ja asuinkorttelille järjestetään siten, että
alueella liikkuminen on turvallista päiväkodilla asioiville ja lähialueen asukkaille.
Alueella sijaitsevaa vanhaa puustoa pyritään säilyttämään.

4
4.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Kaavan rakenne
Asemakaavassa on osoitettu kolme korttelialuetta: asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL), julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL) ja museorakennusten korttelialue,
jolla ympäristö säilytetään (YM/s). Lisäksi kaavassa on varattu alueet yleiselle jalankululle ja
pyöräilylle (pp), leikille ja oleskelulle (le), pysäköinnille (p), korttelialueen sisäiselle huollolle (h),
ajoyhteydelle Humppilantieltä kiinteistölle 2:148 (Asunto Oy Humppilanpihlaja) sekä maanalaiselle kaukolämpöjohdolle (L). Kaavassa osoitetaan myös istutettavat alueen osat sekä puurivit.

4.2

Mitoitus
Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 1,16 hehtaaria. Rakennusoikeudet ilmoitetaan
asemakaavassa tehokkuuslukuina. AL-alueen tehokkuusluku on 0,5 ja rakennusoikeus siten
noin 1715 k-m². YL-alueen tehokkuusluku on 0,3 ja rakennusoikeus siten noin 1845 k-m². YM/s
-alueen tehokkuusluku on 0,1, mikä vastaa talvisen pihapiirin rakennusten kerrosalaa. Tarkemmat mitoitustiedot ilmenevät kaavoituksen seurantalomakkeesta, joka on asemakaavan selostuksen liitteenä.

4.3
4.3.1

Aluevaraukset
Korttelialueet
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL).
Korttelialueen tehokkuusluku on 0,5 ja suurin sallittu kerrosluku II. Tontin koilliskulmaan on
varattu pysäköintipaikka. Tontin länsireunalla on ajoyhteys Humppilantieltä kiinteistölle 2:148
ja kaakkoislaidalla yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa. Toteutettavien autoja pyöräpaikkojen minimimäärä on sidottu rakennusten tyyppiin ja toteutuvaan kerrosalaan
(asunnot 1ap/ asunto, 2pp/ asunto, liiketilat 1 ap/ 80 k-m², 2pp/ 120 k-m²). Tontin laidat Humppilantien, ajoyhteyden ja jalankulun ja pyöräilyn reitin suuntaan osoitetaan istutettavaksi.
Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue päiväkotia varten (YL).
Korttelialueen tehokkuusluku on 0,3 ja suurin sallittu kerrosluku on II. Tontin pohjoiskulmaan ja
kaakkoislaidalle, Asematien varteen on varattu alueet pysäköimiseen (merkintä p) ja tontin itäreunalle on osoitettu leikkiin ja oleskeluun varattu alue (merkintä le). Tontin halki kulkee yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu reitti. Toteutettavien auto- ja pyöräpaikkojen minimimäärä
on sidottu toteutuvaan kerrosalaan (päiväkoti 1 ap/ 65 k-m², 2pp/ 65 k-m²). Asematien reunalla

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

SELOSTUS

22 (25)

oleva pysäköimispaikka on varattu tonttien 2 ja 3 käyttöön. Alueet, joita ei ole osoitettu rakennettavaksi, pysäköintiin, leikkiin tai oleskeluun, tulee istuttaa.

Kuva. Asemakaavakartta, jossa violetit alueet ovat julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL) ja
museorakennusten korttelialuetta (YM), ja vaalean ruskeat alueet asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialuetta (AL).

Museorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytettään (YM/s)
Korttelialueen tehokkuusluku on 0,1 ja suurin sallittu kerrosluku I. Asematiehen rajautuva tontin
reuna tulee istuttaa. Rakennusalat on merkitty paikalla olevien rakennusten ympärille. Tontin
ympäristö tulee säilyttää. Alueella olevat rakennukset on suojeltu merkinnällä sr-1. Suojeltavat
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rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja niiden ominaispiirteet tulee säilyttää korjaus- ja muutostöissä. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja.
4.3.2

Muut alueet
Katualueet
Osa Asematiestä on kaava-alueella

4.4
4.4.1

Asemakaavan vaikutukset
Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön
Yhdyskuntarakenne
Asemakaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla Humppilan keskustaajamassa. Sijainti on luonteva päiväkodille, asumiselle ja liiketoiminnalle. Toteutuessaan asemakaava tiivistää Humppilan kunnan taajamarakennetta ja tehostaa alueen kunnallisteknisten verkostojen käyttöä. Asemakaavamuutos hyödyntää ja tukee olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.
Taajamakuva
Kaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia taajamakuvaan. Uusi päiväkotirakennus
sijoittuu paikalle, jossa on puistoa ja purettava omakotitalo. Uudisrakentaminen sopeutuu mittakaavaltaan alueen rakennuskantaan ja alueella olevaa vanhaa puustoa pyritään säilyttämään. Alueella oleva Talvisen pihapiirin rakennukset suojellaan ja pihapiirin ympäristö säilytetään ennallaan.
Asuminen ja palvelut
Asemakaavamuutoksen myötä vanhaan päiväkotirakennukseen voidaan saneerata uusia
asuntoja ja liiketiloja ja alueelle voidaan rakentaa uusi päiväkoti. Asemakaavamuutos parantaa
asumisen edellytyksiä ja palveluita alueella.
Liikenne
Kaava-alue sijoittuu Asematien ja Humppilantien risteykseen. Kaavassa ei osoiteta uusia katuja eikä uusia liittymiä Humppilantielle, joka on yleinen tie.
Asemakaavan toteutuessa Pihlajantie poistuu käytöstä ja ajo Asunto Oy Humppilapihlajan tontille (kiinteistö 2:148) osoitetaan Humppilantien liittymän kautta. Tätä kautta ohjataan myös uuden päiväkodin saattoliikenne. Päiväkodin henkilökunnan pysäköinti sekä huoltoliikenne ohjataan päiväkodin tontille Asematien kautta.
Kaava-alueella oleva Martinpolun jalankulun ja pyöräilyn reitti linjataan asemakaavassa uudelleen, kohti Humppilantietä. Martinpolku palvelee myös jalan ja pyörällä kulkevaa päiväkodin
saattoliikennettä.
Työpaikat ja elinkeinotoiminta
Asemakaavamuutos mahdollistaa uusien liiketilojen ja työpaikkojen syntymisen alueelle. Päiväkodin rakentuessa Humppilan päiväkodin henkilökunta siirtyy uusiin tiloihin. Asemakaavan
muutos mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen ja elinkeinotoiminnan kehittymisen alueella.

Päiväkodin asemakaava
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

SELOSTUS

24 (25)

Virkistys
Uusi päiväkoti rakennetaan Asematien ja Humppilantien kulmauksessa olevaan puistikkoon.
Kaavaratkaisulla on pyritty säilyttämään paikalla olevaa vanhaa puustoa. Talvisen mökin ympäristö säilyy ennallaan ja sen rakennukset suojellaan. Virkistysmahdollisuudet pysyvät kaavamuutosalueella ja sen lähiympäristössä lähes ennallaan.
Talous
Kunta vastaa päiväkodin tontin ja Martinpolun kevyenliikenteen reitin rakentamisesta. Vanhan
päiväkotirakennuksen tontin saneerauksesta vastaa kiinteistön tuleva omistaja. Suunnittelualue liittyy olemassa olevaan katu- ja kunnallistekniseen verkostoon, eikä edellytä uusien katujen tai verkostojen rakentamista. Alueen halki kulkeva kaukolämpöjohto siirretään rakentamisen yhteydessä.
4.4.2

Vaikutukset luonnonympäristöön
Luonnonsuojelu
Alue on osa rakennettua ympäristöä. Alueella ei ole luontokohteita.
Maaperä
Asemakaavalla ei ole vaikutuksia alueen maaperään.
Pinta- ja pohjavedet
Asemakaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä asemakaavamuutoksella ole vaikutuksia
pohjavesiin. Asemakaavan toteutuessa rakennetut ja asfaltoidut piha-alueet laajenevat alueella, mutta vaikutukset hulevesien määrään ovat kuitenkin vähäiset.

4.5

Nimistö
Asemakaavalla ei muodostu uutta nimistöä.

5

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

Humppilan kunta

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Jari Keskitalo
kunnanjohtaja

Hanna Aitoaho, arkkitehti, YKS 525
maankäytön projektipäällikkö

Kirsi Halkola
vs. tekninen johtaja

Janne Pekkarinen, insinööri AMK
maankäytön suunnittelija
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Kuva. Asemakaavan havainnekuva. Päiväkotirakennus ja pihan järjestelyt on esitetty suuntaa-antavasti.
Asemakaava mahdollistaa myös toisenlaisen ratkaisun.
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