
LAUSUNTOPYYNTÖ PALIKKALAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 
 
Asian aiempi käsittely  
Ympltk 26.6.2014 § 78 (Diaari - KH:178/2013) Lausuntopyyntö Palikkalan 
osayleiskaavaan 
 
Ypäjän kunta on laatimassa osayleiskaavaa Palikkala –nimiselle alueelleen, joka 
sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Ypäjän keskustasta kaakkoon. Alue 
rajautuu idästä Jokioisten kuntaan, etelästä Someron kaupunkiin ja pohjoisessa 
Loimijokeen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 28 km². 
 
Ypäjän kunnanhallitus on käsitellyt Palikkalan osayleiskaavan luonnosta 
21.5.2013 pitämässään kokouksessa ja asettanut aineiston valmisteluvaiheen 
kuulemista varten nähtäville 27.5.-26.6.2013 väliseksi ajaksi. Samalla kunnanhal-
litus pyytää Someron kaupungilta 16.8.2013 mennessä lausuntoa kaavaluonnok-
sesta sekä muusta valmisteluaineistosta, jotka ovat ladattavissa internetosoit-
teesta: http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/ypaja/palikkala_oyk/. 
 
Kaavaselostuksen lähtökohdat osiossa mainitaan, että ”Palikkalan alueeseen 
kohdistuvia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön ja luonnonympäris-
tön säilyttäminen ja kehittäminen. Osayleiskaavan keskeinen teema on tutkia 
uuden tieyhteyden, ”Palikkalan oikaisun”, sijoittuminen välille seututie 213 – kan-
tatie 52.” Lisäksi siinä ”tutkitaan alueen maankäytölliset mahdollisuudet nykyisten 
palveluiden ja niiden laajentumisedellytysten lisäksi uusille yrityksille ja palvelun-
tuottajille. Maankäytön yleistavoitteita ovat asumisen, maa- ja metsätalouden, 
työpaikkojen muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturval-
lisuuden sekä kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. Kaava laaditaan oi-
keusvaikutteisena.” 
 
Someron kannalta olennaisimmat vaikutukset liittyvät uuden tieyhteyden (välillä 
seututie 213-kantatie 52) osoittamiseen ja sijoittumiseen, koska kuntaraja halkai-
see tieyhteyden niin, että mahdollisen uuden tieyhteyden eteläisimmät osat kul-
kisivat Someron alueella.  
 
Yleiskaavan laatimista Ypäjällä ohjaa Kanta-Hämeen maakuntakaava ja Some-
rolla Salon seudun maakuntakaava.  Edellä mainitulle tieyhteydelle on osoitettu 
tarve ohjeellisena molemmissa maakuntakaavoissa, mutta yhtyminen kanta-
tiehen 52 on osoitettu maakuntakaavoissa eri kohtiin. Someron kaupunki on tu-
kenut uutta tieyhteyttä jo aikaisemmissa lausunnoissaan mm. Kanta-Hämeen 
maakuntakaavatyön yhteydessä. Samassa yhteydessä Someron kaupunki on il-
maissut halunsa edistää myös kantatie 52:n parantamista välillä Somero - Joki-
oisten Vaulammi sekä seututien 282 parantamista välillä Someron Pikku-
Joensuu – Forssan Kassimäki. 
 
Someron kaupungilla ei ole vireillä kuntatasolla suunnitelmia, joissa uusi kanta-
tien 52 ja seututien 213 yhdistävä tielinjaus olisi osoitettu, koska hanketta ei ole 
pidetty toistaiseksi ajankohtaisena. Yhteystarpeen osoittavaa merkintää on kui-
tenkin pitkään pidetty yli maakunta- ja kuntarajojen tärkeänä, eikä tilanne Some-
ron osalta ole tässä suhteessa muuttunut.  
 
Valmistelija: maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen 
 
Ehdotus rt: Ympäristölautakunta antaa Ypäjän kunnanhallitukselle yllä olevan 

lausuntonaan.  



 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
Tiedoksi: Ypäjän kunnanhallitus 
 Somero kaupunginhallitus 
 
 
----- 
 
 
1.10.2014 § 92 
 
Palikkalan osayleiskaavan laadinta on edennyt Ypäjän kunnassa ehdotusvaihee-
seen. Ypäjän kunnanhallitus on hyväksynyt 2.9.2014 osayleiskaavaehdotuksen 
ja päättänyt asettaa sen maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 19 §:n mu-
kaisesti julkisesti nähtäville 16.9. – 16.10.2014 väliseksi ajaksi sekä pyytää siitä 
Someron kaupungilta lausuntoa viimeistään 16.10.2014 mennessä.  
 
Laadittu kaavaehdotus on nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa viraston aukiolo-
aikoina sekä internet-sivulla. Koko kaavaehdotusaineisto on tulostettu Someron 
rakennustoimistoon, jossa siihen voi tutustua viraston aukioloaikana. 
 
Liitteet: lausuntopyyntö 9.9.2014, yleiskaavakartan pienennös 2.9.2014 
 
Lisämateriaali:  http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/ypaja/palikkala_oyk/ 
 
Valmistelija: maankäyttöinsinööri 

 
Ehdotus mi: Ympäristölautakunta päättää todeta, että Someron kaupungin stra-

tegiapäivityksessä (kaupunginvaltuusto 29.9.2014) ns. Palikkalan 
oikaisu on esitetty alueellisen edunvalvonnan kohteena. Muilta 
osin lautakunta viittaa luonnosvaiheessa antamaansa lausuntoon 
ja päättää ilmoittaa, ettei sillä ole aiemmin lausuttuun muuta lisät-
tävää.  

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
Tiedoksi: Ypäjän kunnanhallitus 
 Someron kaupunginhallitus 
  
 
 
 


