Täyttä laukkaa Ypäjälle

Ypäjä yllättää
Ypäjä on turvallinen, helposti lähestyttävä ja aktiivinen
kunta Kanta-Hämeessä. Vehreä luonto, yhteisöllisyys
ja hyvät palvelut luovat perustan hyvälle elämälle ja
sujuvalle arjelle. Kaikki tärkeät palvelut päiväkodista
kauppaan ovat lähellä kotia, ja myös matka Turkuun,
Tampereelle tai Helsinkiin taittuu joutuisaan.
Ypäjäläisille on luontaista pitää huolta naapurista –
kuulumiset kysytään, mutta yksityisyyttä arvostetaan.
Paikalliset osaavat myös arvostaa puhdasta ja vehreää
luontoa. Monet suuntaavatkin vapaa-ajalla retkeilemään ja rentoutumaan jokilaaksomaisemiin.
Virtaa arkeen antavat kunnan monipuoliset liikuntapalvelut. Täällä voi muun muassa patikoida, hiihtää, pyöräillä
ja ratsastaa merkityillä reiteillä. Kunnassa on myös useita
uimapaikkoja, frisbeegolfrata, golfkenttä ja valaistu kuntorata,
jonka varrella on kuntoilulaitteita. Kuntalaisille on tarjolla
myös maksutonta liikuntaneuvontaa ja yksilöllistä liikunnanohjausta.
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pinta-ala n. 183 km²
peltoa 48 %
metsää 47 %
muuta aluetta 4 %
vesialuetta 1 %
asukkaita noin 2 300 (2020)

Tilaa asumiselle
Ypäjän kunta myy oman kodin rakentajille edullisia tontteja
niin taajamasta kuin haja-asutusalueiltakin. Tontit ovat
kaava-alueellakin reilunkokoisia, ja monilta paikoilta on
näkymä Loimijoelle.
Honkalan alueella on hevosharrastajille ja hevosalan
yrittäjille sopivia rakennuspaikkoja. Pientalotonttien lisäksi
alueella on tontteja, joille on asuinrakennuksen lisäksi
mahdollista rakentaa hevostalli tai maneesi talousrakennuksineen.

Tutustu tonttitarjontaan
ypaja.fi/palvelut/tekniset-palvelut/
asuminen/tontit-ja-kiinteistot

Meillä on Hevospitäjän yhtenäiskoulu ja
toimiva varhaiskasvatus täällä kunnassa.
Esittelemme mielellämme näitä palveluita
muuttamisesta kiinnostuneille henkilöille.

Suomen hevospitäjä
Ypäjällä on pitkät hevosalan perinteet. Ne juontavat juurensa puolustuslaitoksen hevosvarikkoon ja valtion hevosjalostuslaitokseen, jotka
sijoittuivat Kartanonkylän kartanon maille 1930-luvulla. Näitä perinteitä
jatkavat muun muassa Luonnonvarakeskus, Hevosopisto Oy, Ypäjän
Hevossairaala Oy, Hevosalan osaamiskeskus Hippolis ja Suomen
Hevosurheilumuseo. Lisäksi Ypäjän Hevosopisto kouluttaa alalle
tulevaisuuden osaajia. Hevostoiminta on keskittynyt edelleen Kartanon
alueelle, mistä Metsähallitus omistaa laajat kulttuuri- ja tutkimuskäyttöä palvelevat metsä-alueet.

AUTOKORJAAMO H. RUUSIALA
Henkilö-, paketti- ja kevyt kuorma-autojen sekä
asuntoautojen huollot ja korjaukset

044 722 4960

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ
Urheilukentänkatu 9, 30100 Forssa
Vaihde puh. 03 419 11 • www.fshky.fi

Ypäjän kunta

VALTRAN/VALMETIN mallikohtaiset työvalot, ajovalot sekä
muut led valot, äärivalot, varoitusvilkut, majakkapaneelit yms.

antinvalinta.fi

Lingontie 107, 32100 Ypäjä  044 2799 127

• www.jssuomi.fi
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