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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

HÄMEENKYRÖN KUNTA 

HÄIJÄÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Yleisen tien aluetta. 

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Katualuetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavamuutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 

Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu                       __.__.2019  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

on ollut nähtävillä __.__ - __.__.2019 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2019 

Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan __.__.2019 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue on osa Häijääntietä, joka alkaa Hämeenkyrön Val-

takadulta ja jatkuu Hämeenkyrön läpi lounaaseen Sastamalan kau-

punginrajalle asti. Suunnittelualue Häijääntiellä sijaitsee Hämeen-

kyrön Tippavaarassa valtatie 3:n liittymän ja Tippavaarantien ja 

Kyreltien risteyksen välisellä alueella. Suunnittelualue ulottuu hie-

man Tippavaarantien ja Kyreltien risteysalueen koillispuolelle.  

1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Häi-

jääntie suunnittelualueen kohdalla katualueeksi. Muutos toteuttaa 

alueelle laadittua tiesuunnitelmaa.  

Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia siten, että se voidaan kä-

sitellä vaikutuksiltaan vähäisenä (MRL 52 §). 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue käsittää Häijääntien maantiealueen rakennettavan 

Hämeenkyrön eritasoliittymän pohjoisen ramppiliittymän ja Kyrel-

tien/Tippavaarantien väliseltä alueelta. 

Suunnittelualue käsittää kiinteistöt 108-421-11-315 Tippavaara II, 

108-421-11-329 Ojavarsi ja 108-421-11-384 Tippavarasto. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,0 hehtaaria. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 

Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus: 

 

Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 

Ote suunnittelualuetta koskevasta tiesuunnitelmasta: 
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Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen ympäristössä on teollisuuden ja kaupan/liiketoi-

minnan rakennuksia. Häijääntien kaakkoispuolella sijaitsee muun 

muassa K-Supermarket ja Tokmanni parkkipaikkoineen ja koillis-

puolella Kyrel Oy ja Hämeenkyrön tarvikepiste.  

Alueelta ei ole tiedossa rakennetun ympäristön arvokohteita. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualueen luonnonympäristö on rakennettua liikennealu-

etta ja suunnittelualueen ympärillä on laajoja peltoalueita. 

Suunnittelualueen maaperä on pääosin hiesua ja savea. Suunnit-

telualue ei sijaitse pohjavesialueella. 

Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat pääosin valtion omistuksessa. 

Liikenne 

Suunnittelualueella Häijääntiellä keskimääräinen vuorokausilii-

kenne (2018) on 3863 ajoneuvoa/vrk. Valtatie 3:lla keskimääräi-

nen vuorokausiliikenne on 10331-10694 ajoneuvoa/vrk. (Lähde: 

Väylävirasto.) 

Valtatie 3.a parannetaan Hämeenkyrön kohdalla Kyröskosken ja 

Hanhijärven välillä. Kesällä 2020 alkavan hankkeen tavoitteena on 

liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantami-

nen sekä suunnitellun maankäytön mahdollistaminen. Uusi keskus-

väylä on noin 10 kilometrin pituinen kapea keskikaiteellinen neli-

kaistainen valtatie. Uusi kolmostie erkanee nykyisestä valtatiestä 

Hanhijärvenkohdalla Hämeenkyrön eteläpuolella, ja palaa takaisin 

Hämeenkyrön keskustan pohjoispuolella Tippavaarassa. (Lähde: 

Väylävirasto.) 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 

2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 

27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. 

Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koske-
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neet valitukset ja 24.4.2019 antamallaan päätöksellään pitänyt Pir-

kanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä 

päätettiin maakuntavaltuustossa. Suunnittelualue on maakunta-

kaavassa 2040 osoitettu maankäytön kehittämisen kohdealueeksi 

liikenteellisessä solmukohdassa sekä kasvutaajamien kehittämis-

vyöhykkeeksi. Suunnittelualueen lounais- eteläpuolelle on osoi-

tettu uusi moottoriväylä ja uusi eritasoliittymä. 

Ote maakuntakaavasta: 

 

Lähde: Pirkanmaan maakuntakaavakartta 2040. 
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Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Pirkanmaan 

ympäristökeskuksen 30.11.2001 vahvistama Hämeenkyrön kes-

kustan yleiskaava 2010. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoi-

tettu alueelliseksi pääväyläksi, jonka pohjoispuolella kulkee kevyen 

liikenteen väylä.  Suunnittelualueella on voimassa myös Hämeen-

kyrön kunnanvaltuuston 2.11.2015 hyväksymä strateginen yleis-

kaava, jossa maankäyttöä on käsitelty hyvin suurmittakaavaisella 

tasolla. Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutteinen kehittämis-

tavoitteita koskevien merkintöjen osalta. 

Ote yleiskaavasta: 
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Lähde: Hämeenkyrön keskustan yleiskaava 2010. 

 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 10.12.2012 hyväksytty Kauppa-

kaaren (sivutien) asemakaavan muutos, jossa suunnittelualue on 

osoitettu yleisen tien alueeksi (LT). 

Ote voimassa olevasta asemakaavasta, jossa suunnittelualue ra-

jattu sinisellä: 

 

Lähde: Kauppakaaren (sivutien) asemakaavamuutoskartta. 

 

Rakennusjärjestys 

Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 

1.1.2013.  

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia erillistä luontoselvitystä. 

Suunnittelualue on yleisen tien aluetta, joka muutetaan katualu-

eeksi. 
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Pohjavesi 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asema-

kaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Asemakaavan muutos on käynnistetty kunnan toimesta osana val-

tatie 3:n parannushanketta ja 2010 valmistunutta VT3 Hämeenky-

rön ohituksen tiesuunnitelman toteuttamista. Kaavamuutos toteut-

taa yleiskaavan, voimassa olevan asemakaavan sekä alueella laa-

ditun tiesuunnitelman tavoitteita. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Osalliset ja vireille tulo 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 4.11.2019.  

Kaavamuutoksen vireille tulosta ja OAS:n (osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelman) nähtäville asettamisesta julkaistaan kuulutus Hä-

meenkyrön Sanomissa, Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä 

kunnan internet-sivuilla (www.hameenkyro.fi). 

OAS on nähtävillä kaavaehdotuksen kanssa samanaikaisesti. OAS 

lähetetään tiedoksi osallisille. 

Kaavaehdotus 

Hämeenkyrön kunnanhallitus on päättänyt asettaa 4.11.2019 päi-

vätyn kaavaehdotuksen nähtäville __.__.2019 § __. Kaavaehdo-

tuksesta on kuulutettu __.__.2019 Hämeenkyrön Sanomissa, Hä-

meenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla 

(www.hameenkyro.fi). Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__ - 

__.__.2019 välisenä aikana.  

Kaavan hyväksyminen 

Hämeenkyrön kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutok-

sen __.__.2019 § __.  
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksella osoitetaan yleinen tiealue katualueeksi.  

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1, toimitetaan kaavan hyväksymisvai-

heessa). 

Kaavassa on osoitettu katualuetta noin 1,04 hehtaaria. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Katualue 

 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksessa muutetaan yleisen tien alue katualueeksi. Muu-

tos on vähäinen. Muutos on osa valtatie 3 parannushanketta. Kaa-

valla ei ole vaikutuksia alueen väestörakenteen kehitykseen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava ei hajauta yhdyskuntarakennetta. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavamuutoksen jälkeen, kun suunnittelualueen katusuunnitelma 

on tullut voimaan ja alue on siirtynyt kunnan omistukseen, kun-

nalla on velvollisuus huolehtia katualueen hoidosta ja kunnossapi-

dosta. Vaikutus yhdyskuntatalouteen on vähäinen.  
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Palvelut 

Kaavamuutos on osa valtatie 3 parannus- ja uutta tiesuunnitelmaa, 

jonka avulla liikenteen sujuvuutta Tippavaaran liittymässä pyritään 

helpottamaan ja sujuvoittamaan. Laajemmin tiehankkeella ja sii-

hen liittyvällä kunnan katusuunnitelmalla on positiivinen vaikutus 

alueen palveluihin. Tierakentaminen saattaa hetkellisesti haitata 

alueen palvelujen saavutettavuutta. 

Yritysvaikutukset 

Uusi valtatie 3 sujuvoittaa liikennettä Tippavaaran kohdalla. Laa-

jemmin tiehankkeella saattaa olla positiivinen vaikutus alueen yri-

tysnäkymiin ja työllisyyden kehittymiseen. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaavassa osoitetaan yleinen tiealue katualueeksi. Muutoksella ei 

ole vaikutusta alueen luonnonympäristöön. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai turvallisuuteen 

tai kuntatalouteen. Kaava-alueella ei ole erityisiä luonnon- kult-

tuuri- tai maisema-arvoja.  
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaava-

selostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on 

kuulutuksella saanut lainvoiman. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Hämeenky-

rön kunta. 

 

 

Turussa 4.11.2019 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen  Päivi Leppänen 

dipl.ins.   FM 

 


