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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

HÄMEENKYRÖN KUNTA 

HÄIJÄÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Kortteleita 202, 204 (osa) ja 218, liikenne- ja katualuetta. 

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Korttelit 202, 204 (osa) ja 218, liikenne- ja katualuetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavamuutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 

Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä. 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu                       19.12.2019  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

on ollut nähtävillä  19.12.2019 lähtien  

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 10.12.2020 – 18.1.2021 

Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan __.__.2021 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Hämeenkyrön Tippavaarassa ja käsittää 

osan Häijääntiestä sekä Häijääntien varrella sijaitsevat korttelit 

202, 204 (osa) ja 218. Häijääntie alkaa Hämeenkyrön Valtakadulta 

ja jatkuu Hämeenkyrön läpi lounaaseen Sastamalan kaupunginra-

jalle saakka. Valtatie 3 (Vaasantie) sijaitsee suunnittelualueesta 

noin 200 metriä lounaaseen.  

Suunnittelualue rajautuu etelässä ja pohjoisessa liikennealuee-

seen, idässä suojaviheralueeseen, Kauppakaareen sekä Kyrel-

tiehen, luoteessa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen ja 

lännessä Tippavaarantiehen, Jaakontiehen sekä jalankululle ja pol-

kupyöräilylle varattuun katuun.  

1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 

tuleva tiesuunnitelman mukainen kiertoliittymä Tippavarantien, 
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Kyreltien sekä Häijääntien risteykseen. Kaavamuutoksessa on tar-

koitus osoittaa osa Häijääntien yleisen tien alueesta (LT) katualu-

eeksi sekä vähäisesti laajentaa katualuetta ja maantiealuetta kort-

telien 202, 204 (osa) sekä 218 alueille Kyreltien, Häijääntien ja 

Tippavaarantien risteyksessä sekä pieneltä osin Häijääntien länsi-

puolella. 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. Suunnittelualueeseen kuu-

luu tarkoituksenmukaisesti myös Tippavaarantien katualuetta sekä 

Häijääntietä ympäröivät liike- ja toimistorakennusten korttelit 202, 

204 (osa) ja 218. 

Suunnittelualue käsittää kiinteistöt 108-421-11-315 TIPPAVAARA 

II, 108-421-11-329 OJAVARSI, 108-421-11-384 Tippavarasto, 

108-421-11-408 Kiinteistö Oy Hämeen Varala, 108-421-11-415 

Varala, 108-895-2-6 Yleinen tie, 108-421-11-299 TIPPA I, 108-

421-11-313 JÄLLIVAARA, 108-421-11-410 Tontti 1b/202 ja 108-

421-11-314 TIPPA II. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8 hehtaaria. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 

Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus vihreällä: 

 

Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 

Ote suunnittelualuetta koskevasta tiesuunnitelmasta: 

 



Nosto Consulting Oy  8 (19) 

Hämeenkyrön kunta: Häijääntien asemakaavan muutos  
Kaavaselostus, Versio 1.1  12.4.2021 

 
Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee liike-, teollisuus- ja varastorakennuk-

sia kortteleissa 202 ja 204, kuten Hämeenkyrön tarvikepiste Oy ja 

Metsä Fibre Oy. Korttelissa 218 suunnittelualueen itäosassa sijait-

see polttoaineen jakeluasema. Suunnittelualueen lähiympäristössä 

sijaitsee teollisuuden ja kaupan/liiketoiminnan rakennuksia. Häi-

jääntien kaakkoispuolella sijaitsee muun muassa K-Supermarket ja 

Tokmanni parkkipaikkoineen ja luoteispuolella Kyrel Oy. 

Alueelta ei ole tiedossa rakennetun ympäristön arvokohteita. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualueen luonnonympäristö on rakennettua kaupungin 

taajama-aluetta liike- ja teollisuusrakennuksineen ja suunnittelu-

alueen ympärillä on laajoja pelto- ja metsäalueita. 

Suunnittelualueen maaperä on pääosin hiesua ja savea. Suunnit-

telualue ei sijaitse pohjavesialueella. 

Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistöistä 108-421-11-315 TIPPAVAARA II 

sekä 108-421-11-415 Varala ovat Hämeenkyrön kunnan omistuk-

sessa ja kiinteistöt 108-421-11-329 OJAVARSI, 108-421-11-384 

Tippavarasto, 108-421-11-299 TIPPA I, 108-421-11-313 JÄLLI-

VAARA, 108-421-11-314 TIPPA II, 108-421-11-408 Kiinteistö Oy 

Hämeen Varala sekä 108-421-11-410 Tontti 1b/202 ovat yksityi-

sessä omistuksessa. Kiinteistö 108-895-2-6 Yleinen tie on valtion 

omistuksessa. 

Liikenne 

Suunnittelualueella Häijääntiellä keskimääräinen vuorokausilii-

kenne (2019) on 3863 ajoneuvoa/vrk. Valtatie 3:lla keskimääräi-

nen vuorokausiliikenne on 10523 ajoneuvoa/vrk. (Lähde: Väylävi-

rasto.) 

Valtatie 3.a parannetaan Hämeenkyrön kohdalla Kyröskosken ja 

Hanhijärven välillä. Hankkeen tavoitteena on liikenteen ja kuljetus-

ten sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä suunnitellun 

maankäytön mahdollistaminen. Uusi keskusväylä on noin 10 kilo-

metrin pituinen kapea keskikaiteellinen nelikaistainen valtatie. Uusi 
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kolmostie erkanee nykyisestä valtatiestä Hanhijärvenkohdalla Hä-

meenkyrön eteläpuolella, ja palaa takaisin Hämeenkyrön keskus-

tan pohjoispuolella Tippavaarassa. (Lähde: Väylävirasto.) 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, 

jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. 

Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Korkein hal-

linto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset 

ja 24.4.2019 antamallaan päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maa-

kuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä päätettiin 

maakuntavaltuustossa. Suunnittelualue on maakuntakaavassa 

2040 osoitettu maankäytön kehittämisen kohdealueeksi liikenteel-

lisessä solmukohdassa sekä kasvutaajamien kehittämisvyöhyk-

keeksi. Suunnittelualueen lounais- eteläpuolelle on osoitettu 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 palvelujen ja hallinnon alueeksi (P) sekä tieliikenteen alueeksi 

(LM). Suunnittelualueelle on osoitettu seudulliset ja alueelliset pää-

väylät sekä kevyen liikenteen väylä.  
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Ote yleiskaavasta: 

 

Lähde: Hämeenkyrön keskustan yleiskaava 2010. 

 

 

 

 

 

Hämeenkyrön kunnanhallitus käynnisti 16.4.2007 Hämeenkyrön 

keskusta 2010 -yleiskaavan tarkistuksen laadintatyön (Hämeenky-

rön keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava 2040). 

Suunnittelualueella on voimassa myös Hämeenkyrön kunnanval-

tuuston 2.11.2015 hyväksymä Strateginen yleiskaava, jossa 

maankäyttöä on käsitelty hyvin pienimittakaavaisella tasolla. Stra-

teginen yleiskaava on oikeusvaikutteinen kehittämistavoitteita 

koskevien merkintöjen osalta. 
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Ote voimassa olevasta strategisesta yleiskaavasta: 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 10.12.2012 hyväksytty Kauppa-

kaaren (sivutien) asemakaavan muutos, Turun ja Porin lääninhal-

lituksen 13.2.1985 vahvistama Kirkonseudun asemakaavan muu-

tos (hyväksytty kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaa-

vana) sekä Turun ja Porin lääninhallituksen 16.7.1987 vahvistama 

Kirkonseudun asemakaavan muutos (hyväksytty kumotun raken-

nuslain mukaisena rakennuskaavana). Suunnittelualue on voi-

massa olevissa asemakaavaoissa osoitettu liike-, teollisuus- ja va-

rastorakennusten korttelialueeksi (KLT), liikerakennusten kortteli-

alueeksi, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman (KL-2), ylei-

sen tien alueeksi (LT) sekä katualueeksi (rakennuskaavatie).  
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Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa suunnittelualueen ohjeellinen 

rajaus sinisellä: 

 

Rakennusjärjestys 

Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 

1.1.2013.  

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia erillistä luontoselvitystä. 

Suunnittelualue on rakennettua taajama-aluetta sekä yleisen tien 

aluetta, joka muutetaan katualueeksi. 

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 

Täydennetty 12.4.2021: 

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

sitellä vaikutuksiltaan vähäisenä (MRL 52 §). 

Edellisestä johtuen kaavamuutoksesta ei ole järjestetty viran-

omaisneuvottelua eikä viranomaisilta ole pyydetty kaavasta lau-

suntoja. 

Osalliset ja vireille tulo 

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

viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 4.11.2019.  

Hämeenkyrön kunnanhallitus on tehnyt kaavamuutoksen vireille-

tulopäätöksen 9.12.2019 § 204. Kaavamuutoksen vireilletulosta 

sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettami-

sesta on kuulutettu 19.12.2019 paikallislehti UutisOivassa. Osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 19.12.2019 al-

kaen Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-

sivuilla (www.hameenkyro.fi). 

Vireilletulon jälkeen kaava-aluetta on laajennettu siten, että siihen 

on otettu mukaan korttelit 202, 204 (osa) sekä 218. Kaavamuu-

tosalue vastaa laadinnassa olevien maantie- ja katusuunnitelmien 

tavoitteita. Päivitetty OAS on kaavaselostuksen liitteenä 2. 

Kaavaehdotus 

Täydennetty 12.4.2021: 

Hämeenkyrön kunnanhallitus on käsitellyt 1.12.2020 päivätyn kaa-

vaehdotuksen kokouksessaan 7.12.2020 § 211 ja päättänyt aset-
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taa kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville vähintään 14 vuorokau-

den ajaksi. Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta on kuulutettu 

10.12.2020 paikallislehti UutisOivassa, ja kaava on ollut nähtävillä 

Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-si-

vuilla (www.hameenkyro.fi) 10.12.2020 - 18.1.2021 välisenä ai-

kana. 

Kaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläolon aikana yksi muistutus 

osallisilta. Muistutus on selostuksen liitteenä 4 ja vastine muistu-

tukseen liitteenä 5. 

1.12.2020 päivättyyn kaavaan on tehty vähäisiä muutoksia ennen 

kaavan hyväksymiskäsittelyä: 

• tontille liittymistä korttelissa 204 on muutettu niin, että kort-

telin 204 lounaisrajalta Tippavaarantien varresta on pois-

tettu istutettava alueen osa, jotta se ei rajoittaisi korttelin 

uuden tonttiliittymän järjestämistä 

• korttelin 204 lounaisosaan on lisätty yhdyskuntateknistä 

huoltoa palvelevaa rakennusta varten varattu alueen osa 

(et) 

Muutokset ovat vähäisiä ja 12.4.2021 uudelleen päivätty kaava 

etenee hyväksymiskäsittelyyn. 

Kaavan hyväksyminen 

Hämeenkyrön kunnanhallitus on hyväksynyt 12.4.2021 päivätyn 

Häijääntien asemakaavamuutoksen __.__.2021 § __.  
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavassa on osoitettu korttelit 202, 204 (osa) ja 218 sekä liikenne- 

ja katualuetta. 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 8,14 hehtaaria. 

Kaavassa on osoitettu liike- ja toimisto- ja varastorakennusten 

korttelialuetta (KLT) noin 5,96 hehtaaria, liikerakennusten kortte-

lialuetta (KL) noin 0,98 hehtaaria, liikennealuetta noin 0,01 heh-

taaria ja katualuetta noin 1,19 hehtaaria. 

Korttelien 202 ja 204 tehokkuusluvuksi on osoitettu e=0,40. Kort-

teliin 218 on osoitettu rakennusoikeutta 1500 k-m². Kaavassa on 

osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 25 344 k-m². Kaavamuutok-

sessa kokonaisrakennusoikeus vähenee noin 130 k-m2. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Täydennetty 12.4.2021: 

Korttelit 202 ja 204 (osa) 

 

Alueelle on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa raken-

nusta varten varattu alueen osa (et). 
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Kortteli 218 

 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien mm. rakennusoikeutta, 

kerroslukua, rakennusten sopeutumista ympäristöön, autopaikkoja 

sekä rakentamattomia tontin osia. 

Liikennealueet 

 

Kaavassa on osoitettu katualuetta (Häijääntie, Tippavaarantie).  

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksessa muutetaan yleisen tien aluetta katualueeksi ja 

katualuetta laajennetaan vähäisesti korttelien 202, 204 (osa) ja 

218 alueille. Muutos on vähäinen ja muutos on osa valtatie 3 pa-

rannushanketta. Kaavalla ei ole vaikutuksia alueen väestöraken-

teen kehitykseen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava ei hajauta yhdyskuntarakennetta. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavamuutoksen jälkeen, kun kunta tekee Häijääntiestä erillisen 

kadunpitopäätöksen, alue siirtyy kunnan omistukseen. Tämän jäl-

keen kunnalla on velvollisuus huolehtia katualueen hoidosta ja 

kunnossapidosta.  

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. 
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Yritysvaikutukset 

Uusi valtatie 3 sujuvoittaa liikennettä Tippavaaran kohdalla. Laa-

jemmin tiehankkeella on suurella todennäköisyydellä positiivinen 

vaikutus alueen yritysnäkymiin ja työllisyyden kehittymiseen. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaavassa osoitetaan yleinen tiealue katualueeksi. Muutoksella ei 

ole vaikutusta alueen luonnonympäristöön. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia terveyteen tai turvallisuu-

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

kulttuuri- 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. 
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