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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

HÄMEENKYRÖ 

HANHIJÄRVEN TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVA 

 

Asemakaava koskee: 

Kiinteistöjä 108-418-2-5 Myllymattila (osa), 108-414-3-88 ROME-

KIVI (osa), 108-414-2-62 HAUSKA (osa) sekä 108-895-2-38 Tam-

pere-Vaasa valtatie (osa).  

 

Asemakaavalla muodostuu: 

Korttelit 1-5, erityis-, virkistys-, liikenne- ja katualuetta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavan laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen Nosto 

Consulting Oy:stä (Turku).  

 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu 26.3.2020 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

on ollut nähtävillä 26.3.2020 lähtien 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2021 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2021 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2021 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Hämeenkyrössä Hanhijärven pohjoispuo-

lella Valtatie 3:n ja Valkjärven välisellä alueella. Suunnittelualu-

eelta on uutta Hämeenkyrön väylää pitkin Tippavaaraan noin 7 km 

ja nykyistä valtatietä Elovainioon noin 17 km, Kolmekulmaan noin 

23 km ja Tampereen keskustaan noin 30 km. Suunnittelualue ra-

jautuu etelässä Valtatie 3:een ja muualla metsäalueisiin. 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Hanhijärven työpaikka-

alueen ensimmäisen rakennusvaiheen rakentaminen Hämeenky-

rönväylän pohjoispuolelle Hanhijärven eritasoliittymän yhteyteen, 

noin 4,5 km kirkonkylältä kaakkoon. Valtatie 3:a parannetaan Hä-

meenkyrön kohdalla Kyröskosken ja Hanhijärven välillä ja uuden 
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valtatien yhteyteen rakennetaan kolme eritasoliittymää. Asema-

kaavahankkeen tarkennettuna tavoitteena on, että työpaikkatontit 

olisivat käytettävissä, kun uusi väyläosuus avataan. 

Asemakaavatyön erityisnäkökulmina on laajemmin kunnan elinkei-

noelämän ja palveluiden edellytysten parantaminen sekä ympäris-

töarvojen ja ilmastotavoitteiden huomioiminen. 

Toteutuessaan asemakaavalla ei arvioida olevan valtakunnallista 

tai merkittävää maakunnallista vaikutusta. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijoittuu Hanhijärven ja Valtatie 3:n pohjoispuo-

lelle ja koskee kiinteistöjä 108-418-2-5 Myllymattila (osa), 108-

414-3-88 ROMEKIVI (osa), 108-414-2-62 HAUSKA (osa) sekä 108-

895-2-38 Tampere-Vaasa valtatie (osa). Suunnittelualue on ase-

makaavoittamaton ja Hämeenkyrön kunnan omistuksessa.  

Suunnittelualueen alustava pinta-ala on noin 63,3 ha. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on pääosin istutustaimikkoa sekä metsäistä alu-

etta, jossa esiintyy paikka paikoin suoalueita. Alueelta ei ole tie-

dossa erityisiä maisema-arvoja.  

Suunnittelualueelta on laadittu liito-oravaselvitys (liite 4) sekä 

luontoselvitys 2019 (liite 5).  

Alue ei sijaitse pohjavesialueella.  

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on rakentamaton. Suunnittelualueen eteläosaan 

on uuden Valtatie 3:a koskevan tiesuunnitelman mukaan tarkoitus 

rakentaa uusi keskikaiteellinen nelikaistainen valtatie. Uusi kol-

mostie erkanee nykyisestä valtatiestä Hanhijärven kohdalla Hä-

meenkyrön eteläpuolella ja palaa takaisin keskustan pohjoispuo-

lelle Tippavaarassa.  

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja tai erityisiä kulttuuriym-

päristöarvoja.  

Tekninen huolto 

Suunnittelualue tullaan liittämään kunnalliseen vesijohto- ja vie-

märiverkostoon.  

Liikenne 

Kaavamuutosalue rajoittuu etelässä nykyiseen Valtatie 3:een. Uusi 

kolmostie tulee erkanemaan nykyisestä valtatiestä Hanhijärven-

kohdalla Hämeenkyrön eteläpuolella, ja palaa takaisin Hämeenky-

rön keskustan pohjoispuolella Tippavaarassa. Valtatie 3:een liitty-
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vän tiehankkeen tavoitteena on liikenteen ja kuljetusten sujuvuu-

den sekä turvallisuuden parantaminen ja uusi tielinjaus tulee sijait-

semaan suunnittelualueen kohdalla nykyistä tielinjausta pohjoi-

sempana. Suunnittelualueelle Hanhijärven pohjoispuolelle on tar-

koitus rakentaa eritasoliittymä uuden valtatien yhteyteen, johon 

suunnittelualueelle osoitettava kokoojakatu liittyisi kiertoliittymän 

välityksellä. 

Valtatie 3:n keskimääräinen vuorokausiliikenne (2020) suunnitte-

lualueen kohdalla on noin 10 159 ajoneuvoa/vrk. 

Ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa suojelu- 

tai häiriöalueita tai -kohteita. 

Muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat Hämeenkyrön kunnan omistuk-

sessa.  

2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

uudistamisesta 14.12.2017, ja päätös tuli voimaan 1. huhtikuuta 

2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 

2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista 

alueidenkäyttötavoitteista. Suunnittelualuetta koskee alueiden-

käyttötavoitteista ainakin: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hy-

viin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta ja tuetaan eri alu-

eiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 

• Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittä-

miselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja 

monipuoliselle asuntotuotannolle. 

• Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen 

alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, käve-

lyn, pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 
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Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta 

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-

neet valitukset ja 24.4.2019 antamallaan päätöksellään pitänyt Pir-

kanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä 

päätettiin maakuntavaltuustossa.   

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu ehdolliseksi työ-

paikka-alueeksi, jossa kaavamerkinnällä osoitetaan seudullisesti 

merkittävät ja toimialarakenteeltaan monipuoliset liike- ja toimis-

torakentamiseen tai tuotantotoimintaan varatut alueet sekä kasvu-

taajamien kehittämisvyöhykkeeksi (kk6). Suunnittelualueelle on 

osoitettu uusi moottoriväylä sekä uusi eritasoliittymä.  

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti Pirkanmaan maakunta-

kaavassa 2040: 
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Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Hämeenkyrön kunnanvaltuuston 

2.11.2015 hyväksymä Strateginen yleiskaava 2040, joka linjaa yh-
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dyskuntarakenteen, palvelut ja kehityssuunnat maankäytön suun-

nittelun, strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Kaava 

on oikeusvaikutteinen kehittämistavoitteita koskevien merkintöjen 

osalta. Strategisessa yleiskaavassa on huomioitu uusi eritasoliit-

tymä, uusi valtatielinjaus, joukkoliikenteen laatukäytävä ja nykyi-

sen valtatien kehityskäytävä, jonka maankäyttöä voidaan kehittää 

keskustamaiseen suuntaan valtaosan liikenteestä siirryttyä uudella 

väylälle. Strateginen yleiskaava on laadittu pohjautuen edelliseen 

maakuntakaavaan (1995), jossa Hanhijärven työpaikka-alue ei ol-

lut vielä mukana. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti strategisessa yleiskaa-

vassa 2040: 

 

 

 

 

Osalla suunnittelualueesta on voimassa Hämeenkyrön kunnanval-

tuuston 16.12.1996 hyväksymä ja Hämeen ympäristökeskuksen 

30.11.2001 vahvistama Hämeenkyrön keskustan yleiskaava 2010, 

jossa suunnittelualue on osoitettu tieliikenteen alueeksi (LM) sekä 

yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Suunnittelualu-

eelle on osoitettu moottoriväylä. 

Suunnittelualueen ulkopuolelle suunnittelualueen eteläosan länsi-

puolelle on osoitettu tärkeän suojelualueen raja sl-1 (yksityismai-
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den luonnonsuojelualue YSA, Romekiven Lähdekorpi), johon liitty-

vän kaavamääräyksen mukaan merkinnällä osoitettu alue ympä-

ristöineen on säilytettävä luonnontilaisena. Alueella on sellaisia eri-

tyisiä luonnonarvoja, joiden perustella alueella on voimassa raken-

nuslain 124 a §:ssä tarkoitettu toimenpidekielto.  

Ote Keskustan yleiskaavasta 2010, jossa suunnittelualueen suur-

piirteinen rajaus sinisellä (kaavakartta ei ole etelä-pohjoissuuntai-

nen): 

 

 

 

Asemakaavoitettava suunnittelualue sisältyy parhaillaan uudistet-

tavana olevaan Hämeenkyrön keskustan yleiskaavan alueeseen ja 

tukeutuu sen valmisteluun. Yleiskaavan uudistamistyö on käynnis-

tetty uudelleen 2016 ja uuden osayleiskaavan tavoitevuosi on 

2040. Yleiskaavan uudistamisen tarkoituksena on luoda pohja ase-

makaavoitukselle, joka mahdollistaa uudet työpaikkojen, asumi-

sen, palveluiden ja virkistyksen alueet sekä täydennysrakentami-

sen ja uuden liikenneverkon tilanteessa, jossa valtatien 3 uusi lin-

jaus, Hämeenkyrön ohitustie, on rakennettu. Erityisinä suunnitte-

lunäkökulmina pidetään kuntastrategian linjaamia hyvinvoinnin ja 

monipuolisten asumismahdollisuuksien edellytysten lisäämistä, 

elinkeinoelämän ja palveluiden edellytysten parantamista, ympä-

ristöarvojen huomioimista ja ilmastotavoitteisiin pääsemistä. 
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Osayleiskaavatyöhön sisältyy maiseman, luonnon ja kulttuuriym-

päristön arvojen päivittäminen, sillä voimassa olevan yleiskaavan 

selvitykset on laadittu 20 vuotta sitten. Myös nykyisten asemakaa-

vojen ajanmukaisuus arvioidaan osayleiskaavatyön yhteydessä.  

Suunnittelualue FCG:n 2019 laatimassa keskustan rakennemalli-

luonnoksessa: 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa 

Hämeenkyrönväylän tiesuunnitelma 

Hämeenkyrönväylän tiesuunnitelma on hyväksytty 27.5.2016. 

Hanhijärven eritasoliittymän eteläpuolella Hämeenkyrönväylä yh-

distyy nykyisen valtatien linjaukseen.  

 

Rakennusjärjestys 

Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 

1.1.2013.  

Liito-oravaselvitys 

Suunnittelualueelta on laadittu liito-oravaselvitys 8.8.2019 (liite 4). 

Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin lajeihin, joiden lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiel-

letty. Lajin esiintymistä selvitettiin maastokäynnein 7.5.2019 ja 

9.5.2019 kohdistamalla selvitys liito-oraville sopiville alueille Han-

hijärvi-Kyröskoski ohitustien Hanhijärven ja Heiskan liittymien yh-

teyteen suunnitelluilla työpaikka-alueilla.  

Hanhijärven pohjoispuolisen suunnittelualueen rajauksen metsät 

ovat selvityksen mukaan pitkälti käsiteltyä talousmetsää ja metsät 

ovat pääosin nuoria ja pirstaleisia. Selvitysalueen länsiosan metsä-

alueet ovat ojikkoa ja turvekangasta ja muilta osin lähinnä tuoretta 

lehtomaista kangasta. Luonnonarvoiltaan edustavin alue sivuaa 3-

tien pohjoispuolta ja sijoittuu perustetun pienialaisen luonnonsuo-

jelualueen ympäristöön. Hanhijärven pohjoispuolen suunnittelura-

jausalueella ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä, mutta 
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3-tien pohjoispuolta sivuava alue lähdekorven luonnonsuojelualu-

een ympäristössä todettiin liito-oravalle mahdollisesti sopivaksi 

elinympäristöksi. Lisäksi ls-alueen ympäristössä luontotyyppi on 

rehevää lehtoa ja lähdevaikutusta tavattiin myös olemassa olevan 

ls-alueen rajauksen ulkopuolella (lehtokorpi). Rehevät lehdot ja 

korvet ovat monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäris-

töjä ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioissa ne on luokiteltu uhan-

alaisiksi. 

Selvityksessä annetuissa maankäyttösuosituksissa todetaan, että 

pitkällä aikavälillä liito-oravan säilyminen myös tulevaisuudessa ja 

suotuisan suojelutason saavuttaminen edellyttää niin asuttujen re-

viirien, kuin vapaiden reviirien (tarkasteluhetkellä sopivien elinym-

päristöjen, joista ei tavata merkkejä liito-oravasta) verkoston ja 

näiden elinympäristöjen välisten viheryhteyksien turvaamista. Mi-

käli ohitustie ja suunnitellut työpaikka-alueet toteutuvat, liito-ora-

valle sopivaksi arvioitu metsäsirpale jää teiden väliin tai alle, jolloin 

alueen rauhallisuus, suojaisuus ja kytkeytyneisyys heikkenevät 

edelleen ja alueen sopivuus liito-oravan elinympäristöksi vähenee 

tai häviää. 

 

Selvityksessä todetaan lisäksi, että luonnonsuojelualue ja sen ym-

päristö on monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta ja suosi-

tellaan mahdollisuuksien mukaan säästämään sekä huomioimaan 

jatkossa mahdollisen maankäytön muutoksen suunnittelussa niin, 
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etteivät alueiden ominaispiirteet vaarannu. Alueen ominaispiirtei-

den heikkeneminen on pyrittävä mahdollisen maankäytön muutok-

sen ja maanmuokkauksen yhteydessä minimoimaan esimerkiksi 

riittävällä metsäisellä suojavyöhykkeellä ja hulevesiratkaisuilla, 

jotka hidastavat ja pidättävät kiintoaineksen valumaan alueelle. 

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys 2019 (liite 5). Selvi-

tyksen maastokäynnit syyskuussa 2019 kohdennettiin ilmakuva-

tarkastelun ja alueilla aiemmin tehtyjen maastokäyntien yhtey-

dessä tehtyjen havaintojen perusteella alueille, joille mahdolliset 

arvokkaat elinympäristöt todennäköisesti sijoittuvat. Maastokäyn-

neillä tehtiin muistiinpanoja rakennepiirteistä, lajistosta ja luonto-

tyypeistä ja selvityksessä pyrittiin yleispiirteiden kuvaamiseen, 

mahdollisten lakikohteiden ja muiden monimuotoisuudelle arvok-

kaiden kohteiden määrittelyyn.  

Selvityksessä todetaan, että suunnittelualueella Matinsuo (15) on 

alueen ojitetuista soistumista laajin ja paksuturpeinen suo on edel-

leen melko märkä. Matinsuon aluerajauksen pohjoisosa on käytän-

nössä turvekangasta, jonka lehtomaisuus kertoo ravinteisuudesta. 

Pohjakerroksessa tavataan rämerahkasammalen ja punarahka-

sammalen lisäksi seinäsammalta. Eteläreuna on turvekangasta. 

Latvansuon (16) rajauksen sisään jäävä osuus on kapea ja kaistale 

on edelleen märkää, paksuturpeista tupasvillarämemuuttumaa, 

jonka pohjakerroksessa on mm. puna-, räme- ja ruskorahkasam-

malta. Reunoilla on kapealti korpimuuttumaa ja turvekangasta. 

Edellä mainittujen soiden väliin jää selvityksen mukaan kangas-

maakohouma (191), joka on harvennettua, keski-ikäistä sekamet-

sää. Lahopuuta esiintyy keskimääräistä talousmetsää enemmän ja 

alueen etelärinteellä on pienialaisena rehevää tuoretta lehtoa. Poh-

jakerroksessa tavataan esimerkiksi kerrossammalta, ruusukesam-

malta ja isokastesammalta.  

Suunnittelualueen ulkopuolelle jää luontoselvityksen mukaisista 

kohteista tyypiltään luhtavaikutteinen ruohokorpi, puro (18), joka 

on selvityksen mukaan mahdollinen metsälakikohde sekä luonnon-

tilainen noro (181), jonka aluetta on harvennettu, mutta suojaava 

puusto on osin säilynyt. Kostean lehdon kasvillisuus ilmentää re-

hevyyttä ja pohjakerroksessa tavataan mm. lehväsammalia, lehto-

haivensammalta, isokastesammalta ja isomyyränsammalta. Kohde 

on selvityksen mukaan mahdollinen metsälaki ja vesilakikohde. 
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Suunnittelualueen ulkopuolella, suunnittelualueen eteläosasta län-

teen, sijaitsee jo perustettu luonnonsuojelualue, lähdekorpi, jossa 

luontotyyppi on ruohokorpiin kuuluvaa tervaleppäkorpea (20). 

Lähdekorven lähiympäristössä sijaitsee luhtavaikutteista ruohokor-

pea ja lähdekorven itäpuolella suunnittelualueen eteläosassa on re-

hevää, runsasravinteista tuoretta lehtoa ja pienialaisena kosteaa 

lehtoa (21). Runsasravinteiset tuoreet lehdot ovat erittäin uhan-

alainen luontotyyppi (EN), joka tulisi selvityksen mukaan huomi-

oida metsälain erityisen arvokkaana elinympäristönä (rehevät leh-

tolaikut).  
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Nykyisen Valtatie 3:n eteläpuolella sijaitseva selvitysalue ei kuulu 

käsillä olevan asemakaavan suunnittelualuerajaukseen.  

Arkeologinen selvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa arkeologian arvokohteita tai -

alueita. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mu-

kainen kaavan pohjakartta. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Hanhijärven uutta työpaikka-aluetta koskeva asemakaavamuutos 

on käynnistynyt Hämeenkyrön kunnan toimesta ja kuulutettu vi-

reille 26.3.2020. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Hanhi-

järven työpaikka-alueen ensimmäisen rakennusvaiheen rakenta-

minen Hämeenkyrönväylän pohjoispuolelle Hanhijärven eritasoliit-

tymän yhteyteen, noin 4,5 km kirkonkylältä kaakkoon. Valtatie 3:a 

parannetaan Hämeenkyrön kohdalla Kyröskosken ja Hanhijärven 

välillä ja uuden valtatien yhteyteen rakennetaan kolme eritasoliit-

tymää. Asemakaavahankkeen tarkennettuna tavoitteena on, että 

työpaikkatontit olisivat käytettävissä, kun uusi väyläosuus ava-

taan. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

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

viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 23.3.2020. 

Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnos- ja tarvittaessa 

kaavaehdotusvaiheessa.  

Osalliset ja vireille tulo 

Osalliset on lueteltu alustavasti osallistumis- ja arviointisuunnitel-

massa (OAS). 

Hämeenkyrön kunnanhallitus on päättänyt kaavatyön vireilletu-

losta 23.3.2020 § 45. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta on kuulu-

tettu 26.3.2020 paikallislehti UutisOivassa. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.3.2020 alkaen Hämeenky-

rön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla (www.ha-

meenkyro.fi).  

Kaavaluonnos 

Hämeenkyrön kunnanhallitus on käsitellyt 31.5.2021 päivätyn kaa-

valuonnoksen kokouksessaan __.__.2021 § __. 

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2021.  
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Kaavaehdotus 

Hämeenkyrön kunnanhallitus on käsitellyt __.__.2021 päivätyn 

kaavaehdotuksen kokouksessaan __.__.2021 § _. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__.-__.__.2021. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 



Nosto Consulting Oy  21 (29) 

Hämeenkyrön kunta: Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaava 
Kaavaselostus, Versio 0.9 (luonnos)  31.5.2021 

 

4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Asemakaavalla osoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta 

(KTY), teollisuusrakennusten korttelialuetta (T), virkistysaluetta 

(VL), liikennealuetta (LT), suojaviheraluetta (EV) sekä katualuetta. 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 63,3 hehtaaria. 

Toimitilarakennusten korttelialuetta on noin 17,6 ha, teollisuusra-

kennusten korttelialuetta noin 11,5 ha, virkistysaluetta noin 13,2 

ha, liikennealuetta noin 17,2 ha, suojaviheraluetta noin 0,9 ha ja 

katualuetta noin 2,9 ha. 

Toimitilarakennusten korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 

yhteensä 88 056 k-m² (e=0,5) ja teollisuusrakennusten kortteli-

alueelle yhteensä 57 556 k-m² (e=0,5). 

Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä: 145 612 k-m². 

Kaava-alueen yksityiskohtaisempi mitoitus on esitetty asemakaa-

van seurantalomakkeella (liite 1). 

Palvelut 

Kaava-alueella ei sijaitse palveluita. Lähimmät Hämeenkyrön pal-

velut, kuten kauppa, kirkko ja terveyskeskus sijaitsevat kaava-alu-

eelta nykyistä valtatietä 3 noin 4,5 km luoteeseen. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Suunnittelualueelle on osoitettu toimitilarakennusten (KTY) sekä 

teollisuusrakennusten (T) korttelialuetta.  
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Korttelit 1, 2, 3 (osa) ja 4 (osa) 

 

Kortteli 3 (osa) 

 

Korttelit 4 (osa) ja 5 

 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien mm. rakennusoikeutta, 

autopaikkojen määrää sekä kerroslukua. 

Liikennealueet 

 

Kaavamuutoksessa osoitetaan kolme uutta katua, Hanhijärven-

kaari, Matinsuontie sekä Latvansuontie. 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

LOPULLINEN ARVIOINTI ESITETÄÄN KAAVAEHDOTUSVAIHEESSA 

Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Asemakaavassa on osoitettu uuden Hämeenkyrönväylän varrelle 

sijoittuvan Hanhijärven työpaikka-alueen kehittämiseksi toimitila-

rakennusten sekä teollisuusrakennusten korttelialuetta sekä järke-

vät kulkuyhteydet uuteen eritasoliittymään nivoutuen ja myös ras-

kas liikenne huomioiden. Asemakaava toteuttaa valtakunnallisia 

alueidenkäyttötavoitteita edistämällä verkottuvaa ja hyviin yhteyk-

siin perustuvaa aluerakennetta, luomalla edellytyksiä elinkeino- ja 

yritystoiminnan kehittämiselle sekä sijoittamalla merkittävät uudet 

asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet siten, että ne ovat 

joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutetta-

vissa.  
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Asemakaavassa on osoitettu virkistysaluetta yli 13 hehtaaria, huo-

mioitu viheryhteydet virkistysalueiden välillä sekä virkistysalueilta 

kaava-alueen ulkopuolelle. Asemakaavalla edistetään osaltaan 

luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja eko-

logisten yhteyksien säilymistä sekä huolehditaan virkistyskäyttöön 

soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatku-

vuudesta. 

Vaikutukset maakuntakaavaan 

Suunnittelualue on Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 osoitettu 

ehdolliseksi työpaikka-alueeksi, jossa kaavamerkinnällä osoitetaan 

seudullisesti merkittävät ja toimialarakenteeltaan monipuoliset 

liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantotoimintaan varatut alu-

eet sekä kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeeksi (kk6). Suunnit-

telualueelle on osoitettu myös uusi moottoriväylä sekä uusi erita-

soliittymä.  

Kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelmassakin on todettu, maa-

kuntakaavan laatimishetkellä Hämeenkyrönväylän toteuttamisai-

kataulu ei ollut vielä tiedossa ja siksi kunnan tavoitteeksi asettama 

työpaikka-alue on osoitettu vaiheistettavaksi siten, että ensin to-

teutetaan nykyisen valtatien varressa olevat alueet ja myöhemmin 

uuden valtatielinjauksen pohjoispuolinen alue. Tämän vuoksi Han-

hijärven pohjoinen työpaikka-alue on maakuntakaavassa merkin-

nällä ”ehdollinen työpaikka-alue”. Hämeenkyrönväylälle kesällä 

2019 saadun rahoituspäätöksen myötä kuitenkin viranomaiskes-

kusteluissa on katsottu, että ”ehdollisuus” on poistunut.  

Asemakaavassa on mahdollistettu toimialarakenteeltaan monipuo-

listen liike- ja toimistorakentamisen tai tuotantotoiminnan sijoitta-

minen ja rakentaminen uuden Hämeenkyrönväylän pohjoispuolelle 

osana Hanhijärven uuden työpaikka-alueen kehittämistä. Asema-

kaava toteuttaa voimassa olevan maakuntakaavan tavoitteita. 

Yleiskaavallinen tarkastelu 

Suunnittelualueelle on kehittämistavoitteita koskevien merkintöjen 

osalta oikeusvaikutteisessa strategisessa yleiskaavassa 2040 osoi-

tettu uusi valtatielinjaus, uusi eritasoliittymä sekä joukkoliikenteen 

laatukäytävä. Osalla suunnittelualueesta on voimassa Hämeenky-

rön keskustan yleiskaava 2010, jossa suunnittelualue on osoitettu 

tieliikenteen alueeksi (LM) sekä yksityisten palvelujen ja hallinnon 

alueeksi (PK). Suunnittelualueelle on osoitettu moottoriväylä. 
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Asemakaavoitettava suunnittelualue sisältyy parhaillaan uudistet-

tavana olevaan Hämeenkyrön keskustan yleiskaavan alueeseen tu-

keutuen sen valmisteluun. Yleiskaavassa yhtenä tavoitteena on uu-

den Hämeenkyrönväylän liittymien ympäristöjen kehittäminen työ-

paikka-alueina ja kaava-alueella Hanhijärven liittymän kohdalla 

työpaikkojen lisäksi alueelle voi sijoittua myös tilaa vaativaa teolli-

suutta ja varastointia. Työpaikka-alueen teema käsittää valmis-

teilla olevassa yleiskaavassa sekä uuden valtatien pohjoisen että 

eteläisen osan eli myös alueen, joka on voimassa olevassa yleis-

kaavassa osoitettu palvelun ja hallinnon alueeksi.  

Asemakaava toteuttaa strategisen yleiskaavan sekä valmisteilla 

olevan yleiskaavan 2040 tavoitteita sekä eritasoliittymän liikenne-

alueen osalta myös voimassa olevan Keskustan yleiskaavan 2010 

tavoitteita. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Asemakaavalla arvioidaan parhaimmillaan olevan paljon positiivisia 

vaikutuksia Hanhijärven ja samalla koko Hämeenkyrön elinkeino- 

ja yritystoiminnalle ja samalla kunnan väestönrakenteeseen ja vä-

estönkehitykseen. Kaavassa ei osoiteta uutta asumista, paitsi kiin-

teistönhoidon kannalta tarpeellinen asuntorakentaminen, mutta 

kehittyessään Hanhijärven työpaikka-alue voi houkutella uusia 

asukkaita Hämeenkyröön.  

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue sijoittuu melko etäälle olemassa olevasta yhdyskunta-

rakenteesta ja kaava-alue on maastoltaan pääosin harvapuustoista 

metsämaata. Kaava-alue sijoittuu kuitenkin aivan uuden Hämeen-

kyrönväylän tuntumaan ja alueen etäisyys mahdollistaa myös ras-

kaan teollisuuden sijoittamisen alueelle. Kaavassa on huomioitu 

uudet liikennejärjestelyt osoittamalla kokoojakatu uuden Hämeen-

kyrönväylän eritasoliittymää hyödyntäen sekä osoittamalla kaava-

alueen korttelien sisäinen liikennöinti järkevällä tavalla raskas lii-

kenne huomioiden. Aluetta kehitettäessä huomioidaan myös kier-

totalouden mahdollisuudet.  

Kaava-alue ja samalla koko Hanhijärven uusi työpaikka-alue yh-

dessä uuden Hämeenkyrönväylän tielinjauksen kanssa tulevat ole-

maan ”portti Hämeenkyröön”, jossa palvelut ja teollisuus nivoutu-

vat luontevaksi osaksi kasvavan ja kehittyvän kunnan alue- ja yh-

dyskuntarakennetta.  
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Yhdyskuntatalous 

Asemakaavalla on olennaisia vaikutuksia yhdyskunta- ja kuntata-

louteen, kun olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta melko eril-

lään olevan yli 63 hehtaarin kokoisen työpaikka-alueen teknisen 

huollon sekä katuverkosto tulee rakennettavaksi. Asemakaavalla 

voidaan arvioida toteutuessaan olevan kuitenkin positiivisia vaiku-

tuksia kuntatalouteen, kun kaava-alueen tontit tulevat myyntiin. 

Alueelle sijoittuva yritys- ja liiketoiminta tuo myös verotuloja kun-

nalle, lisää alueen houkuttelevuutta ja mahdollistaa parhaimmil-

laan uusien työpaikkojen syntymisen.   

Taajamakuva 

Kaavalla arvioidaan olevan vaikutusta taajamakuvaan, kun maas-

toltaan harvapuustoiselle metsäalueelle rakennetaan uusia toimi-

tila- sekä teollisuuden rakennuksia. Uusi rakentaminen on kuiten-

kin mahdollista sopeuttaa olemassa olevaan ja Hämeenkyrön kun-

nalle luonteenomaiseen taajamakuvaan sen sijoittuessa luonte-

vasti uuden Hämeenkyrönväylän varrelle.  Kaavan yleisissä mää-

räyksissä on annettu määräyksiä koskien esimerkiksi ulkovaras-

tointialueiden sijoittumista korttelialueilla ja kaavassa rakentami-

sen kerrosluvuksi on osoitettu II. Rakentamattomat korttelialueen 

osat on istutettava ja jaksottaisesti syttyvien valomainosten käyt-

täminen on kielletty. 

Liikenne 

Asemakaavalla arvioidaan olevan vaikutuksia liikenteen ja erityi-

sesti raskaan liikenteen lisääntymiseen kaava-alueella. Kaavassa 

on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueita, jotka mahdollis-

tavat myös raskaan teollisuuden sijoittumisen alueelle. Kaavassa 

on huomioitu uudet liikennejärjestelyt osoittamalla kokoojakatu 

uuden Hämeenkyrönväylän eritasoliittymää hyödyntäen sekä 

osoittamalla kaava-alueen korttelien sisäinen liikennöinti järkevällä 

tavalla raskas liikenne huomioiden. Kaava-alueelta on erinomaiset 

yhteydet uudelle Hämeenkyrön valtaväylälle ja sitä kautta muualle 

maakuntaan ja koko maahan. 

Palvelut ja työpaikat 

Kaavalla arvioidaan toteutuessaan olevan positiivisia vaikutuksia 

palveluiden ja työpaikkojen lisääntymiseen alueella. Kaavassa on 

mahdollistettu toimitilarakennusten sekä teollisuusrakennusten si-

joittuminen alueella ja sitä kautta kunnan yritys- ja elinkeinotoi-

minnan sekä kuntatalouden positiivinen kehittyminen. Lähimmät 
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Hämeenkyrön palvelut sijaitsevat noin 4, 5 km kaava-alueesta luo-

teeseen. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaava-alue ja kaava-alueen välitön lähiympäristö on rakentama-

ton. Kaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia rakennet-

tuun kulttuuriympäristöön tai muinaismuistoihin. 

Tekninen huolto 

Kaavalla arvioidaan olevan vaikutuksia teknisen huollon järjestä-

miseen, kun olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta melko eril-

lään olevan yli 63 hehtaarin kokoisen työpaikka-alueen teknisen 

huollon sekä katuverkosto tulee rakennettavaksi.  

Sosiaalinen ympäristö ja virkistys 

Kaavalla arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia sosiaaliseen ym-

päristöön, kun uusi Hämeenkyrönväylä sekä hanhijärven työ-

paikka-alue valmistuu ja tuo parhaimmillaan palveluja ja uusia työ-

paikkoja alueelle. Kaavassa virkistykseen soveltuvan alueen määrä 

vähenee, kun aikaisemmin harvapuustoinen metsäinen ja osin soi-

nen alue tulee rakennettavaksi. Kaavassa on kuitenkin pyritty huo-

mioimaan myös alueen virkistyskäyttäjät osoittamalla kaava-alu-

eelle lähivirkistysalueita sekä viherkäytäviä virkistysalueiden välille 

ja virkistysalueilta muualle kaava-alueen ulkopuolelle. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavalla arvioidaan toteutuessaan olevan vaikutuksia alueen mai-

semaan, kun melko laaja metsäinen ja rakentamaton alue tulee 

rakennettavaksi. Kaava-alueen maisemailme muuttuu vääjää-

mättä uuden Hämeenkyrönväylän sekä työpaikka-alueen rakenta-

misen myötä. Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja ja kaava-

alue sekä kaava-alueen välitön lähiympäristö on rakentamaton. 

Kaavassa uuden rakentamisen kerrosluvuksi on osoitettu II ja 

kaava-alueelle on rakennusoikeutta osoitettu yhteensä 145 612 k-

m².  

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien esimerkiksi rakennuspai-

kan rakentamattomia osia, ulkovarastoinnin sijoittamista sekä 

mainos- ja ulkovalaistusta. Korttelialueen osat, joita ei käytetä ra-

kentamiseen tai piha- ja liikennealueeksi, tulee kunnostaa ja hoitaa 

istutettavana. Ulkovarastointialueiden sijoittaminen valtatien 3 
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puoleiselle korttelialueen osalle on kielletty ja KTY-alueilla mainos-

laitteet, julkisivu- ja ulkovalaistus tulee toteuttaa siten, että ne ei-

vät aiheuta häikäisyä tai muuta vaaraa valtatien 3 liikenteelle. Jak-

sottaisesti syttyvien valomainosten käyttäminen on kielletty. 

Suunnittelualueelta laaditun luontoselvityksen mukaan aivan 

kaava-alueen etelä- ja kaakkoisosassa esiintyy runsasravinteista 

tuoretta lehtoa, joka tulisi huomioida metsälain erityisen arvok-

kaana elinympäristönä. Suunnittelualueella ei havaittu liito-oravaa, 

mutta 3-tien pohjoispuolta sivuava alue lähdekorven luonnonsuo-

jelualueen ympäristössä todettiin liito-oravalle mahdollisesti sopi-

vaksi elinympäristöksi. Alue on kaavassa osoitettu osin liikennealu-

eeksi alueelle laaditun ja 27.5.2016 hyväksytyn uuden Hämeenky-

rönväylän tiesuunnitelman mukaisesti. Liito-oravan mahdolliseen 

elinympäristöön liittyvien maankäyttösuositusten mukaan huleve-

siratkaisuissa tulisi pyrkiä estämään kiintoaineksen valuminen alu-

eelle. Kaavan yleisissä määräyksissä määrätään, että korttelialu-

eilla tulee suosia erityisesti rakentamisen aikana hulevettä viivyt-

täviä ja suodattavia rakenteita.  

Kaava-alueella sijaitsevat suoalueet on osoitettu lähivirkistysalu-

eiksi ja virkistysalueiden välille sekä virkistysalueilta kaava-alueen 

ulkopuolelle on osoitettu viheryhteydet. Aiemmin rakentamaton 

metsäinen alue tulee kaavan myötä rakennettavaksi, jolloin luon-

nontilainen metsäinen maisema vähenee. Kaava-alueen välittö-

mään lähiympäristöön jaa kuitenkin laajalti metsäalueita. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita eikä kaavalla arvioida 

olevan merkittävää vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

Kaavalla arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia kokonaisliiken-

neturvallisuuden kasvuun uuden Hämeenkyrönväylän valmistut-

tua. Kaava-alueella raskaan liikenteen osuus tulee kuitenkin lisään-

tymään, kun kaava-alueelle sijoittuu teollisuusrakentamista sekä 

mahdollisesti raskaan teollisuuden yritystoimintaa. Kaavassa lii-

kenneturvallisuus on pyritty huomioimaan korttelialueiden välisillä 

liikennejärjestelyillä sekä uusien rakennuspaikkojen sijoittelulla. 

Kaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia asukkaiden ter-

veellisyyteen, sillä kaava-alue sijoittuu melko etäälle asutuksesta.  
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Vaikutukset yritystoimintaan 

Kaavalla arvioidaan toteutuessaan olevan positiivisia vaikutuksia 

alueen elinkeino- ja yritystoimintaan, kun kaava-alueelle osoitetut 

korttelialueet tulevat rakennettaviksi ja alueelle sijoittuu liiketoi-

mintaa ja palveluja. Kaavalla saattaa olla positiivisia vaikutuksia 

myös uusien työpaikkojen muodossa. 

Kaavan ilmastovaikutukset 

Asemakaavan ilmastovaikutuksia on avioitu erillisessä liitteessä 

(liite 7). 
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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. 

Asemakaava tullaan toteuttamaan vaiheittain. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Hämeenky-

rön kunta. 
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