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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

HÄMEENKYRÖN KUNTA 

KYLMÄOJANTIEN JA AHROLANTIEN ASEMAKAAVAN MUU-

TOS JA LAAJENNUS 

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Maantien aluetta (LYT), katualuetta.  

 

Asemakaavan laajennus koskee: 

Asemakaavoittamattomia maantien alueita.   

 

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu: 

Katualuetta, maantien aluetta (LT).  

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavamuutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 

Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 16.11.2022 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos 

ovat olleet nähtävillä 17.11 - 21.12.2022 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2022 

Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan __.__.2022 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue käsittää asemakaavoitettuja sekä asemakaavoit-

tamattomia maantien alueita Hämeenkyrön Ahrolantiellä sekä Kyl-

mäojantiellä. 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan asemakaavamuutoksen ja laajennuksen tavoitteena 

on osoittaa katualuetta sekä maantien aluetta.   

Uuden VT 3:n Hämeenkyrön linjauksen yhteydessä VT 3:lta raken-

netaan uusi liittymä sekä tieosuus korvaamaan osat Kylmäojan-

tiestä. Kylmäojantien pohjoisosa sekä Ahrolantie kaavoitetaan 

muutoksessa kaduksi. Ahrolantien eteläosa on voimassa olevassa 
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asemakaavassa nimetty Kalalahdentieksi. Kaavamuutoksen yhtey-

dessä katu nimetään muun tiealueen mukaisesti Ahrolantieksi.  

Asemakaavamuutos ja laajennus toteuttaa alueelle laadittua tie-

suunnitelmaa. 

Toteutuessaan kaavalla ei arvioida olevan valtakunnallista tai mer-

kittävää maakunnallista vaikutusta. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue käsittää asemakaavoitettuja maantien alueita ja 

katuja sekä asemakaavoittamattomia maantien alueita Hämeenky-

rön Ahrolantiellä sekä Kylmäojantiellä. 

Suunnittelualue koskee osaa yleistä tietä 108-895-2-35 sekä 108-

895-2-37. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 
Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on rakennettua liikennealuetta. Suunnittelualueen 

lähiympäristössä sijaitsee pientalovaltaista asutusta, teollisuusalu-

etta sekä maa- ja metsätalousalueita.  

Valtaosa Ahrolantiestä on osoitettu osaksi valtakunnallisesti mer-

kittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Hämeenkankaan- ja Ky-

rönkankaantietä. Tie on yksi Suomen keskiaikaisista pääteistä. 

Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee myös maakunnallisesti 

merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Heiskan talo ympäristöi-

neen. 
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Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on rakennettua liikennealuetta. Suunnittelualueen 

lähiympäristön rakentamattomat osat ovat pääosin pelto- ja met-

säalueita.  

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa maiseman tai luonnon arvokoh-

teita. 

Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on pääosin valtion omistuksessa.  

Liikenne 

Ahrolantien keskimääräinen vuorokausiliikenne (2021) on 207 ajo-

neuvoa/vrk. Kylmäojantien eteläpuolen keskimääräinen vuorokau-

siliikenne (2021) on 2335 ajoneuvoa/vrk. (Lähde: Väylävirasto.) 

Kylmäojantien keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualu-

een kohdalla (2021) on 1611 ajoneuvoa/vrk. (Lähde: Väylävi-

rasto.)  

Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvan valtatie 3:n uuden Hä-

meenkyrön linjauksen on määrä valmistua vuonna 2023. Liikenne-

virasto, Nykyinen Väylävirasto on hyväksynyt Hämeenkyrön väylän 

tiesuunnitelman 27.5.2016. Kylmäojantie alittaa VT:3:n uuden tie-

osuuden Heiskan liittymän länsipuolella. 

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-

neet valitukset ja 24.4.2019 antamallaan päätöksellään pitänyt Pir-

kanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä 

päätettiin maakuntavaltuustossa.  

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu taajamatoiminto-

jen alueeksi sekä työpaikka-alueeksi. Aluetta koskevat myös mer-

kinnät maankäytön kehittämisen kohdealueesta liikenteellisessä 

solmukohdassa sekä kasvutaajaman kehittämisvyöhykkeestä. 
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Suunnittelualueen katu risteää myös maakuntakaavassa osoitetun 

uuden moottoriväylän kanssa.  

Maakuntakaavan liitekartassa Ahrolantielle on osoitettu valtakun-

nallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Hämeenkan-

kaan- ja Kyrönkankaantie. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee 

myös maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, 

Heiskan talo ympäristöineen.  

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 kokoojaväyläksi sekä kevyen liikenteen väyläksi. Suunnitte-

lualueelle on osoitettu myös ulkoilureitti. 
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Suunnittelualueen likimääräiset rajaukset yleiskaavassa sinisellä: 

 

 
Lähde: Hämeenkyrön keskustan yleiskaava 2010. 

 

 

 

Suunnittelualueella on voimassa myös Hämeenkyrön kunnanval-

tuuston 2.11.2015 hyväksymä strateginen yleiskaava, jossa maan-

käyttöä on käsitelty hyvin suurmittakaavaisella tasolla. Strateginen 
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yleiskaava on oikeusvaikutteinen kehittämistavoitteita koskevien 

merkintöjen osalta. Suunnittelualue on strategisessa yleiskaavassa 

osoitettu tiivistyväksi keskustataajamaksi.  

Suunnittelualue sisältyy parhaillaan uudistettavana olevaan Hä-

meenkyrön keskustan yleiskaavan alueeseen ja tukeutuu sen val-

misteluun. Yleiskaavan uudistamistyö on käynnistetty uudelleen 

2016 ja uuden osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Yleiskaavan 

uudistamisen tarkoituksena on luoda pohja asemakaavoitukselle, 

joka mahdollistaa uudet työpaikkojen, asumisen, palveluiden ja 

virkistyksen alueet sekä täydennysrakentamisen ja uuden liiken-

neverkon tilanteessa, jossa valtatien 3 uusi linjaus, Hämeenkyrön 

ohitustie, on rakennettu. Keskustan osayleiskaavasta 2040 esitet-

tiin yleisötilaisuudessa 7.11.2019 kaksi rakennemalliluonnosta.  

Luonnoksessa 1 suunnittelualue on osoitettu maisematieksi sekä 

uudeksi kevyen liikenteen väyläksi. Suunnittelualueen varteen si-

joittuva Kalalahden teollisuusalue on osoitettu asumiseen kehitet-

täväksi alueeksi.   

Luonnoksessa 2 suunnittelualue on osoitettu yleiseksi tieksi sekä 

kevyen liikenteen reitiksi. Suunnittelualuetta koskee myös kevyen 

liikenteen yhteystarpeen merkintä. Ahrolantielle on osin osoitettu 

myös Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantien merkintä. Luonnok-

sessa 2 suunnittelualueen varrelle sijoittuva Kalalahden teollisuus-

alue on osoitettu työpaikka-alueen kehittämiseen.  

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa yhteensä 5 eri asemakaavaa: 

• Hämeenkyrön kunnanvaltuuston 16.6.2003 hyväksymä 

Rantakulma-Heiskan asemakaava ja asemaavan muutos 

(kaavan tunnus 109), suunnittelualue on osoitettu kaavassa 

maantien alueeksi sekä kaduksi. 

• Hämeenkyrön kunnanvaltuuston 24.4.1984 hyväksymä Ka-

lalahden teollisuusalueen III asemakaava (hyväksytty ku-

motun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana) (kaavan 

tunnus 59), suunnittelualue on osoitettu kaavassa kaduksi.  

• Hämeenkyrön kunnanvaltuuston 23.3.1981 hyväksymä Kir-

konseudun asemakaavan muutos ja asemakaava (hyväk-

sytty kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana) 

(kaavan tunnus 50), suunnittelualue on osoitettu kaavassa 

kaduksi.  
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• 27.3.1965 hyväksytty Hämeenkyrön kirkonseudun asema-

kaava (hyväksytty kumotun rakennuslain mukaisena raken-

nuskaavana) (kaavan tunnus 11), suunnittelualue on osoi-

tettu kaavassa kaduksi.  

• 12.11.2012 hyväksytty Kalalahden asemakaava ja asema-

kaavan muutos (kaavan tunnus 133), suunnittelualue on 

osoitettu kaavassa kaduksi.  

Osa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta katualu-

etta. Kylmäojantien asemakaavoittamattomat katualueet tu-

keutuvat Heiskanmetsän teollisuusalueen asemakaavaan (hy-

väksytty Hämeenkyrön kunnanvaltuustossa 27.8.1984, hyväk-

sytty kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana) ja 

Rantakulma-Heiskan asemakaavaan ja asemakaavan muutok-

seen (hyväksytty Hämeenkyrön kunnanvaltuustossa 

16.6.2003). 

Suunnittelualueelle sijoittuvat asemakaavat kaavayhdistel-

mässä sinisellä (ei mittakaavassa):  
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Rakennusjärjestys 

Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 

1.1.2013.  

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia erillistä luontoselvitystä. 

Suunnittelualue on maantien aluetta sekä katualuetta, joka osoite-

taan kaavamuutoksessa katualueeksi sekä maantien alueeksi. 

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 kunnan, sekä alueelle laaditun tiesuunnitelman tavoitteita. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Suunnittelutyön alkuvaiheessa on järjestetty viranomaisten kesken 

työneuvottelu, jonka muistio on selostuksen liitteenä (liite 4). 

Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään viranomaisilta lau-

sunnot. 

Osalliset ja vireille tulo 

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

viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 5.10.2022. Osalliset on lue-

teltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS, liite 2).  

Hämeenkyrön kunnanhallitus on tehnyt asemakaavatyön vireille-

tulopäätöksen kokouksessaan 31.5.2021 § 140. Kaavatyön vireil-

letulosta on kuulutettu 31.10.2022 UutisOivassa, Hämeenkyrön 

kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla (hameen-

kyro.fi).  

Kaavaluonnos 

Hämeenkyrön kunnanhallitus on käsitellyt osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelman sekä 5.10.2022 päivätyn kaavaluonnoksen kokouk-

sessaan 31.10.2022 § 251. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

sekä 5.10.2022 päivätty kaavaluonnos ovat olleet kunnassa näh-

tävillä 17.11.–21.12.2022 välisenä aikana.  

Kaavaluonnoksesta saatiin yksi mielipide osallisilta. Kaavaluonnok-

sesta saatiin Hämeenkyrön elinympäristölautakunnan, Hämeenky-

rön sivistyslautakunnan sekä Leppäkosken Sähkö Oy:n lausunnot. 

Kaavaluonnoksesta saatiin myös Pirkanmaan ELY-keskuksen kom-

mentti. Saatu palaute on selostuksen liitteenä 5. Kaavan laatijan 

vastine palautteisiin on liitteenä 6.  
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Kaavakartalle on saadun palautteen perusteella tehty ennen kaa-

vaehdotusvaihetta seuraavia muutoksia: 

• Kylmäojantien kaavamuutokseen kuuluva tieosuus on ni-

metty Joenmutkantieksi, sillä uusi rakennettu tieosuus kul-

kee Kylmäojantien nimellä.  

• Kaavakartalle on lisätty kaksi liittymänuolta osallisten toi-

veesta.  

3.2.2023 päivätty kaava etenee ehdotusvaiheeseen.  

Kaavaehdotus 

Hämeenkyrön kunnanhallitus on päättänyt asettaa 3.2.2023 päi-

vätyn kaavaehdotuksen nähtäville __.__.2023 § __. Kaavaehdo-

tuksesta on kuulutettu __.__.2023 UutisOivassa, Hämeenkyrön 

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

meenkyro.fi). Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__ - __.__.2023 

välisenä aikana.  

Kaavan hyväksyminen 

Hämeenkyrön kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutok-

sen __.__.2023 § __.  
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksella osoitetaan maantien aluetta sekä katualuetta.  

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Kaavassa on katualuetta yhteensä noin 7,9 hehtaaria ja maantien 

aluetta noin 0,2 hehtaaria 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Katualue 

 

 

Liikennealue 

 

Kaavamuutoksessa Kylmäojantien tieosuuden uudeksi nimeksi on 

osoitettu Joenmutkantie.  

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksessa osoitetaan yleisen tien aluetta sekä katualu-

etta. Muutos on osa valtatie 3 parannushanketta. Kaavalla ei ole 

vaikutuksia alueen väestörakenteen kehitykseen. 
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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.  

Palvelut 

Kaavamuutos on osa valtatie 3 parannus- ja uutta tiesuunnitelmaa, 

jonka avulla liikenteen sujuvuutta pyritään helpottamaan ja suju-

voittamaan Kylmäojantien kohdalla. Laajemmin tiehankkeella ja 

siihen liittyvällä kunnan katusuunnitelmalla on positiivinen vaikutus 

alueen palveluihin.  

Yritysvaikutukset 

Uusi valtatie 3 sujuvoittaa liikennettä Kylmäojantien alueella. Laa-

jemmin tiehankkeella saattaa olla positiivinen vaikutus alueen yri-

tysnäkymiin ja työllisyyden kehittymiseen. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaavamuutoksella osoitetaan katualueita. Muutoksella ei ole vai-

kutusta alueen luonnonympäristöön. 

Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavamuutoksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia alu-

een liikenteeseen. Valmistuva valtatie 3 sekä sen läheisyyteen ra-

kennettavat uudet tieosat saattavat vaikuttaa myös kaava-alueen 

liikennemääriin. Kylmäojantien pohjoisosan liikenne todennäköi-

sesti vähenee sen tilalle rakennettavan korvaavan tieosan myötä. 

Kylmäojantien pohjoisosa nimetään kaavamuutoksessa uudelleen, 

sillä sen korvaava uusi tieosa kulkee myös nimellä Kylmäojantie. 

Kaavamuutoksessa tieosuuden uudeksi nimeksi on osoitettu Joen-

mutkantie.  

Kaavamuutos ei poista mahdollisuutta kevyenliikenteenväylän ra-

kentumiselle Ahrolantielle. Mahdollinen uusi kevyenliikenteenväylä 

sijoittuisi Ahrolantien pohjoispuolelle ja kulkisi Kylmäojantien ris-

teyksestä Untolantien risteykseen asti.  



Nosto Consulting Oy  19 (20) 

Hämeenkyrön kunta: Kylmäojantien ja Ahrolantien asemakaavan muutos ja laajennus 

Kaavaselostus, Versio 1.0 (Ehdotus)  3.2.2023 

 

 
Havainnekuva kevyenliikenteenväylästä Ahrolantien pohjoispuolella. Kevyenlii-

kenteenväylän mahdollinen sijainti osoitettu sinisellä värillä. (Ilmakuva MML)  

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen, turvallisuuteen 

tai kuntatalouteen. Kaava-alueella ei ole erityisiä maisema- tai 

luonnonarvoja. Osa kaava-alueesta kuuluu osaksi valtakunnalli-

sesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä osana Hämeen-

kankaan- ja Kyrönkankaantietä. Maakunnallisesti merkittävä ra-

kennettu kulttuuriympäristö, Heiskan talo ympäristöineen sijoittuu 

suunnittelualueen länsipuolelle. Kaavamuutoksella ja laajennuk-

sella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia merkittävien raken-

nettujen kulttuuriympäristöjen kannalta, sillä kaavamuutoksessa 

ja laajennuksessa osoitetaan jo rakennettuja tiealueita kaduiksi. 
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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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