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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

HÄMEENKYRÖN KUNTA 

MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Maantien aluetta (LYT, LT), katualuetta.  

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Maantien aluetta (LT), katualuetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavamuutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 

Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu  16.11.2022 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 17.11. – 21.12.2022 

Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan __.__.2022 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue käsittää osat Hämeenkyrön Valtakadusta, Ristimä-

entiestä sekä Häijääntiestä. Kadut ovat keskeinen osa Hämeenky-

rön keskusta-aluetta.  

1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa suun-

nittelualueella sijaitsevat asemakaavoitetut maantien alueet ka-

duiksi. Suunnittelualueen pohjoispuolen risteysalue, sekä uuden 

VT3:n osuuden ylittävä eritasoristeys osoitetaan muutoksessa 

edelleen maantien alueeksi (LT). Asemakaavamuutos toteuttaa 

alueelle laadittua tiesuunnitelmaa. Kaava-alueen yhtenäistä-

miseksi myös jo kaavoitettuja katualueita on osittain otettu mu-

kaan kaavamuutokseen. 

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

sitellä vaikutuksiltaan vähäisenä (MRA 27§ ja MRA 30§) / Täyden-

netty 1.2.2023. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue käsittää asemakaavoitettuja maantien alueita sekä 

katualueita Valtakadulta, Ristamäentieltä sekä Häijääntieltä.  

 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,4 hehtaaria. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 
Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 
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Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on rakennettua liikennealuetta. Suunnittelualueen 

lähiympäristössä sijaitsee pääosin pientalovaltaista asutusta sekä 

liiketiloja. 

Pieni osa suunnittelualueesta kuuluu osaksi valtakunnallisesti mer-

kittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Kyröskosken tehdasyh-

dyskuntaa sekä maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-

riympäristöä, Kyröskosken tehdasyhdyskunnan asuinalueita.  

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on rakennettua liikennealuetta. Suunnittelualueen 

lähiympäristön rakentamattomat osat ovat pääosin hoidettuja 

piha- sekä puistoalueita. Suunnittelualueelta ei ole tiedossa maise-

man tai luonnon arvokohteita. 

Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on pääosin valtion omistuksessa olevaa maantien 

aluetta. 

Liikenne 

Suunnittelualueella Valtakadun keskimääräinen vuorokausiliikenne 

on eniten liikennöidyillä alueilla 6 297 ajoneuvoa/vrk (2021), ja 

Ristamäentien vähemmän liikennöidyssä päässä 3 321 ajoneu-

voa/vrk (2021). Häijääntien keskimääräinen vuorokausiliikenne on 

3 737 ajoneuvoa/vrk (2021). (Lähde: Väylävirasto) 

Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvan valtatie 3:n uuden Hä-

meenkyrön linjauksen on määrä valmistua vuonna 2023.  



Nosto Consulting Oy  7 (20) 

Hämeenkyrön kunta: Maantiealueiden asemakaavamuutos  

Kaavaselostus, Versio 1.1  1.2.2023 

 

 
Ote VT3:n tiesuunnitelmasta.  

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 keskustatoimintojen alueeksi. Sitä koskevat 

myös merkinnät maankäytön kehittämisen kohdealueesta liiken-

teellisessä solmukohdassa, kasvutaajaman kehittämisvyöhyk-

keestä sekä viheryhteydestä.  

Suunnittelualueelle on maakuntakaavassa osoitettu myös uusi 

moottoriväylä. 

Maakuntakaavan liitekartassa osoitetut valtakunnallisesti merkit-

tävä rakennettu kulttuuriympäristö, Kyröskosken tehdasyhdys-

kunta sekä maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympä-

ristö, Kyröskosken tehdasyhdyskunnan asuinalueet sijaitsevat mo-

lemmat osin suunnittelualueella. 
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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.  Suunnittelualueelle on linjattu uusi 

moottoriväylä sekä ulkoilureitti ja eritasoliittymä. 

Suunnittelualueella on voimassa myös Hämeenkyrön kunnanval-

tuuston 2.11.2015 hyväksymä strateginen yleiskaava, jossa maan-

käyttöä on käsitelty hyvin pienimittakaavaisella tasolla. Strategi-

nen yleiskaava on oikeusvaikutteinen kehittämistavoitteita koske-

vien merkintöjen osalta. Suunnittelualuetta koskevat tiivistyvän 

keskustataajaman merkinnät.  

Suunnittelualueen suurpiirteinen rajaus Hämeenkyrön keskustan 

yleiskaavassa 2010 sinisellä:  

 
Lähde: Hämeenkyrön keskustan yleiskaava 2010. 
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Suunnittelualue sisältyy myös parhaillaan uudistettavana olevaan 

Hämeenkyrön keskustan yleiskaavan alueeseen ja tukeutuu sen 

valmisteluun. 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 7.11.2019 yleisötilaisuudessa kaksi rakennemalliluonnosta. 

Suunnittelualue on rakennemalliluonnoksissa osoitettu 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa yhteensä 13 asemakaavaa: 

• 20.7.2011 lainvoimaiseksi tullut VT3 tiesuunnitelmaan liitty-

vät asemakaavan muutokset keskustaajaman alueella (kaa-

van tunnus 129), suunnittelualue on asemakaavassa osoi-

tettu kaduksi.  

• Hämeenkyrön kunnanvaltuuston 29.4.1991 hyväksymä Hä-

meenkyrön kirkonseudun asemakaavan muutos (hyväksytty 

kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana) (kaa-

van tunnus 81), suunnittelualue on asemakaavassa osoi-

tettu maantien alueeksi (LYT, LT) 

• 16.8.1973 hyväksytty Kyröskosken itäpuolisen alueen ase-

makaava (hyväksytty kumotun rakennuslain mukaisena ra-

kennuskaavana) (kaavan tunnus 31), suunnittelualue on 

asemakaavassa osoitettu maantien alueeksi (LT) 

• Hämeenkyrön kunnanvaltuuston 27.2.1995 hyväksymä Kir-

konseudun Tippavaara II asemakaavan muutos (hyväksytty 

kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana) (kaa-

van tunnus 94), suunnittelualue on asemakaavassa osoi-

tettu maantien alueeksi (LT, LYT).  
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• 14.4.1967 hyväksytty Hämeenkyrön Kyröskosken asema-

kaavan muutos ja asemakaava (hyväksytty kumotun raken-

nuslain mukaisena rakennuskaavana) (kaavan tunnus 14), 

suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu kaduksi.  

• Hämeenkyrön kunnanhallituksen 11.3.2002 hyväksymä Hä-

meenkyrön Kyröskosken asemakaavan muutos (kaavan tun-

nus 106), suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu 

maantien alueeksi (LYT).  

• Turun ja Porin lääninhallituksen 5.3.1987 vahvistama Hä-

meenkyrön Kyröskosken asemakaavan muutos (hyväksytty 

kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana) (kaa-

van tunnus 70), suunnittelualue on asemakaavassa osoi-

tettu kaduksi.  

• Hämeenkyrön kunnanvaltuuston 12.12.1988 hyväksymä 

Hämeenkyrön Kyröskosken asemakaavan muutos (hyväk-

sytty kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana) 

(kaavan tunnus 75), suunnittelualue on asemakaavassa 

osoitettu maantien alueeksi (LYT).  

• Hämeenkyrön kunnanhallituksen 17.8.1994 hyväksymä Hä-

meenkyrön Kyröskosken asemakaavan muutos (hyväksytty 

kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana) (kaa-

van tunnus 90), suunnittelualue on asemakaavassa osoi-

tettu maantien alueeksi (LYT).  

• Hämeenkyrön kunnanhallituksen 20.2.2012 hyväksymä Su-

meliuksen alueen asemakaavan muutos (kaavan tunnus 

131), suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu maantien 

alueeksi (LT).  

• Lääninhallituksen 22.7.1991 vahvistama Hämeenkyrön Ky-

röskosken, Sumeliuksen asemakaavan muutos (hyväksytty 

kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana) (kaa-

van tunnus 82), suunnittelualue on asemakaavassa osoi-

tettu maantien alueeksi (LYT).  

• Hämeenkyrön kunnanvaltuuston 15.6.1992 hyväksymä Ky-

röskosken (Valtakatu) asemakaavan muutos (hyväksytty 

kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana) (kaa-

van tunnus 83), suunnittelualue on asemakaavassa osoi-

tettu maantien alueeksi (LYT).  

• Hämeenkyrön kunnanvaltuuston 16.9.2002 hyväksymä Hä-

meenkyrön Kyröskosken asemakaavan muutos (kaavan tun-

nus 108), suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu 

maantien alueeksi (LYT).  
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Suunnittelualueen rajaus esitetty sinisellä kunnan asemakaa-

vayhdistelmässä (ei mittakaavassa): 

 
 

 

Rakennusjärjestys 

Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 

1.1.2013.  



Nosto Consulting Oy  14 (20) 

Hämeenkyrön kunta: Maantiealueiden asemakaavamuutos  

Kaavaselostus, Versio 1.1  1.2.2023 

 
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 yleiskaavan, voimassa olevan asemakaavan sekä alueella laa-

ditun tiesuunnitelman tavoitteita. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Suunnittelutyön alkuvaiheessa on järjestetty viranomaisten kesken 

työneuvottelu, jonka muistio on liitteenä (liite 3). 

Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta. / Täyden-

netty 1.2.2023 

Osalliset ja vireille tulo 

Hämeenkyrön kunnanhallitus on tehnyt kaavahankkeen käynnistä-

mispäätöksen 31.5.2021 § 140. 

Kaavahankkeesta ei laadita osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. 

Asemakaavamuutos on asetettu nähtäville suoraan ehdotuksena. 

Asemakaavamuutos on laadittu siten, että se voidaan käsitellä vai-

kutuksiltaan vähäisenä (MRA 27 § ja MRA 30 §).  

Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 14 vuorokau-

deksi ja kuuluttaa kaavamuutoksen vireilletulosta. Nähtävilläoloai-

kana kuntalaiset ja osalliset voivat antaa kaavasta kirjallisen muis-

tutuksen Hämeenkyrön kuntaan. Nähtävilletulo kuulutetaan Uuti-

sOivassa, Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan in-

ternet-sivuilla (www.hameenkyro.fi). Ehdotuksesta kunta pyytää 

tarvittavat lausunnot. 

Kaavaehdotus 

Lisätty 1.2.2023: 

Hämeenkyrön kunnanhallitus on päättänyt asettaa 5.10.2022 päi-

vätyn kaavaehdotuksen nähtäville 31.10.2022 § 252. Kaavaehdo-

tuksesta on kuulutettu 16.11.2022 UutisOivassa, Hämeenkyrön 
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kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla (www.ha-

meenkyro.fi). Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 17.11 - 21.12.2022 

välisenä aikana.  

Kaavaehdotuksesta ei saatu muistutuksia osallisilta. Kaavaehdo-

tuksesta saatiin Hämeenkyrön sivistyslautakunnan lausunto sekä 

Pirkanmaan ELY-keskuksen kommentti. Hämeenkyrön elinympä-

ristölautakunnalla tai Pirkanmaan liitolla ei ollut lausuttavaa kaa-

vaehdotuksesta.  

Hämeenkyrön sivistyslautakunnan lausunto (23.11.2022):  

Sivistyslautakunta toteaa, että muutoksilla ei ole vaikutusta koulu-

matkojen turvallisuuteen tai oppilaskuljetuksiin. Asiaan ei ole 

muuta lausuttavaa.  

Kaavan laatijan vastine lausuntoon:  

Merkitään tiedoksi.  

Pirkanmaan ELY-keskuksen kommentti (21.12.2022): 

Asemakaavamuutos liittyy valtatien 3 uuden linjauksen, Hämeen-

kyrönväylän valmistumiseen ja sen mukaan tuomiin muutoksiin 

maantien 3002 (Valtakatu ja Häijääntie) ja maantien 13135 (Val-

takatu ja Ristamäentie) hallinnollisessa luokassa. Kunnan tulee 

tehdä ko. maantiejaksoille maankäyttö- ja rakennuslain 86a § mu-

kainen kadunpitopäätös, kun teiden sovitut parantamistoimenpi-

teet on tehty. Lausunnolla oleva asemakaavamuutos mahdollistaa 

kadunpitopäätösten tekemisen. Nykyiset valtion omistamat maan-

tiealueet nk. tiekiinteistöt siirtyvät Hämeenkyrön kunnan omistuk-

seen erillisellä maanmittaus- / kiinteistötoimituksella.  

Seuraavana joitain huomioita asemakaavaehdotuksesta:  

• Tavanomaisesti katualueilla esitetään liittymäkielto haka-

viiva -merkinnällä (asemakaavamerkintä nro 159) eikä 

maantien alueella LT-alueella käytettävillä liittymänuoli -

merkinnöillä (asemakaavamerkintä nro 158). Pirkanmaan 

ELY-keskus jättää kuitenkin katu- ja tonttiliittymien osoitta-

mistavan Hämeenkyrön kunnan harkittavaksi.  

• Kohdassa, missä uusi valtatie 3 alittaa maantien 13135, Val-

takadun / Ristamäenkadun, kaduilla ei ole varsinaista liitty-

mää valtatiehen. Liittymänuoli -merkinnät tältä kohdalta tu-

lee poistaa. Eritasoristeys – merkintä on sen sijaan oikea.  
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Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että asemakaava voidaan käsitellä 

MRL 52 § mukaisena vaikutuksiltaan vähäisenä asemakaavan 

muutoksena, kun kaavan vaikutukset kohdistuvat pääosin yleiselle 

alueelle, katualueeksi muuttuvalle maantien alueelle.  

Kaavan laatijan vastine kommenttiin: 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä 

merkinnöistä annetun asetuksen 1 §:n mukaan asemakaavoissa 

voidaan tarvittaessa käyttää muitakin merkintöjä, kuin mitä ase-

tuksen liitteessä esitetään. Liittymänuolien käyttäminen kokooja-

kadun tonttiliittymien kohdalla on kaavamerkintänä yksiselitteinen. 

Liittymänuolet poistetaan kaavakartalta Ristamäentien eritasoris-

teyksen kohdalta ennen hyväksymiskäsittelyä. 

Kaavakartalle tehdään saadun kommentin perusteella seuraava 

muutos:  

• Liittymänuolet poistetaan kaavakartalta ennen hyväksymis-

käsittelyä eritasoristeyksen kohdalta.  

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, toimitetaan kaavan hyväksymisvai-

heessa). 

Kaavassa on osoitettu maantien aluetta noin 1,27 hehtaaria ja ka-

tualuetta noin 5,51 hehtaaria. 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 6,78 hehtaaria.  

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 2). 

Katualue 

 

Liikennealueet 

 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksessa osoitetaan yleisen tien aluetta ja katualuetta. 

Muutos on vähäinen. Muutos on osa valtatie 3 parannushanketta. 

Kaavalla ei ole vaikutuksia alueen väestörakenteen kehitykseen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava ei hajauta yhdyskuntarakennetta. 
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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 Ristamäen kohdalla. Laajemmin tiehankkeella ja siihen 

liittyvällä kunnan katusuunnitelmalla on positiivinen vaikutus alu-

een palveluihin. Tierakentaminen saattaa hetkellisesti haitata alu-

een palvelujen saavutettavuutta. 

Yritysvaikutukset 

Uusi valtatie 3 sujuvoittaa liikennettä Ristamäen alueella. Laajem-

min tiehankkeella saattaa olla positiivinen vaikutus alueen yritys-

näkymiin ja työllisyyden kehittymiseen. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaavamuutoksella osoitetaan kaavoitettuja tiealueita katualueiksi. 

Muutoksella ei ole vaikutusta alueen luonnonympäristöön. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen, turvallisuuteen 

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

luonnonarvoja. Kaava-alue kuuluu osaksi valtakunnallisesti merkit-

tävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Kyröskosken tehdasyhdys-

kuntaa sekä maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-

riympäristöä, Kyröskosken tehdasyhdyskunnan asuinaluetta. 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta rakennettuihin kulttuuriympä-

ristöihin. Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden läheisyydessä 

maantien aluetta ainoastaan muutetaan asemakaavamuutoksessa 

katualueeksi.  
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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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