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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan tavoitteet sekä 
sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Hämeenkyrön Kirkonseudun asemakaava-alueella, 
Ahrolantiestä erkanevan Seuloontien pohjoispuolella, reilun kilometrin 
päässä Kirkkojärvestä ja alle kilometrin päässä valtatiestä 3 koilliseen. Hä-
meenkyrön kuntapalvelut sijaitsevat noin kilometrin päässä suunnittelualu-
eesta luoteeseen. Suunnittelualue rajautuu etelässä erillispientalojen kort-
telialueisiin ja lounaassa ja lännessä maatalousalueeseen. Muilta osin suun-
nittelualue rajautuu asemakaavoittamattomiin peltoalueisiin.  

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat Hämeenkyrön kunnan sekä yksityisomis-
tuksessa.  

Asemakaava koskee asemakaavoittamattomia kiinteistöjä 108-436-8-23 
Hietala, 108-436-8-16 Kotipirtti, 108-436-8-24 Hietaniitty sekä 108-436-8-
18 Ojapelto II (osa). Asemakaavan muutos koskee voimassa olevan ase-
makaavan maatalousaluetta. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,4 ha. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla (sinisellä): 

 
Lähde: Karttaote, Kiinteistötietopalvelu, ©MML. 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus (sinisellä): 

 
Lähde: Karttaote, Kiinteistötietopalvelu, ©MML. 

Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus ilmakuvassa (sinisellä): 

 
Lähde: Karttaote, Kiinteistötietopalvelu, ©MML. 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on pääosin taajaman haja-asutusaluetta sekä rakentuma-
tonta peltoaluetta. Suunnittelualueen koillisosan kiinteistö 108-436-8-16 on 
rakennettu, muu suunnittelualue on rakentamaton.   

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta on laadittu kaava-alueen eteläpuolella voimassa olevan 
Ahrolantien asemakaavatyön yhteydessä muinaisjäännösinventointi (Mikro-
liitti Oy 2010). Suunnittelualueelta on myös vireillä olevan Keskustan 
osayleiskaavatyön 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan laa-
dittu kulttuuriympäristö- (Heilu Oy 2017) ja muinaisjäännösinventoinnit 
(Mikroliitti Oy 2017). 

Alueelta ei ole selvitysten perusteella tiedossa muinaisjäännöksiä tai erityi-
siä kulttuuriympäristöarvoja. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin peltovaltaista taajaman haja-astutusaluetta. 
Suunnittelualueelta ei ole tiedossa erityisiä luonto- tai maisema-arvoja. 
Maastonmuodoiltaan alue viettää enimmäkseen luoteeseen. 

Suunnittelualueen maaperä on pääosin hiesua. Aivan alueen länsiosassa 
pohjamaalajina on savi (GTK, maankamara). Alue ei sijaitse pohjavesialu-
eella. 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudista-
misesta 14.12.2017, ja päätös tuli voimaan 1. huhtikuuta 2018. Päätöksellä 
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valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tar-
kistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 

Maakuntakaava 

Suunnittelualue on 27.3.2017 hyväksytyssä Pirkanmaan maakuntakaa-
vassa 2040 osoitettu taajamatoimintojen alueeksi sekä kasvutaajamien ke-
hittämisvyöhykkeeksi (kk6). Suunnittelualueen itäpuolelle on osoitettu siir-
toviemäri (j). 

 

Vaihemaakuntakaava  

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 6.9.2021 päättänyt 
käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaavan laati-
misen. Maakuntakaava laaditaan kaikki Pirkanmaan kunnat kattavana vai-
hemaakuntakaavana. Kaavatyön tavoitteena on tukea pirkanmaalaisen 
luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa sekä vahvistaa edellytyksiä kestä-
välle energiantuotannolle maakunnan alueella. Vaihemaakuntakaavan osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 12.5. – 23.6.2022. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa 16.12.1996 hyväksytty ja 30.11.2001 voi-
maan tullut Keskustan yleiskaava 2010, jossa suunnittelualue on osoitettu 
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-3) sekä maa- ja metsätalousval-
taiseksi alueeksi (M). 
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Suunnittelualueella on voimassa myös Hämeenkyrön kunnanvaltuuston 
2.11.2015 hyväksymä Strateginen yleiskaava 2040, joka linjaa yhdyskun-
tarakenteen, palvelut ja kehityssuunnat maankäytön suunnittelun, strate-
gisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Kaava on oikeusvaikutteinen 
kehittämistavoitteita koskevien merkintöjen osalta. Suunnittelualuetta kos-
kevat Strategisessa yleiskaavassa tiivistyvän taajaman sekä tiivistyvän kes-
kustaajaman kaavamerkinnät.  

 

Suunnittelualue sisältyy parhaillaan uudistettavana olevaan Hämeenkyrön 
Keskustan yleiskaavan alueeseen ja tukeutuu sen valmisteluun. Yleiskaavan 
uudistamistyö on käynnistetty uudelleen 2016 ja uuden osayleiskaavan ta-
voitevuosi on 2040. Suunnittelualueelle on Keskustan yleiskaavan 2040 ra-
kennemalliluonnoksessa hahmoteltu/osoitettu AP-teema, jonka mukaan 
Uskelan aluetta kehitetään väljänä ja erillispientalovaltaisena maaseutu-
maiseen miljööseen sopivana teema-asumisen alueena. 
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Asemakaava 

Suunnittelualueen lounaisosassa on voimassa kunnanvaltuuston 
15.11.2010 hyväksymä Ahrolantien asemakaava. Muu suunnittelualue on 
asemakaavoittamaton. Lännessä kaava-alue rajautuu 16.6.2003 hyväksyt-
tyyn Rantakulma-Heiskan asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen.  

 

Rakennusjärjestys 

Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2013.  

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaa-
van pohjakartta. 

2.2 Tavoite 

Seuloontien asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä 26.5. – 12.6.2015, 
jonka jälkeen kaavan tavoitteet ovat hieman tarkentuneet. Asemakaavan 
lähtökohtana on tarkoituksenmukaisesti laajentaa Kirkonseudun asema-
kaava-aluetta jatkamalla Ahrolantien varren asuinaluetta pohjoiseen. Kaa-
van tarkennettuna tavoitteena on osoittaa uutta katualuetta suunnittelualu-
een eteläpuolella voimassa olevan Ahrolantien asemakaavassa osoitetun 
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Seuloontien jatkeeksi sekä erillispientalojen korttelialuetta (AO) Seuloon-
tien jatkeen varrelle. Suunnittelualueen länsiosaan on tarkoitus osoittaa 
maatalousaluetta suunnittelualueeseen rajautuvien voimassa olevien ase-
makaavojen mukaisesti. Asemakaavan muutoksen tavoitteena osoittaa ve-
sihuoltoverkosto maatalousalueelle Ahrolantien asemakaavassa osoitettuun 
verkostoon tukeutuen. 

2.3 Kaavan vaikuttavuus 

Laadittavalla asemakaavalla ei arvioida olevan sellaisia vaikutuksia, että ne 
koskisivat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita. 

2.4 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan: 

• Nykytilanneselvitys 
• Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti 2010)  
• Pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys (Taratest 2009) 

2.5 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Ympäristölliset vaikutukset 
• Sosiaaliset vaikutukset 
• Taloudelliset vaikutukset 
• Yritysvaikutukset 
• Liikenteelliset vaikutukset 
• Mahdolliset muut vaikutukset 

Suunnittelualueen lisäksi kaavan vaikutusalueeseen kuuluvat välittömässä 
läheisyydessä olevat muut kiinteistöt. 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-
dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Kaavahankkeen osallisia ovat ainakin: 

- kaava-alueen ja sen lähivaikutusalueen maanomistajat ja -haltijat, 
asukkaat, yritykset, työntekijät ja muut toimijat 

- yhdistykset, jotka toimivat alueella ja joiden toimialaan suunnittelu 
liittyy 

- elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin asemakaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa ja jotka erikseen ilmoittautuvat osallisiksi 

- Hämeenkyrön kunnan organisaatiotahot, kuten 
• eri alojen asiantuntijaviranomaiset 
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• kunnanvaltuusto 
• kunnanhallitus 
• lautakunnat 

- muut viranomaiset ja yhteistyötahot: 
• Pirkanmaan liitto 
• Pirkanmaan ELY-keskus 
• Pirkanmaan alueellinen vastuumuseo 
• Pirkanmaan pelastuslaitos 
• Pirkanmaan Jätehuolto Oy 
• Hämeenkyrön Vesi Oy 
• Leppäkosken Sähkö Oy 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Vireilletulo 

Joulukuu 2014: Asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja nähtäville 
kunnan kaavoitusyksikössä sekä internet-sivuilla, il-
moitus kunnan virallisessa ilmoituslehdessä (Uuti-
sOiva), tiedoksi kaavatyön osallisille. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaavaehdotuk-
sen valmistumiseen asti. 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Toukokuu 2015: Kaavan valmisteluaineisto nähtäville kunnan kaa-
voitusyksikössä sekä internet-sivuilla. Aineisto pide-
tään nähtävillä 18 päivää, jonka aikana osalliset 
saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä, 
jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
Kunta ilmoittaa kaava-aineiston nähtävillä olosta 
kirjeitse kaikille osallisille ja kunnan virallisessa il-
moituslehdessä (UutisOiva). Kaavaluonnoksesta 
kunta pyytää lausunnot viranomaisilta.  

Ehdotusvaihe 

Lokakuu 2022: Kaavaehdotus nähtäville. Kunta asettaa kaavaehdo-
tuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa 
siitä osallisille sekä kuuluttaa kunnan virallisissa il-
moituslehdissä, ilmoitustaululla sekä internet-si-
vuilla, jolloin osalliset voivat tehdä vielä muistutuk-
sen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta kunta 
pyytää tarvittaessa lausunnot viranomaisilta ja yh-
teistyötahoilta. 
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Hyväksymisvaihe 

Tammikuu 2023: Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-
mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-
taa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-
sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 
puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

Nosto Consulting Oy 
Brahenkatu 7, 20100 Turku 
 
Hämeenkyrön kunta: 

Kaavoituspäällikkö Leena Lahtinen 
puh. 050 310 0899, leena.lahtinen@hameenkyro.fi 

Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 
osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 
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