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Esittely
Hyvinvointikyselyn tavoitteena oli kartoittaa Hämeenkyrön asukkaiden kokemia elinympäristön 
hyvinvointivaikutuksia. Vastauksista saatua tietoa on tarkoitus käyttää asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja 
asuinalueiden kehittämiseen. 

Kysely oli auki 2.11-30.11.2022, minkä aikana 402 henkilöä vastasi kyselyyn. Tässä raportissa esitellään 
vastausdata osio ja kysymys kerrallaan. 

Lisätietoja kyselyaineistosta ja raportista:

Kirsi Forss Asta Hiippala

kirsi@maptionnaire.com asta@maptionnaire.com
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Vastaajaprofiili
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Yhteenveto
• Vastaajia oli yhteensä 402. Heistä reilusti yli puolet, lähes 250 vastaajaa, oli naisia.

• Työikäiset kuntalaiset olivat erityisen aktiivisia vastaajia. Eniten oli 1960-luvulla syntyneitä, mutta myös 1970-
ja 1980-luvuilla syntyneitä vastaajia oli runsaasti. Vanhimmat vastaajat olivat syntyneet 1930-luvulla ja 
nuorimmat 2000-luvun lopussa.

• Suurimmalla osalla vastaajista on korkeakoulututkinto tai ammatillinen koulutus.

• Vastaajista valta-osa käy päivätöissä. Myös eläkeläisiä oli vastaajien joukossa jonkin verran. Opiskelijoilta, 
yrittäjiltä ja työttömiltä vastauksia tuli taas hyvin vähän.

• Vastaajien asuinalueet jakautuivat melko lailla koko kunnan alueelle. Eniten vastaajia oli Hämeenkyrön 
keskustasta ja sen lähialueilta. Kylistä Laitila, Herttuala, Kierikkala-alue oli parhaiten edustettuna. Alueita 
koskevasta vastauskaaviosta on jätetty pois muutama alue, joilta kerääntyi vain 1-2 vastausta (anonymiteetin 
suojelemiseksi – heidän jättämänsä vastaukset on toki laskettu mukaan muissa kysymyksissä).
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Asuinalue
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Hyvinvointi

Arvioi omaa hyvinvointiasi yleisesti tällä hetkellä
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Millaiseksi koet hyvinvointisi tällä hetkellä?
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Hämeenkyrön laatutekijät

Mikä on Hämeenkyrössä parasta?
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Laatutekijät

• Vastaajia pyydettiin valitsemaan, mitkä ovat heidän mielestään keskeisiä laatutekijöitä 
Hämeenkyrössä. Vastaajat saivat valita listasta niin monta vaihtoehtoa kuin halusivat ja voivat 
avovastauskentässä kertoa, jos jokin laatutekijä puuttui.

• Vastausaineistosta ilmenee selkeä ’kolmen kopla’ ominaisuuksia, joita vastaajat erityisesti 
arvostavat Hämeenkyrössä: 

• Kaunis ympäristö (227 vastaajaa valitsi tämän) 
• Luonnonläheisyys (209) 
• Rauhallisuus (183)

• Monen vastaajan mielestä kunnassa on myös helppo liikkua autolla, pyörällä ja jalkaisin, ja asumisen 
hinta-laatu -suhde ja rakentamisen väljyys ovat kohdillaan. 

• Kaikista vähiten valittiin vaihtoehtoa ”Tunnelma on elävä” (13 vastaajaa valitsi tämän vaihtoehdon).
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‘Joku muu’ 

• ’Joku muu’-vastausvaihto oli valittu yhteensä 15 kertaa.

• Näissä vastauksissa moni vastaaja mainitsi perheen/suvun ja juuret kunnassa.

• Tampereen läheisyys ja hyvät reitit muualle koetaan myös arvokkaina ominaisuuksina.

• Vastaajat arvostivat lisäksi hyviä julkisia ja yksityisia palveluita, kuten Mahnalan ympäristökoulua, hyvää 

juomavettä ja kunnan kirjasto- ja terveyspalveluita sekä maataloutta, Frantsilan Kehäkukkaa ja ompelupalvelua.

• Myös täydellinen hiljaisuus ja pyöräreitit mainittiin avovastauksissa Hämeenkyrön hyviksi puoliksi.
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Valtatie 3

Miten Hämeenkyrönväylän valmistumisen jälkeen raskaalta liikenteeltä vapautuvaa VT3:n vartta voisi kehittää 
viihtyisämmäksi maisematieksi?
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Suunnittelualue
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Syksyllä 2022 valmistunut Valtatie 
3:n uusi tieosuus ohjaa raskaan 
liikenteen ohittamaan Hämeenkyrön 
keskustan Tippavaaran ja 
Hanhijärven eritasoliittymien kautta. 
Tampereentien hiljentyminen 
mahdollistaa siis uuden 
rakentamisen.

Kyselyssä haluttiin tietää, mitä 
kuntalaiset haluaisivat nähdä 
vapautuvalla alueella. 

Tippavaaran eritasoliittymä

Hanhijärven eritasoliittymä

Hämeenkyrön kirkonkylä



17

Uusi asunto-
rakentaminen
Vastaajat sijoittaisivat uuden 
asuntorakentamisen erityisesti 
Uskelaan (1), Kirkonkylälle S-
Marketin jälkeiselle osuudelle (2), 
ja Tampereentien ja Ristamäentien 
risteyksen  jälkeiselle osuudelle (3). 

Asuntotyypiksi toivottiin eniten 
omakoti-, pari- ja rivitaloja, mutta 
myös kerrostaloja.

(3)

(2)

(1)
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Julkisia ja kaupallisia 
palveluita
Palveluille erottui vastauksista kaksi 
selkeää aluetta.

Kaupalliset palvelut sopisivat 
vastaajien mukaan erityisesti 
Tippavaaran eritasoliittymän 
ympärille. Alueella on jo tällaista 
toimintaa.

Julkiset palvelut tulisi vastaajien 
mielestä taas sijoittaa Kirkonkylälle, 
missä nykyinen terveyskeskus ja 
kunnantalo sijaitsevat.

Kirkonkylä

Tippavaaran eritasoliittymä



19

Yritystoimintaa

Eritasoliittymien ympäristöt 
tarjoavat useimpien vastaajien 
mielestä parhaat puitteet 
yritystoiminnalle, vaikka myös 
Kyröskoskessa ja Kirkonkylässä 
nähdään potentiaalia.

Moni toivoo kuntaan Lidliä ja 
Motonettiä.

“Varmistaa sujuva asiointi myös uuden väylän 
kautta kulkeville asiakkaille, jotta vältetään Sulo 
Vilenin huoltoaseman toinen tuleminen”

“Ihmiset saatava 
pysähtymään 
palveluiden äärelle”

“Nykyisen 
liikekeskittymän 
yhteyteen myös 
muita liikkeitä”

“Purkaa koko liikekeskus ja uudistaa se 
vastaamaan tulevaisuuden kirkonkylän 
tarpeita. Nykyiselläänkin lähes tyhjänä 
oleva liikekeskus on turha.”

“teollisuutta, halleja”

“Pienteollisuus, suunnittelutoimistoja 
ym - mitä tahansa. Yrityksille helppo ja 
nopea yhteys Tampereelle. 
Työntekijöillä helppo työmatka Treen 
suunnasta. Työntekijät löytävät 
Hämeenkyröstä monenlaisia koteja 
ostettavakseen/asuakseen.”



Vihreää ja 
virkistysalueita

“Vanhaa urheilukenttää 
puistomaisemmaksi ja 
mielenkiintoisia kävelyreittejä 
sinne johtamaan. 
Hyödynnetään jokivarren 
näkymää ja sen tuomaa hyvää 
fiilistä. Eloa puiston ympärille 
uusilla asuintaloilla ja 
näkyvyyttä ympäristöön siten, 
että ilkivalta vähenee.”

Uskelanniemeen toivottiin 
kunnollista uimarantaa ja 
leikkialueita kaikenikäisille.

Arvokas suoalue, joka olisi 
hyvä säästää ja tuoda 
virkistyskäyttöön.

Kommentoijien toiveissa tälle 
alueelle toistuivat pururata ja 
luontopolku sekä paremmat 
yhteydet metsään ja 
joenrantaan.
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Valtatien reunoja voisi 
kaunistaa esim. puiden 
ja istutusten avulla.

Tänne toivottiin 
ympärivuotiseen ulkoiluun 
sopivia polkuja.

Vastaajat merkitsivät kohteita 
lähes koko kunnan ja sen 
kylien alueille. Erityisesti 
Vanhan urheilukentän alue 
nousi potentiaaliseksi 
kehityskohteeksi.

Kirkonkylä
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Elämyksiä ja 
tapahtumia

Vastaajat näkevät Kirkonkylän ja 
Uskelan potentiaalisina alueina 
tapahtumille ja elämyksille. Vanha 
urheilukenttä korostuu jälleen 
vastauksissa.

Moni toivoisi kesätapahtumia, 
markkinoita ja erilaisia festivaaleja. 
Myös lasten ja nuorten toimintaa 
haluttaisiin lisää.

“Voisiko matkaparkin ympäristöä 
hyödyntää tapahtumajärjestelyissä?”

“Ulkoesiintymislava?”

“Hämeenkyrön historia kiehtoo, vanha 
tielinjaus ja sen varrella sijaitsevat rakennukset 
ovat todella mielenkiintoisia! Ne täytyisi 
herättää eloon ja tuoda historiaa enemmän 
julki.”

“Tapahtumapuisto/elämyspuisto, jossa voisi 
järjestää kaikenlaisia tapahtumia, lapsille, 
ns. Hämyvestarit, ym. 
Tämä kohta on hienoa paikkaa, iso järvi 
vieressä ja laaja alue”

“HopLopin tapainen lasten elämyspuisto”

“Kesällä varsinkin toivoisi enemmän 
kulttuuritapahtumia. Konsertteja ja 
urheilutapahtumia ym.”
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Kohtaamis- ja 
harrastuspaikkoja

Kohtaamispaikkoja toivottaisiin 
erityisesti kirkonkylälle, nykyisten 
kohtauspaikkojen ja palvelujen 
yhteyteen. 

Harrastuspaikoissa oli enemmän 
hajontaa niin vastausten sijainnissa kuin 
ideoissakin. Mm. padel, ulkoilu, hiihto, 
uinti, palloilulajit, skeittaus, vesiurheilu ja 
frisbeegolf kiinnostavat vastaajia.

Molemmissa kategorioissa korostuu 
Vanhan urheilukentän alue.

“Hyvä ruokapaikka. Tähän 
sijaintiin voisi saada 3tietä 
jatkaviakin poikkeamaan, 
kun on lähellä liittymää.”

“Matkaparkin kehittäminen 
palveluja lisäämällä”

“Joku tila, jossa voisi 
kokoontua erilaiset kerhot, 
seurat yms.”

“Ruokapaikka”

“Matkaparkin alueelle sopisi 
hienosti esimerkiksi koirapuisto, 
skeittiparkki tai kesäisin toimiva 
minigolfrata ja kesäkahvila. Tai 
vaikka ne kaikki.”

“Matalan kynnyksen 
ajoharjoittelurata tai 
moottoriurheilukeskus, että 
paikalliset nuoret siirtyisivät sinne 
rälläämään autojensa kanssa, pois 
taajamien liikenteestä.”

“Kävely ja pyöräreitti”

“Uimahalli olisi suuri 
ilonaihe”

“Toivon että 
pappilanmetsän/kirkonkylän 
alueelle palautetaan ja kehitetään 
ulkoilu- ja leikkipuistoalueita 
lapsiperheiden ja myös liikkuvien 
aikuisten iloksi. Tuntuu tyhmältä 
asua "maalla" ja joutua lähtemään 
autolla jos haluaa juosta 
hiekkapohjalla luonnon keskellä.”
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Jotain muuta

“Heinijärven koulun 
ympäristöön kaivattaisiin 
jalkakäytävä ja ainakin 
leveämpi piennar. 
Koululaisten koulumatka on 
vaarallinen.”

“Kyröspohjantielle, 
Heinijärventielle ja 
Trossitielle kevyen 
liikenteen väylät ja 
valaistus”

“Kunnan tapahtumien 
ilmoitusscreeni (urheilutapahtumat, 
kirkon tapahtumat, kerhot jne)”

“Pitäkää vanha kolmostien pohja 
siinä mallissa, että tampereelle 
kulkevilla ei ole yhtä tuskaa töissä 
kulkeminen. Eli ei mitään 50 alueita, 
liikenneympyröitä ja 
puistobulevardeja.”

”Tämä vanha 3 tien ohituskaista 
kevyenliikenteenkaistaksi. Halpa toteuttaa. 
Ahrolanristiltä Hanhijärven 
eritasoliittymään, mahdollistaa pyöräilyn 
uudelle teollisuusalueelle.”

Kyselyssä oli myös ‘vapaa’ kategoria, 
jossa vastaajat saivat esittää omia 
ideoitaan. Niitä tuli 31 kpl erilaisista 
aiheista, mm. liikennejärjestelyistä. 
Jotkut vastaajat merkitsivät myös 
useamman idean (esim. infoscreenit 
kunnan tapahtumista liikenteen 
solmukohtiin). 



Puskittuminen

Missä voisi avata maisemia ja siistiä ympäristöä vähentämällä puskittumista?
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Puskittumisen koettiin olevan ongelma ympäri 
kunnan aluetta. Vastaajat merkitsivät kartalle 
yhteensä 366 kohdetta.

Moni vastaaja merkitsi useamman kuin yhden 
kohteen.

Erityisesti Hämeenkyrön Vanhan 
urheilukentän ympäristö ja Kirkkojärven rannat 
koettiin toimenpiteitä tarvitseviksi. Näihin 
alueisiin tutustutaan tarkemmin seuraavilla 
sivuilla.

Puskittuminen

(2)
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Vanhan urheilukentän 
ympäristö
Urheilukentän ympäristö erottui paikkana, jota 
moni toivoisi siistittävän.

“Vanhan urheilukentän ympäristö ja tien varsi. 
Ulkoilureittiä voisi jatkaa joenvartta kirkolle päin, siltoja 
ja pusikkoa raivaamalla.”

“Pimeän aikaan tosi pimeä ja turvattoman oloinen 
paikka.”

“Aluetta pitäisi siistiä, jotta ilkivalta vähentyisi ja alue 
olisi puistomaisempi.”

“Ryteikköä. Kyseiselle alueelle voisi rakennuttaa 
puiston.”

“Kalastuspuisto olisi oiva kohde pitää kunnossa.”



27

Kirkkojärven rannat

Kirkkojärven rannat ulkoilualueineen 
olivat monen mielestä toinen alue, 
joka kaipaa harventamista ja 
siistimistä.

“Ulkoilureitit joka 
puolella Hämeenkyröä 
epäsiistejä ja 
järkyttävien pusikoiden 
keskellä ja heinittyneitä. 
Tässä vain yksi 
merkattuna, merkin 
voisi laittaa joka 
puolelle.”

“Kyröspohjantien 
varrella olisi 
mukava saada 
enemmän 
järvimaisemaa 
näkyviin.”

“Järvimaisemaa 
enemmän näkyviin.”



28 “Asuntoalueilla viheralueiden hoito on jäänyt vallan 
kunnassa tekemättä. Asuntoalueet on tehty, mutta 
kukaan ei huolehdi viheralueiden hoidosta ja se antaa 
todella huonon kuvan. Jos viheralueet olisi hoidettu, olisi 
mukava esitellä kunnan eri asuntoalueita.”

“Risteyksestä tulisi 
turvallisempi”

“Puut haittaavat kesällä polkupyöräillessä ja syksyllä 
vie kaiken katuvalon”

“Kunnan puistometsä Sariolantiestä 
joelle päin on huonossa kunnossa.”

“Olemme Pappilanmetsäläisinä perheinä pyytäneet jo 
monta vuotta muutaman koivun kaatamista. Joka talvi 
joku laskee pulkalla niitä päin ja sattuu. Joskus 
vähemmän ja joskus tarvitaan ambulanssi. Voisko ne 
nyt ensitalveksi kaataa. Toki voidaan ne kaataa jonain 
pimeänä yönä, mutta siitäkin voi tulla sanomista”

“Nuoren koivikon voisi harventaa ja 
siistiä pajut niin vuokratalojen ja 
tien väli olisi puistomainen ja silti 
suojaisi taloja”

“Turkimusojan 
varrelle retkeilyreitti.”

“Kävelytien varren pajupuskat 
rehottavat voimakkaasti”

“Leikkikentän ympäristön 
siistiminen puistomaiseksi 
alueeksi”

Muita 
ongelmakohtia 
merkittiin tasaisesti 
lähes koko 
taajama-alueelle

Tippavaara

Kyröskoskenharju

Pappilanmetsä



Mieluisat paikat Hämeenkyrössä

Merkitse kartalle paikkoja, jotka ovat mielestäsi miellyttäviä ja joissa esimerkiksi kohtaat muita tai harrastat.
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Tärkeät viher- tai 
virkistysalueet
Vastaajat merkitsivät kartalle 
yhteensä 87 kohdetta. Merkintojä 
oli laajalla alueella.

“Lehtoa ja vanhaa metsää, joka ylläpitää 
monimuotoisuutta.”

“Lintujen koti. Kaikkea puskaa 
ei saa poistaa.”

“Kiva luontopolku.”

“Siljanpuisto jokimaisemineen vetää niin 
paikallisia, kuin myös Kehäkukan vieraita 
nauttimaan hienosta tilasta.”

“Tämä on keskellä asuinaluetta, sijainti 
ihanteellinen kaikenlaisen toiminnan 
kehittämiseksi”

“Marjastus ja sienestys”

“Tätä [Kyröskoskenharjua] pitäisi kehittää 
entisestään. Kuntoportaat oikein hyvä idea.”

“Ihana metsäpolku”

“Kuljen siellä lenkillä ja ihailen maisemaa. 
Meillä on rannassa soutuvene.”“Hyvä 

uimaranta”
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Tärkeät kohtaamispaikat

Kohtaamispaikkoja merkittiin yhteensä 55 
kpl. Erityisesti Kyröskosken torin alue 
erottui vastauksissa. Torin lisäksi alueella 
sijaitsee useampi kerhotila.

Muut merkityt kohteet olivat palveluja 
(kauppoja, kahviloita tai ravintoloita) tai 
puistoalueita.

“Yhdistysten ylläpitämä Toritupa, avoin 
kohtaamispaikka kaikille, kunnan tuki 
tärkeä. Kohtaamispaikat edistävät 
asukkaiden hyvinvointia ja ennalta 
ehkäisevät syrjäytymistä.”

“Vanhimman paloaseman ranta, 
möljineen, laiturineen, 
houkuttelee positiivisia ihmisiä 
paikalle käppäilemään ja koskaan 
ei tuolla ole mitään 
mielensäpahoittajia liikkeellä.”
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Tärkeät 
harrastuspaikat

Harrastuspaikkoja merkittiin 
yhteensä 126 kpl koko kunnan 
alueella. Niistä 86 koski 
liikuntaa ja ulkoilua.

Kyröskosken liikuntahalli ja
Hämeenkyrön jäähalli

Kirjasto

Kyröskoskenharju ja Matin perhepuisto

Kosken Syke

Pappilanmetsänpuisto

Pesäpallokenttä
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Vastaajia pyydettiin myös 
merkitsemään yleisesti miellyttäviä 
paikkoja.

Niitä merkittiin kartalle yhteensä 267 
kohdetta. Merkintojä oli laajalla 
alueella.

Moni vastaaja merkitsi useamman kuin 
yhden kohteen. Vastaajia pyydettiin 
myös kertomaan, miksi he kokevat 
paikan miellyttäväksi. 

Eniten merkittiin kauniiksi koettuja 
paikkoja.

Miellyttävät paikat
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Kauniit ja hyvin 
hoidetut paikat 

Siljanpuiston, 
Uskelanniemen ja 
Frantsilan Kehäkukan
muodostama alue oli
vastaajien ylivoimainen
suosikki. 
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Luonnon tai 
rauhallisuuden
takia arvostetut paikat 

Samaa Siljanpuisto-
Frantsila-Uskelanniemi-
aluetta arvotettiin
korkealle myös näissä
kategorioissa.

“Kaunis rauhallinen
maisema, jossa sielu
lepää.”
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Käynti-, liikunta- ja leikkipaikat

Vastaukset keskittyivät
tiiviimmin taajama-alueelle. 
Frantsilan Kehäkukan lisäksi
Kyröstori nousee tärkeäksi
käyntipaikaksi. Heiskan alue
koettiin kulttuurisesti tärkeänä.

Miellyttäviä liikunta- ja 
leikkipaikkoja ovat myös
urheiluhallit ja 
Kyröskoskenharju.

Kyröskosken liikuntahalli ja
Hämeenkyrön jäähalli

Heiska

Tori

Kyröskosken-
harju

“Tärkeä kulttuurihistoriallinen 
paikka jonka toimintaedellytyksiä 
pitää kunnan edistää paljon.”

“Kyröskosken Harjun 
kunnostettu ”pururata” 
on hyvä !”

“Kivaa kangasmaastoa 
liikkua.”

Fräntsilän
Kehäkukka



Epämieluisat paikat Hämeenkyrössä

Merkitse kartalle myös sellaisia paikkoja, jotka ovat epämiellyttäviä tai joissa ilmenee viihtyisyyttä haittaavia 
tekijöitä.
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Vastaajat merkitsivät kartalle yhteensä 160 kohdetta. 
Merkinnät keskittyivät Hämeenkyrön taajama-alueelle.

Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, miksi he kokevat 
paikan epämiellyttäväksi. Eniten merkattiin 
epäsiistejä/hoitamattomia (53 kpl) ja rumia paikkoja (35 
kpl). 

Seuraavilla sivuilla keskitymme kolmeen 
aluekokonaisuuteen –Kyröstorin alue, Kirkonkylä ja 
Kalalahti– joille vastaajat merkitsivät erityisen paljon 
ongelmakohtia.

Epämiellyttävät paikat

Kyröstorin alue

Kirkonkylä

Kalalahti



Kyröstorin 
alueen ja 
Valtakadun 
varren 
ongelmakohdat

“Tyhjät liiketilat joista useimmat 
ovat rapistuneet pahasti.”

“Koululla ei parkkipaikkaa. Tässä 
kohdassa jätetään lapsia kyydistä, 
alueella ei talvikunnossapitoa ja 
kohonnut kaivon kansi, joka 
"korjattu" betoniporsaalla. 
Parkkipaikan lunastus ja 
kunnostus!”

“Valtakadusta on tullut melko 
masentava paikka tyhjine ja 
ränsistyvine liiketiloineen”

“Nuoriso kaahailee iltaisin torilla”
“Tosi harvoin toimintaa, ruma alue”

“Epämääräinen nuorison 
kokoontumispaikka”

“Jatkuvaa ajoa ylinopeudella, 
vilkas katu […] Tarvitaan 
hidastetöyssyjä, kuten muillakin 
keskustan asuntokaduilla.”

“Alueella narkomaaneja. Rauhattomuutta. Vanhat 
homehtumeet yms rumia harmaita asuntoja jotka 
pilaavat maisemaa.”
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Kirkonkylän 
ongelmakohteet
Kirkonkylän alueella 
ongelmalliseksi koettiin 
erityisesti Vanhan urheilukentän 
alue. Sen epäsiisteyttä ja 
hoitamattomuutta moni 
kommentoi myös osiossa, jossa 
kysyttiin puskittumisesta.

Monitoimikeskus Sillan ja sen 
yhteydessä olevan koulun ja 
päiväkodin alue nähtiin taas 
rumana ja tylsänä alueena. 

“Parkkialue ahdas ja huonosti suunniteltu 
kokonaisuus”

“Epäkäytännöllinen parkkipaikan ja 
polttoainepumpun yhteissijoittelu.”

S-Market/ABC

“Päiväkodin pihan suunnittelu 
epäonnistunut pahasti. Pienillä 
asioilla saisi paljon muutosta.”

“Ilmakuvakin sen kertoo, 
lapsille ei koulunpihalla ole 
oikein mitään. Tulee vankilan 
piha mieleen, paitsi että nekin 
taitavat olla viihtyisämpiä.”

Monitoimikeskus Silta

“Sotkettu ja huonossa kunnossa, 
tulee mieleen että nuoriso 
vetäytyy tänne käyttämään 
aineita tms.”

“Tässä kohdassa olisi 
potentiaalia, se vaan täytyisi 
jotenkin saada valjastettua 
käyttöön. Ei ole 
karavaanareillekaan mieluisa 
yöpymispaikka”

Vanha urheilukenttä

Kunnantalo



Kalalahden palvelualue
Tämä Tampereentien vieressä oleva alue 
kaipaisi monen vastaajan mielestä 
kasvojenkohotusta:

“Koko Hintakaaren risteys on aivan kamalassa 
kunnossa. Ensimmäisenä keskustaan saapuvat 
kohtaavat Hesburgerin mainoksen, joka kehottaa 
varsin suoraan ajamaan pysähtymättä koko 
Hämeenkyrön ohi. Sitten tulee hylättyä 
autonkorjaamoa muistuttava kirppis, Palviportin 
ilmeisesti puoli vuosisataa vanha repaleinen 
mainos ja Hintakaaren susiruma rakennus 
mainostolppineen. Koko alue pitäisi ensisijaisesti 
räjäyttää ja rakentaa uudelleen, mutta näin 
alkajaisiksi voisi vaikka ihan perusteellinen 
kunnostus olla tarpeen. Vaikka kyse on ilmeisesti 
yksityisten ihmisten omistamista rakennuksista ja 
tonteista, pitäisi kunnan vaikka tukea yrityksiä 
taloudellisesti, jotta ne saisivat peruskorjattua 
alueen rakennukset ja siistittyä pihansa.”

“Antaa kunnasta 
epämiellyttävän 
ensivaikutelman.”

“Kalalahti on kunnan käyntikortti 
Tampereen suunnasta tuleville.”

“Pihassa ikävää 
rompetta tiellepäin.”
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Asuinalueen kehittäminen

Miten ja missä Hämeenkyrön elinympäristöä voisi kehittää? Haluatko itse osallistua kehittämiseen?
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Omat ideat

Omia ideoita 
jätettiin yhteensä 
17 kpl. 
Ne esitellään 
pääpiirteissään 
viereisellä kartalla.

“Kevyenliikenteen väylä ja parempi 
valaistus Trossitielle”

“Kevyenliikenteen 
väylä Heinjärventie-
Trossitie-Maisematie”

“Lapsille ja nuorille kokoontumistilaa”

“Uusia asuntoja, työpaikkoja, viihtyisiä 
asuinalueita, harrastusmahdollisuuksia lisää, 
kahviloita, kaikkea mielekästä tarvitaan lisää 
jotta saamme kuntaan lisää veronmaksajia.”
“Elämyspuisto lapsille”

“Tiilitien ja Onnenpolun väliin polku kunnostettava!! 
Mistä pääsee hiihtoladulle ilman autoa, kentän ympäri 
latu kuten Ikaalisissa”

“Tippavaaraan voitaisiin rakentaa ”uusi keskusta”, että siellä 
olisi mahdollisimman paljon tehtävää ja kauppoja”
“Kuukausittainen peräkonttikirppis”

“Puutarhurin palkkaaminen. […] ympäristön 
viimeistely siihen kuntoon, että näkymät 
toimivat positiivisena käyntikorttina ympäri 
kuntaa.”

“Tänne saisi hyvän ulkoilureitin kauniiseen 
jokivarren maisemaan”

“Täällä olisi hienoja sorapintaisia pyöräilyreittejä, 
mutta ne on pilattu kalliosepelillä. […] Pyörän kumit 
puhkeavat useamman kerran kesässä terävistä 
sepelimuruista.”

“Moottoriurheilukeskus”

“Kunnan toimintojen kehittäminen, 
kaavoittaminen ja markkinointi olisi 
mielestäni kannattanut aloittaa lähempää 
parhaimpia kehyskuntia esim. Ylöjärveä. Näin 
houkuteltaisiin asukkaita ensin alueelle 
Ylöjärven sijaan.”



Haluaisitko itse osallistua kunnan elinympäristön 
hoitoon?
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Joku muu

Risutalkoisiin

Tapahtumajärjestelyihin

Roskienkeräystapahtumiin Kommenteissa toivottiin erityisesti, että 
mahdollisista tapahtumista ja niihin 
osallistumisesta tiedotettaisiin hyvin.



Yhteenvetoa
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Suosikit ja ongelmakohteet

• Kyselyn perusteella vastaajat arvostavat Hämeenkyrössä
eniten kaunista, luonnonläheistä ympäristöä ja tilaa elää. 
Ympäristön siistimiselle sekä paikkakunnan
houkuttelevuuden ja elävyyden lisäämiselle on kuitenkin
tilausta.

• Hämeenkyröläisille selkeästi rakkain paikka on 
Siljanpuisto-Frantsilan Kehäkukka-Uskelanniemi -alue, 
mikä toimii keskeisenä ajanvietto- ja ulkoilupaikkana. Se 
tarjoaa virkistävää vehreyttä ja kaunista historiallista
arkkitehtuuria.

• Kuntalaiset arvostavat hyviä liikunta- ja 
ulkoilumahdollisuuksia sekä kohtauspaikkoina toimivia
tiloja, kuten Monitoimikeskus Siltaa.

• Yritystoiminta ja kaupalliset palvelut kannattaisi suunnata
Tippavaaran ja Hanhijärven liittymien läheisyyteen.

46

• Yksittäisistä paikoista Vanhan urheilukentän alue erottuu 
selkeänä kehityskohteena. Se on vastaajien mielestä tällä 
hetkellä huonosti hoidettu, alikäytetty ja ajoittain jopa 
pelottava. Kentästä toivotaan paikkaa ulkoilulle ja 
rennolle ajanvietolle, kenties jopa erilaisille tapahtumille.

• Muita kehitystä kaipaavia paikkoja:

• Kyröstori ympäristöineen kaipaisi uutta toimintaa 
tyhjiin rakennuksiin

• Monitoimikeskus Sillan piha-alueet koetaan tällä 
hetkellä erittäin tylsiksi ja keskeneräisiksi

• Kalalahden alue tarvitsee siistimistä ja 
kasvojenkohotusta
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Kiitos!


