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A-Insinöörit  

Neidonniityn alueen asemakaava 

SELOSTUS 
 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 Tunnistetiedot  

Kaavan nimi: Neidonniityn alueen asemakaava 

Kaavan numero: XXXXXX 

Osoite: Mäkihuidantie, 39130, Hämeenkyrö 

1.2 Asemakaavoitettavan alueen sijainti 

Asemakaavoitettava alue sijoittuu Hämeenkyrön Sasin kylään. Suunnittelualue on peltoa ja sen 

ympärillä on asutusta. Suunnittelualueelta on Tampereentietä pitkin noin 14 kilometriä Hämeenky-

rön kirkonkylälle ja noin 28 kilometriä Tampereelle. 

 

Kuva 1. Alueen likimääräinen sijainti osoitettu maastokartalla (MML). 

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus  

Kaavan nimi on Neidonniityn alueen asemakaava. Tarkoituksena on laatia asemakaava erillispien-

taloasutusta varten noin 1,5 ha suuruiselle alueelle kauniisiin maalaismaisemiin. 

Alue kaavoitetaan 807–1233 m2 kokoisiin pientalotontteihin. Kaavan laadinnassa huomioidaan 

maisema- ja ekologisuusarvot siten, että rakentaminen soveltuu arvokkaalle maisema-alueelle ja 

pohjavesialueelle. 

 

 

 



 
A-Insinöörit  

Neidonniityn alueen asemakaava 

SELOSTUS 
 

1.4 Selostuksen sisällysluettelo 

 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...................................................................................................... 1 

1.1 Tunnistetiedot ............................................................................................................................ 1 

1.2 Asemakaavoitettavan alueen sijainti.......................................................................................... 1 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ............................................................................................................. 1 

1.4 Selostuksen sisällysluettelo ....................................................................................................... 2 

1.5   Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ............................................................................................ 3 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista ....... 3 

2 TIIVISTELMÄ ................................................................................................................................... 3 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet ............................................................................................................. 3 

2.2 Asemakaava .............................................................................................................................. 3 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen ..................................................................................................... 4 

3 LÄHTÖKOHDAT ............................................................................................................................. 4 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista .............................................................................................. 4 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus .......................................................................................................... 4 

3.1.2 Luonnonympäristö ........................................................................................................... 5 

3.1.3 Rakennettu ympäristö ...................................................................................................... 7 

3.2 Suunnittelutilanne .................................................................................................................... 12 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset .................................... 12 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ............................................................................. 18 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ............................................................................................. 18 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ........................................................ 18 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö ...................................................................................................... 18 

4.3.1 Osalliset ......................................................................................................................... 18 

4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ................................................................... 19 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö ...................................................................................................... 19 

4.4 Asemakaavan tavoitteet .......................................................................................................... 19 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ........................................................ 20 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta .................................................................. 20 

4.5.2 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta ............................................................................ 23 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS .......................................................................................................... 24 

5.1 Kaavan rakenne ....................................................................................................................... 24 

5.1.1 Mitoitus .......................................................................................................................... 24 

5.2 Kaavan vaikutukset .................................................................................................................. 25 

5.2.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ......................................................................... 25 

5.2.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ................................................................ 25 

5.2.3 Muut vaikutukset ............................................................................................................ 25 

5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset .............................................................................................. 25 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ...................................................................................................... 27 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat ............................................................ 27 

6.2 Toteuttaminen .......................................................................................................................... 27 

6.3 Toteutuksen seuranta .............................................................................................................. 27 



 
 3 (27) 

   
 

 

 
A-Insinöörit  

Neidonniityn alueen asemakaava 

SELOSTUS 
 

1.5   Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista  

• OAS 

• Asemakaavakartta 

• 3D-havainnekuvat 

• Vastineraportti 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja läh-

demateriaalista  

• Rakennettavuusselvitys 

• Sasi-Mahnala-Laitila-Metsänkulma maisemaselvitys 

2 TIIVISTELMÄ  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Arvioitu aikataulu 

• Kuulutus, vireilletulo ja OAS nähtäville → 6/2022 

• Mahdollisten selvitysten laatiminen 6/2022 

• Asemakaavaluonnoksen valmistelu selvitysten pohjalta  

• Luonnosvaiheen nähtävilläoloaika 30 vrk → 2–3/2023 

• Luonnosvaiheen palautteen arviointi ja asemakaavaehdotuksen valmistelu palautteen pohjalta 

• Kaavaehdotuksen käsittely, kunnanhallitus 4/2023 

• Kuulutus ehdotusvaiheen nähtävilläolosta 

• Ehdotusvaiheen nähtävilläolo 30 vrk → 5/2023 

• Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen arviointi 

• Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen (KV), 6/2023 

• Asemakaava lainvoimainen 12/2023 

2.2 Asemakaava  

Asemakaavalla muodostuu erillispientalojen korttelialuetta (AO), lähivirkistysaluetta ja katualuetta. Ase-

makaavakadun nimi on Neidonniityntie. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 14 870 m2. Suurin sallittu 

kerrosluku on 1. Asemakaava-alueen kokonaisrakennusoikeus on 2 052 k-m2, joka tarkoittaa aluetehok-

kuutena e=0.14. Asemakaavan merkinnät ja määräykset esitetään asemakaavakartalla ja kohdassa 5.3 

Kaavamerkinnät ja -määräykset. 

Kaavoitettava alue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (Hämeenkyrön kulttuurimai-

sema) ja on tärkeää pohjavesialuetta, jonka vuoksi maalämpökaivojen rakentaminen ei ole sallittua. 
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2.3 Asemakaavan toteuttaminen  

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun se on hyväksytty valtuustossa ja se on saanut lainvoi-

man. Hämeenkyrön kunta vastaa kaavan ja alueen infrastruktuurin toteutuksesta.  

Alueen rakentaminen on mahdollista aloittaa asemakaavan tultua lainvoimaiseksi. Asuinrakentaminen on 

mahdollista sen jälkeen, kun alueen vesihuoltoverkko, hulevesipainanteet ja kadut on toteutettu. Vesi-

huoltoverkko rakennetaan tonttien rajoille, josta tonttien omistajat rakentavat johdot rakennuksiinsa. Tont-

tien rakentamista varten tulee hakea rakennuslupa. 

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista  

3.1.1 Alueen yleiskuvaus  

Suunnittelualue sijoittuu Hämeenkyrön kunnan itäosan Sasin kylään ja koskee kiinteistöjä 108-415-3-27, 

108-417-2-54, 108-415-3-51, 108-417-2-18 ja 108-417-3-41. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,5 ha. 

Maasto viettää loivasti lounaaseen. Suunnittelualuetta rajaavat tilat 3:52 Terävä, 2:110 Koivisto, 2:109 

KORHONEN, 3:42 PANKKISASI, 3:41 AS.OY SÄÄSTÖSASI I, 2:18 LEPISTÖ, 2:53 Aurinkorinne ja 2:55 

LEPIKKO. 

Kiinteistön välittömässä läheisyydessä on asutusta, mutta itse suunnittelualue on rakentamatonta. Mäki-

huidantie kulkee suunnittelualueen keskeltä. 

Alue on kunnan strategisessa yleiskaavassa ja maakuntakaavassa osoitettu kehitettäväksi kyläalueeksi. 

Alueelle ollaan parhaillaan laatimassa Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulman oikeusvaikutteista osayleiskaa-

vaa, jonka valmisteluvaiheen aineistoja hyödynnetään tämänkin asemakaavan laatimisessa. 

 
Kuva 2. Alueen likimääräinen rajaus on esitetty ilmakuvassa mustalla katkoviivalla (MML).  
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3.1.2  Luonnonympäristö  

Korkeusolosuhteet 

Suunnittelualueen maasto on tasaista ja viettää loivasti lounaaseen.  

 
Kuva 3. Korkeusolosuhteet alueella (MML). Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on esitetty punaisella kat-
koviivalla. 

 

 

Tuulisuus 

Alueella vallitseva tuulensuunta on lounaasta. Olemassa oleva rakennuskanta sijoittuu lounaaseen Sasin-

tien varteen. Sasintien varrelle sijoittuva rakentaminen on pienimittakaavaista ja kasvillisuus vähäistä, 

mikä mahdollistaa lounais- ja länsituulien osumisen alueelle. 

Maaperä 

Kaavoitettavan alueen maaperä on karkeaa hietaa, joka sopii kohtalaisen hyvin rakentamiseen. Kanta-

vuus ja vedenläpäisevyys ovat kohtalaisia ja maalaji saattaa routia. Alueen rakennettavuusolosuhteiden 

selvittämiseksi laadittiin rakennettavuusselvitys, jota voidaan hyödyntää myös rakennusluvituksen yhtey-

dessä. 

Hämeenkyrön kunnan kaikilla alueilla tulee ottaa radonia koskevat määräykset huomioon rakennuslupa- 

ja rakentamisvaiheessa. Radonpitoisuudelle asetetut ohjearvot eivät saa ylittyä (Hämeenkyrön kunnan 

rakennusjärjestys § 40). 
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Kuva 4. Maaperäkartta (1:20 000). Keltaisella karkea hieta (GTK). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on 
esitetty punaisella katkoviivalla. 

 

 

Vesistöt 

 

Alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maa-

ekosysteemi on suoraan riippuvainen. Pohjavesiolosuhteet huomioidaan alueen suunnittelussa. Tum-

mansininen viiva kuvaa pohjaveden muodostumisaluetta alle olevalla kartalla. 

 

 
Kuva 5. Pohjavesialueet (SYKE). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella katkoviivalla. 
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Luonnonsuojelu 

 

Alueen läheisyydessä sijaitsee Natura 2000 -verkostoon 3 kuuluva Huutisuo-Sasin luonnonsuojelualue, 

jossa suojelutavoitteena on vähintäänkin säilyttää alueen merkitys. Luonnonsuojelualueeseen kuuluvat 

Sasin purolehdot sijoittuvat suunnittelualueen läheisyyteen idässä. Sasin purolehdot ovat valtakunnallis-

ten lehtojensuojeluohjelman kohde.  

 

Asemakaava-alue sijaitsee pellolla, joka on tasaista avomaata. Suojelualueet eivät ole suunnittelualuee-

seen suoraan yhteydessä, joten maankäytön muutoksella ei ole vaikutuksia suojelualueisiin.  

 

 
Kuva 6. Luonnonsuojelualueet (SYKE). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella kat-
koviivalla. 

 

3.1.3  Rakennettu ympäristö  

Yhdyskuntarakenne 

Kaavoitettava-alue sijoittuu Sasin nauhamaiselle kyläalueelle, jossa on olemassa oleva ja toimiva yhdys-

kuntarakenne. Kunnan tavoitteena on mahdollistaa Sasi-Mahnalan alueelle ja sen läheisyyteen hallittua 

asumisen laajentumista, joka sovitetaan huolellisesti kyläkuvaan alueen viihtyisyys sekä luonnon, maise-

man ja kulttuuriympäristön arvot turvaten.  

Sasin ja Mahnalan alueelle on alettu viime vuosina laatia asemakaavoja alueen kehittymistä edesaut-

taakseen. Asemakaavoitus ei kuitenkaan kunnan strategian mukaisesti ole ensisijainen keino kehittää 

kansallismaisema-aluetta, ja tavoitteena on laadittavassa Sasi-Mahnala-Laitila-Metsänkulman oikeusvai-

kutteisessa yleiskaavassa osoittaa yksityisten maiden rakennuspaikat suoraan rakennusluvilla haetta-

viksi. 
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Kuva 7. Kuvassa on esitetty punaisella värillä taajama-alueet (SYKE). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 
on esitetty mustalla katkoviivalla. 

 

Maiseman erityispiirteet 

Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Luonnonpiirteiden vaihtele-

vuus, monipuolisuus ja vuosisatoja jatkuneen maanviljelyn muovaava maisema näkyvät edustavasti alu-

eella. 

Sasin laaksoa ja Mahnalanharjun rinteitä mutkittelevalta Sasintieltä avautuu laajoja näkymiä ympäröivään 

viljelymaisemaan. Sasintie on osa historiallista Kyrönkankaan – Pohjankankaan tietä, joka on määritelty 

valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Tie kuuluu Suomen keskiaikai-

siin pääteihin ja oli aikoinaan ainoa reitti kesäaikaan Satakunnasta ja Hämeestä Pohjanmaalle. Sasintieltä 

aukeaa kauniit näköalat länteen ja pohjoiseen: pelto- ja jokilaaksoon sekä Sarkkilanjärvelle. Suunnittelu-

alue sijoittuu Sasintien itäpuolelle tasaiseen maastoon olemassa olevan rakennuskannan taakse, eivätkä 

kaava-alueen tulevat rakennukset näy laaksomaisemassa.  

Sasintien ja Mäkihuidantien varsilla on runsaasti omakotiasutusta mukaan lukien kaksi rivitaloa. Raken-

nuskannasta noin puolet on rakennettu ennen 1950-lukua. Alueen uudisrakentaminen noudattaa pääasi-

assa vanhaa mittakaavaa ja sopeutuu maisemakuvaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma osayleiskaavan maisemaselvityksessä suunnittelualueelle ei ole ase-

tettu maisemallisia arvoja. Maisemaselvityksessä tosin tarkastellaan Tarrintien pohjoispuoleisia peltoalu-

eita, joihin suunnittelualuekin lukeutuu. Selvityksessä todetaan, että alueelta on pitkät näkymät ympäris-

töönsä eikä alueen rakentaminen täyteen ole mahdollista. Aukean laitamille ja tien varteen, jonne suun-

nittelualuekin lukeutuu, olisi kuitenkin mahdollistaa rakentaa kaukomaiseman kärsimättä. 

Hämeenkyrön kulttuurimaiseman aluerajaus on esitetty mustalla ja kaava-alueen likimääräinen sijainti 

punaisella katkoviivalla alla olevalla kartalla. 
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Kuva 8. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (SYKE). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty 
punaisella katkoviivalla. 
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Kunnallistekniikka 

Sasin alueella on rakennettua kunnallisteknistä verkostoa. Suunnittelualue on mahdollista liittää olemassa 

olevaan kunnallistekniseen verkostoon. Asemakaavan myötä Mäkihuidantien suuntaiset vesi- ja viemäri-

johdot siirretään kaavoitettavien tonttien paikalta katualueelle.  

 

Kuva 9. Karttaote suunnittelualueen kunnallisteknisistä verkostoista. Suunnittelualue rajattu vihreällä vii-

valla. 

Maanomistus  

Mäkihuidantien länsipuoli on Hämeenkyrön kunnan omistuksessa ja itäinen puoli yksityisen omistuk-

sessa. 

Palvelut 

Vuonna 2015 hyväksytyssä Hämeenkyrön kunnan strategisessa yleiskaavassa linjattiin, että Sasi-Mah-

nalan alueella tulee olemaan päiväkoti ja alakoulu. Tämän johdosta alueelle on kohdennettu kunnallistek-

niikan ja kiinteistörakentamisen investointeja. Mahnalan koulun lähelle on esimerkiksi rakennettu 3 kilo-

metriä uutta kevyen liikenteen väylää.  

Kuvassa 10, kartalla, on esitetty alueen julkiset palvelut. Vuonna 2018 rakennettu Mahnalan Ympäristö-

koulu (sinisellä) sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta lounaaseen. Koulussa on ala-

koulun 1–6-luokkien opetusta sekä esiopetusta. Lähin kierrätysjätteen keräyspiste sijaitsee koulun yhtey-

dessä. Vuonna 2015 rakennettu Sasin päiväkoti (punaisella) sijaitsee suunnittelualueesta noin 1,3 etäi-

syydellä koillisessa.  
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Kuva 10. Julkiset palvelut (Hämeenkyrön karttapalvelu). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty 
mustalla katkoviivalla. Mahnalan ympäristökoulun likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä nuolella ja Sasin 
päiväkoti punaisella nuolella. 

 

Lähimpään yläkouluun ja lukioon Hämeenkyrön kirkonkylälle on noin 17 kilometriä. Kirkonkylällä sijaitsee 

lisäksi yli 300 oppilaan ammatti-instituutti, joka tarjoaa opetusta tekniikan, liikenteen, majoituksen ja ravit-

semuksen aloilta. Yläkoulun osalta Sasin oppilaat kuuluvat koulukuljetusten piiriin ja muidenkin koulutus-

asteiden opiskelijoita tuetaan alennuksin. 

 

Keskustan kahdessa taajamassa, kirkonkylässä ja Kyröskoskella sijaitsee kattavasti myös muita palve-

luita kuten esimerkiksi, terveyskeskus, apteekki, kirjasto, museo, kunnan virastoja, kansalaisopisto, jää-

halli, uimahalli, pankkipalveluita, lounaspaikkoja, K-Supermarket, S-Market ja Alko.  

 

Suunnittelualueen lähistön yksityisiä ja yhteisöjen tarjoamia palveluita ovat mm. Mahnalan maatilojen 

suoramyynti, kesätanssilava, kesäkahvila ja elämyspalvelut sekä uimapaikka. Luonnonläheinen alue tar-

joaa lisäksi lukuisia virkistysmahdollisuuksia metsissä ja vesillä. 

 

Bussiyhteydet Hämeenkyröön, Ikaalisiin ja Tampereelle kulkevat Valtatie 3 kautta. Lähiliikenteen pysäkki 

sijaitsee Miharintien risteyksessä ja sinne on 1,7 kilometriä suunnittelualueelta. Pikavuoropysäkki sijait-

see Sasi-Palkontien-Äkönmaantien risteyksessä 3 kilometrin etäisyydellä. 
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3.2 Suunnittelutilanne  

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset  

Maakuntakaava 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 27.3.2017 ja tullut voimaan 

8.6.2017.  

 

Kuva 11. Ote maakuntakaavakartasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty kartalla punaisella 
katkoviivalla (Pirkanmaan liitto). 

 

 

Kaavoitusaluetta koskevat seuraavat merkinnät maakuntakaavassa: 
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Hämeenkyrön kunnan strateginen yleiskaava 2040 

Hämeenkyrön kunnan strateginen yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuuston toimesta 2.11.2015 ja saa-

nut lainvoiman 10.2.2016. Strategisen yleiskaavan tarkoituksena on osoittaa kunnan maankäytön, palve-

luiden ja asumisen kehittämisen painopistealueita. Sasi-Mahnalan alue on määritelty yhdeksi painopiste-

alueeksi. Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutteinen kehittämistavoitteita koskevien merkintöjen 

osalta, kun taas aluevaraukset määräytyvät yleiskaavojen mukaan. 

Valtatien 3 varteen osoitettu bussiliikenteen vaihto- ja liityntäpysäköinti vahvistaa joukkoliikenteen käyttö-

mahdollisuuksia alueella. 

 

Kuva 12. Ote Hämeenkyrön strategisen yleiskaavan kartasta (Hämeenkyrön kunta). Suunnittelualueen liki-
määräinen sijainti on osoitettu punaisella nuolella. 

 

Kaavoitusaluetta koskevat seuraavat merkinnät strategisessa yleiskaavassa: 
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Osayleiskaava 

Alueella on voimassa Sasi-Mahnala-Laitila osayleiskaava, joka on saanut lainvoiman vuonna 1992. Siinä 

suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AT) sekä maa- ja metsätalousalueeksi, 

jolla on erityisiä maisemallisia arvoja (MT-1). 

Suunnittelualueella on tällä hetkellä käynnissä Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulman osayleiskaavan laati-

minen. Osayleiskaavaehdotuksessa suunnittelualue on tarkoitus osoittaa pientalovaltaiseksi asuntoalu-

eeksi (AP-1). 

 

Kuva 13. Ote osayleiskaavakartasta (Hämeenkyrön kunta). Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoi-
tettu sinisellä katkoviivalla. 

 

Kaavoitusaluetta koskevat seuraavat määräykset osayleiskaavassa: 
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Kaavoitusaluetta koskevat määräykset SMLM-osayleiskaavaehdotuksessa: 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

Hämeenkyrön kunnassa voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 

17.12.2012 ja se on tullut voimaan 1.1.2013. 

Pohjakartta 

Suunnittelualueesta on laadittu kaavan pohjakartta 21.12.2022 (koordinaattijärjestelmä ETRS-GK23, kor-

keusjärjestelmä N2000. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 54 a-c §:ssä ase-

makaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.  
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  

Suunnittelualue on osoitettu voimassa olemassa Sasi-Mahnala-Laitilan osayleiskaavassa osittain asuin-

pientalojen alueeksi (AP-1) ja osittain maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä maisemallisia arvoja. 

Alueella on käynnissä Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulman osayleiskaavan laatiminen.  

Osayleiskaavaehdotuksessa suunnittelualue on tarkoitus osoittaa pientalovaltaiseksi alueeksi (AP). Ase-

makaavalla osoitettu rakentamisen osoittaminen ja määrittely turvaa alueen maisema- ja muita arvoja. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

Asemakaavan laatiminen on aloitettu kunnan aloitteesta.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  

4.3.1 Osalliset  

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, 

arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallisia ovat 

alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-

vasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

• Lähialueen asukkaat 

• Hämeenkyrön kunnan organisaatiotahot 

o Kunnanhallitus 

o Kunnanvaltuusto 

o Elinympäristölautakunta 

o Perusturvalautakunta 

o Sivistyslautakunta 

• Viranomaiset ja teknisen verkon edustajat 

o Pirkanmaan ELY-keskus 

o Pirkanmaan liitto 

o Pirkanmaan pelastuslaitos 

o Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Yhdyskuntatekniikka 

o Leppäkosken Sähkö Oy 

o Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

o Hämeenkyrön Vesi Oy 

• Yhdistykset ja yritykset 

o Sasin seudun maa- ja kotitalousseura 
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4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

Vireilletulo 

Vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella paikallislehdessä (Uutis-Oiva), internetissä ja kirjeellä lähialueen 

maanomistajille. Samalla julkistettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on ollut nähtävänä 

kunnan verkkosivuilla. OAS lähetettiin tiedoksi viranomaisille mahdollisia kommentteja varten. 

Nähtävilläolon aikana osalliset saivat esittää OAS:aa koskevia suullisia tai kirjallisia mielipiteitä. 

Luonnosvaihe 

Luonnosvaiheessa kunta asettaa asemakaavan valmisteluaineiston nähtäväksi 30 vrk:n ajaksi ja ilmoittaa 

nähtävilläolosta kuulutuksella paikallisissa lehdissä, kunnan verkkosivuilla sekä kirjeellä osallisille. Luon-

nosvaiheen aikana osalliset voivat esittää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä kaava-aineistosta. Luonnok-

sesta pyydetään myös tarvittaessa lausunnot. 

Ehdotusvaihe 

Asemakaavaehdotusta valmisteltaessa arvioidaan luonnosvaiheessa esitettyjen mielipiteiden vaikutus 

kaavaratkaisuun. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville vähin-

tään 30 vrk:n ajaksi ja nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä sekä kunnan verkko-

sivuilla. 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana osalliset voivat tehdä kirjallisia muistutuksia asemakaavaehdotuk-

sesta. Muistutukset tulee postittaa tai osoittaa sähköpostilla kunnan kirjaamoon (kirjaamo@hameen-

kyro.fi). Ehdotuksesta pyydetään tarvittaessa myös lausunnot. Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vas-

tineet, jotka liitetään kaava-asiakirjoihin. Muistutusten ja lausuntojen perusteella arvioidaan aineiston tar-

kistustarve ja tehdään tarvittavat korjaukset asemakaavaehdotukseen. 

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa nähtävillä oloaikana saatujen lausuntojen 

sekä kirjallisten muistutusten arvioimisen jälkeen.  

Hyväksyminen 

Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Asemakaavaehdotuksen valtuustokäsittelystä ja laadi-tuista 

vastineista annetaan kirjallinen ilmoitus niille kunnan jäsenille sekä muistuttajille, jotka ovat ilmaisseet 

halukkuutensa ko. tiedon saamiseen sekä ilmoittaneet osoitteensa. Valtuuston hyväksymispäätöksestä 

voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden ajan. 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö  

Viranomaisille varataan mahdollisuus antaa lausunto kaavoituksen eri vaiheissa.  

4.4 Asemakaavan tavoitteet  

Tavoitteena on osoittaa uusi erillispientalotonttien korttelialue Sasin alueelle. Hämeenkyrön strategisessa 

yleiskaavassa kaavoitettava alue on osoitettu kehittämisen painopistealueeksi. Suunnittelussa huomioi-

daan maisema- ja ekologisuusarvot niin, että rakentaminen soveltuu arvokkaalle maisema-alueelle ja 

pohjavesialueelle. 

  

mailto:kirjaamo@hameenkyro.fi
mailto:kirjaamo@hameenkyro.fi
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  

Asetettujen tavoitteiden pohjalta laadittiin neljä erilaista vaihtoehtoa alueen toteutukselle. 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta  

VAIHTOEHTO A 

Toteutusvaihtoehdoksi A laadittiin ratkaisu, jossa suunnittelualue jakaantuu kolmeen erillispientalojen 

korttelialueeseen (AO-1), joiden rakennuspaikoille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuk-

sen. Suunnittelualueen itäpuolelle on lisäksi osoitettu erillispientalojen korttelialue (AO-2), jonka raken-

nuspaikoille mahdollistetaan muista alueista poiketen yksi kaksiasuntoinen asuinrakennus tai vaihtoeh-

toisesti kaksi yksiasuntoista asuinrakennusta.  

Toteutusvaihtoehdossa kaikkien kortteleiden suurin sallittu kerrosluku on 1 ja tehokkuusluku 0.20. Toteu-

tusvaihtoehdossa on yhteensä 11 tonttia, joiden koot vaihtelevat 807–1 248 m2 välillä. Kokonaisraken-

nusoikeus on 2 087 k-m2, joka tarkoittaa aluetehokkuutena noin 0.14 (14 % kokonaispinta-alasta on mah-

dollista rakentaa). Rakennusalojen raamit ovat väljät ja ne noudattavat vähimmäisetäisyyksiä katualu-

eesta (5 metriä) sekä tontin rajoista (4 metriä). Näin edistetään alueen rakentumista maaseudulle tyypil-

liseen vapaamuotoiseen tyyliin.  

Toteutusvaihtoehdossa muodostuu katualuetta molemmille puolin Mäkihuidantietä. Katualueiden pinta-

ala on 2 420 m2. Tonttiliittymien paikat on kaavamerkinnöin ohjattu Mäkihuidantieltä katualueille.  

Suunnittelualueen länsipuolella korttelialueiden rajoja on ohjannut siellä sijaitseva paineviemäri, joka kul-

kee lähivirkistysalueen (VL) reunalla 1 korttelin luoteissivun suuntaisesti. Alueella kulkevat viettoviemärit 

osuvat nykyisellään kortteleiden 1 ja 2 alueelle. Ne siirretään asemakaavan myötä katualueille. Suunnit-

telualueen itäpuolella tehdään myös tarvittavat siirrot. Itäpuolen lounaisnurkassa oleva joenuoma lävistää 

korttelin 3.  

 

Kuva 14. Kaavakartta vaihtoehdosta A. 
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VAIHTOEHTO B  

Toteutusvaihtoehdossa B laadittiin ratkaisu, jossa suunnittelualue jakaantuu neljään erillispientalojen 

korttelialueeseen (AO), joiden rakennuspaikoille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen.  

Toteutusvaihtoehdossa kaikkien kortteleiden suurin sallittu kerrosluku on 1 ja tehokkuusluku 0.20. Toteu-

tusvaihtoehdossa on yhteensä 10 tonttia, joiden koot vaihtelevat 707–1 013 m2 välillä. Kokonaisraken-

nusoikeus on 1 788 k-m2, joka tarkoittaa aluetehokkuutena noin 0.12 (12 % kokonaispinta-alasta on mah-

dollista rakentaa). Rakennusalojen raamit ovat väljät ja ne noudattavat vähimmäisetäisyyksiä katualu-

eesta (5 metriä) sekä tontin rajoista (4 metriä). Näin edistetään alueen rakentumista maaseudulle tyypil-

liseen vapaamuotoiseen tyyliin.  

Toteutusvaihtoehdossa muodostuu katualuetta ainoastaan läntiselle puolelle Mäkihuidantietä. Katurat-

kaisu on L-mallinen ja katumetrejä on tästä syystä suunnittelualueen läntisellä puolella huomattavasti 

enemmän kuin vaihtoehdossa A. Katualueille on toteutusvaihtoehdossa varattu yhteensä 2 502 m2. Suun-

nittelualueen länsipuolelta tonttiliittymien paikat on kaavamerkinnöin ohjattu Mäkihuidantieltä katualueille. 

Itäpuolella tonttiliittymät voidaan järjestää vapaasti.  

Suunnittelualueen länsipuolella korttelialueiden rajoja on ohjannut siellä sijaitseva paineviemäri, joka kul-

kee lähivirkistysalueen (VL) reunalla kortteleiden 1 ja 3 luoteissivujen suuntaisesti. Alueella kulkevat viet-

toviemärit osuvat nykyisellään kortteleiden 1 ja 2 alueelle. Ne siirretään asemakaavan myötä katualueille. 

Suunnittelualueen itäpuolella tehdään myös tarvittavat siirrot. Itäpuolen korttelialueen 4 rajat mukailevat 

alueen lounaiskulmassa kulkevaa joenuomaa, joka jää toteutusvaihtoehdossa lähivirkistysalueen (VL) 

reunalle korttelin 4 lounaissivun suuntaisesti.  

 

Kuva 15. Kaavakartta vaihtoehdosta B. 
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VAIHTOEHTO C 

Toteutusvaihtoehdossa C laadittiin ratkaisu, joka yhdistelee vaihtoehtoja A ja B. Ratkaisun länsipuoli nou-

dattelee vaihtoehtoa A ja itäpuoli vaihtoehtoa B.  

Länsipuolella päädyttiin vaihtoehtoon A, sillä siinä katualueet ovat toteutettavissa ja ylläpidettävissä kus-

tannustehokkaammin. Aikaisemman vaihtoehdon pohjalta ratkaisuun on lisätty puistomuuntamolle paikka 

(mu-merkintä) sekä muodostettavalle katualueelle nimi (Neidonniityntie). Käyttötarkoitusalueet ja mää-

räykset ovat muutoin samanlaiset.  

Itäpuolella päädyttiin vaihtoehtoon B, sillä se huomioi paremmin alueella olevan joenuoman eikä ratkaisu 

edellytä sen siirtämistä tai uusia katualueita rakennettavaksi. Ratkaisua on muokattu vaihtoehdosta B 

siten, että korttelialuetta ja tontteja on venytetty itään sekä tehokkuuslukua kasvatettu 0.20:sta 0.25:een. 

Näin mahdollistetaan intensiivisempi rakentaminen, johon myös vaihtoehtoon B tehty käyttötarkoituksen 

muutos tähtää: (AO-4): Erillispientalojen korttelialue, jonka rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi kaksi-

asuntoista asuinrakennusta. Käyttötarkoituksen laajentaaminen kaksiasuntoisiin asuinrakennuksiin pää-

dyttiin, koska haluttiin varmistua alueen rakennuskannan monimuotoisuuden edistämisestä.  

Vaihtoehto B:n ratkaisuun nähtiin tarpeelliseksi tehdä myös merkinnät katualueen rajan osista, joiden 

kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Neidonniityntien kohdalta ei ole mahdollista järjestää tonttiliit-

tymää korttelille 3, sillä se saattaisi johtaa liikenteellisiin ongelmiin Mäkihuidantielle järjestäytymisen 

osalta. Eteläreunassa on tonttiliittymien paikkaa rajoitettu kaarteen osalta jätehuollon järjestämistä, näke-

mäesteitä ja läheistä risteystä ajatellen.  

 

Kuva 16. Kaavakartta vaihtoehdosta C. 
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VAIHTOEHTO D 

Vaihtoehto D on identtinen vaihtoehdon C kanssa sillä erotuksella, että Mäkihuidantien itäpuoli ei ole 

toteutusvaihtoehdossa mukana. Toteutusvaihtoehto tulee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi silloin, jos 

asemakaavaa päätetään alkaa edistämään pelkästään kunnan omistamilla maa-alueille.  

 

Kuva 17. Kaavakartta vaihtoehdosta D. 

 

4.5.2 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta  

Kaikki toteutusvaihtoehdot täyttävät kunnan tavoitteen mahdollistaa Sasi-Mahnalan alueelle ja sen lähei-

syyteen hallittua asumisen laajentumista, joka sopii huolellisesti kyläkuvaan alueen viihtyisyys sekä luon-

non, maiseman ja kulttuuriympäristön arvot turvaten. Enimmäiskerrosluvut on rajattu kaikissa vaihtoeh-

doissa yhteen kerrokseen, rakennettavuusselvityksen johtopäätöksen mukaisesti. Asemakaavan myötä 

alueelle rakentuvien rakennusten on mahdollista sijoittua vapaamuotoisesti. Arkkitehtuuria koskevilla kaa-

vamääräyksillä varmistetaan rakennusten ulkoasun istuvuus kyläkuvaan.  

Luonnoksen pohjaksi valittu vaihtoehto C todettiin toimivimmaksi ratkaisuksi. Suunnittelussa koettiin tär-

keänä pitää katumetrien määrä minimissä, jotta katualueet olisivat toteutettavissa ja ylläpidettävissä kus-

tannustehokkaammin. Vaihtoehto huomioi paremmin suunnittelualueen itäpuolella olevan joenuoman 

eikä ratkaisu edellytä sen siirtämistä tai uusia katualueita rakennettavaksi, kun tonttiliittymät järjestetään 

Mäkihuidantieltä. Vaihtoehtoon C tehdyillä lisäyksillä mahdollistetaan tehokkaampi rakentaminen sekä 

edistetään alueen rakennuskannan monimuotoisuutta, huomioiden myös pienet lähinnä paikalliset liike-

taloudelliset rakentajat.  
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS  

5.1 Kaavan rakenne  

Asemakaava mahdollistaa Sasin alueen kehittämisen sekä erillispientalojen ja paritalojen lisärakentami-

sen alueelle. Kaavaluonnos huomioi alueen kyläkuvallisesti merkittävät näkökulmat.  

 

Kuva 18. Ote asemakaavaluonnoksesta. 

 

5.1.1 Mitoitus  

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 1 487 m2 ja kokonaisrakennusoikeus 2 052 k-m2, joka tarkoittaa 

aluetehokkuutena noin 0.14 (14 % kokonaispinta-alasta on mahdollista rakentaa). Suurin sallittu kerros-

luku on 1. 

Aluevaraus P-ala (m2) K-ala (m2) Tehokkuus 

AO-1 7 367 1 473 0.20 

AO-4 2 314 579 0.25 

Katualueet 2 060 0 0 

VL 3 136 0 0 

     Taulukko 1. Asemakaavan mitoitus. 
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5.2 Kaavan vaikutukset  

Kaavan vaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä lisärakentamisen määrä on maltillista ja tukeutuu olemassa 

olevaan yhdyskuntarakenteeseen.  

5.2.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia taajamakuvaan. Uudisrakentamisen sopeutumi-

nen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen varmistetaan kaavamerkinnöillä- ja määräyk-

sillä.  

5.2.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Suunnittelualue on osittain 

pohjavesialuetta, joka huomioidaan sitä koskevina kaavamääräyksinä:  

”Rakentamisen yhteydessä pohjaveden pintaa ei saa alentaa ja rakentamisessa tulee käyttää puhtaita 

kivennäismaita. Rakentaminen ei saa aiheuttaa pohjaveden haitallista purkautumista. Alueella ei saa 

säilyttää vaarallisia kemikaaleja, lannoitteita, öljynjalostustuotteita tai näihin rinnastettavia tuotteita, jotka 

voivat päästä maaperään.” 

”Pohjavesialueelle imeytettävien hulevesien tulee olla puhtaita. Alue tulee liittää kunnallistekniseen vie-

märiverkostoon. Maanalaiset polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on kielletty. Pohjavesialueella ei tule raken-

taa maalämpökaivoja.” 

5.2.3 Muut vaikutukset  

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia väestön rakenteeseen, kehitykseen tai yhdyskun-

tarakenteeseen. Uudisrakentaminen on harkittua sekä ympäristöön soveltuvaa eikä tuo merkittävää li-

säystä alueen asukasmäärään. 

5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset  
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Yleismääräykset: 

Asemakaava-alue lukeutuu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, Hämeenkyrön kulttuu-

rimaisemat. Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisemiin kohdistuvissa toimenpiteissä noudatetaan valtio-

neuvoston periaatepäätöksiä YM/2021/70. 

Rakennusten etäisyys tulee olla vähintään 4 metriä naapuritontin rajasta.  

Rakentamisessa tulee ottaa huomioon Hämeenkyrön maaperän mahdollinen radon. 

Kestävää kehitystä ja arkkitehtuuria koskevat määräykset 

Rakennusten tulee olla säänkestäviä. Rakennukset tulee toteuttaa kevyinä, yksikerroksisina ja puura-

kenteisina. Lattiatason tulee sijaista vähintään 40 cm maanpintaa ylempänä ja alapohjan tulee olla tuu-

lettuva. Julkisivujen tulee olla puuverhousta, taustaltaan tuulettuvia ja väriltään vaaleita.  Avoräystäiden 

tulee olla alalappeella vähintään 60 cm ja päädyissä 40 cm pitkät. Vesikaton tulee olla harjakatto. Kat-

topintojen tulee olla väriltään keskiharmaita, pintamateriaaleiltaan huollettavia ja yläpohjan hyvin tuulet-

tuva. Kattokaltevuuden tulee olla 1:3. Tonteilla kattopinnoilla ja vettä läpäisemättömillä pinnoilla muo-

dostuvat hulevedet tulee viivyttää ja johtaa hallitusti viheralueille, siten, ettei niistä aiheudu vaara raken-

nuksille omalla tai naapuritontilla. 

Pohjavesien suojelua koskevat määräykset 

Alue on osittain vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. Rakentamisen yhteydessä pohjaveden 

pintaa ei saa alentaa ja rakentamisessa tulee käyttää puhtaita kivennäismaita. Rakentaminen ei saa 

aiheuttaa pohjaveden haitallista purkautumista. Alueella ei saa säilyttää vaarallisia kemikaaleja, lannoit-

teita, öljynjalostustuotteita tai näihin rinnastettavia tuotteita, jotka voivat päästä maaperään.   

Pohjavesialueelle imeytettävien hulevesien tulee olla puhtaita. Alue tulee liittää kunnallistekniseen vie-

märiverkostoon. Maanalaiset polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on kielletty. Pohjavesialueella ei tule raken-

taa maalämpökaivoja. 
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A-Insinöörit  

Neidonniityn alueen asemakaava 

SELOSTUS 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  

Asemakaavakartan lisäksi alueesta on laadittu 3D-havainnekuvia, joiden pohjalta voidaan arvioida raken-

tamisen suhdetta ympäristöön. 

6.2 Toteuttaminen  

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. 

6.3 Toteutuksen seuranta  

Toteutusta ohjataan kaavoituksen, teknisen toimialan ja rakennusvalvonnan neuvonnalla ja valvonnalla.  

 

Hämeenkyrössä 21.2.2023 
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