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         PÖYTYÄN KUNTA 
 
 
 
K Y R Ö N   T A A J A M A 
 

KORTTELIEN 112, 113a ja 114 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
 
MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 
 

 
 
 
 
 
SUUNNITTELUALUE 

 
Asemakaavan muutosalueella ovat korttelit 112, 113a ja 114, jotka sijaitsevat Ky-
rön taajaman keskustassa Kyröntien ja Ollilantien lähistöllä. Pinta-alaltaan noin 
2,6 hehtaarin laajuinen suunnittelualue on lähes kokonaan rakentunut.  
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 
 

Suunnittelualue sijaitsee Ollilantien ja Kyröntien risteyksen ympäristössä. Voi-
massa olevan asemakaavan toteuttaminen edellyttäisi Ollilantien linjauksen siir-
toa nykyistä pohjoisemmaksi. Alueelle 1970- ja 1990-luvulla laaditut asemakaa-
vat ovat korttelirakennetta ja rakennuskantaa uudistavia, sillä rakennussuojelulli-
set näkökohdat eivät olleet tuolloin vielä merkittävässä määrin huomioitavia. 
Vanha rakennuskanta on kuitenkin säilynyt Kyröntien varrella, lukuun ottamatta 
Ollilantien eteläpuolista tonttia (114/1), jolta rakennukset purettiin yli kymmenen 
vuotta sitten. 
 
Asemakaavan muutoksella edistetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden raken-
nusten säilymistä sekä tarkistetaan alueen korttelijakoa, käyttötarkoituksia, katu- 
ja tielinjauksia nykyisen tilanteen pohjalta.  
 
 

 
Kyröntien ja Ollilantien risteys 
 

 
ALUEEN NYKYTILA 
 

Suunnittelualue on osa Kyrön vanhaa kaupparaittia, jonka rakennuksiin on tehty 
sekä asuntoja että liiketiloja. Lähelle katulinjaa sijoitetut iäkkäät rakennukset, jois-
ta monet ovat kaksikerroksisia, antavat keskustaan hivenen kauppalamaista il-
mettä. Elinkeinoelämän murros näkyy liikkeiden käyttötarkoitusten muutoksina ja 
tyhjinä tiloinakin, mutta tämä taajamassa keskeinen alue on kuitenkin edelleen 
pääosin siisti ja hyvin ylläpidetty. 
 
Taajaman läpi kulkeva Kyröntie on vilkkaasti liikennöity yhdystie (nro 2250) valta-
teiden 9 ja 10 välillä. Ollilantiellä, joka on myös luokiteltu yhdystieksi (nro 2253), 
kulkee vähemmän liikennettä. Rautatien alikulun rakentamisen jälkeen on selvää, 
että päätiet kulkevat jatkossakin Kyrön taajaman kautta, millä on vaikutusta nii-
den viereisten korttelien käyttöön ja rakentumiseen.  
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Lentokuva Vallas Oy 2019 

 
ilmakuva Kyrön taajamaan idän suunnasta 

 
 

OSALLISET 
 

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat ainakin seuraavat. 
 
Maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät 
- suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät 
- lähiympäristön maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät 
 
Pöytyän kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat 
 
Yhdyskuntatekniikka 
- Pöytyän kunnan vesi- ja viemärilaitos 
- Caruna Oy 

 
Viranomaiset 
- Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo / Turun museokeskus 
- Varsinais-Suomen ELY-keskus 
- Varsinais-Suomen liitto 
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KAAVOITUSTILANNE 
 

Maakuntakaava 
Loimaan seudun maakuntakaava vahvistettiin Ympäristöministeriössä 20.3.2013. 
Kaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen alueella (A). Alueen kautta kul-
kee yhdystie/-katu ja ohjeellinen ulkoilureitti. Koko taajama sisältyy raideliiken-
teeseen tukeutuvaan taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueeseen. (oranssi 
ympyrä). Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava 
hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 11.6.2018. 
 
 

 
ote maakuntakaavojen yhdistelmästä 
 
 
Yleiskaava 
Kyrön taajamaan ei ole laadittu osayleiskaavaa. 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa neljä asemakaavaa.  
 
Turun ja Porin lääninhallituksen 3.8.1970 vahvistamassa asemakaavassa on 
puistoaluetta (P) ja katua (Maapohjantie). 
 
Turun ja Porin lääninhallituksen 21.3.1979 vahvistamaan asemakaavan muutok-
seen on merkitty puistoaluetta (P) ja yhdistettyjen omakoti- ja liikennerakennus-
ten korttelialuetta (AOL / kortteli 114). Lisäksi on kokoojateitä (Kyröntie, Ollilan-
tie). 
 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 29.5.1996 vahvistamassa asemakaavan 
muutoksessa on erillispientalojen korttelialuetta (AO / kortteli 113a), asuin-, liike- 
ja toimistorakennusten korttelialuetta (ALK / kortteli 112) ja puistoa (VP). Lisäksi 
on katualueita (Maapohjantie). 
 
Pöytyän kunnanvaltuuston 7.11.2011 hyväksymässä asemakaavan muutoksessa 
on maantien aluetta (LT) ja katua (Maapohjantie). 
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ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen alustava rajaus (musta pistekatkoviiva) 

 

MAANOMISTUS JA KIINTEISTÖREKISTERI 
 

Suurin osa alueesta on yksityisomistuksessa. Tiealueen omistaa Suomen valtio. 
Suunnittelualue on Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kiinteistörekisterissä.  
 

29.5.1996 

21.3.1979 

3.8.1970 

7.11.2011 
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OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 

Yleinen tiedotus 
- kuulutukset hankkeen vireilletulosta 
- kuulutukset OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta 
- kuulutukset asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta 
- muut asemakaavan käsittelyyn ja hyväksymiseen liittyvät kuulutukset 
 

Maanomistajat 
- osallistumis- ja arviointisuunnitelman postitus (sisältäen rajanaapurit) 
- asemakaavaluonnoksen postitus 
 

Pöytyän kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat 
- osallistumis- ja arviointisuunnitelman lähetys 
- luonnosvaiheessa sisäinen vuorovaikutus 
- lausuntopyynnöt asemakaavan ehdotuksesta 
 

Yhdyskuntatekniikka 
- osallistumis- ja arviointisuunnitelman lähetys 
- luonnosvaiheessa tarvittaessa työneuvottelu ja / tai lausunnot 
- asemakaavan ehdotuksen lähetys mahdollista lausuntoa varten 
 

Viranomaiset 
- ilmoitus hankkeen vireilletulosta sähköpostilla 
- osallistumis- ja arviointisuunnitelman lähetys 
- aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§) järjestetään pyydettäessä 
- asemakaavaluonnoksen lähetys tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten 
- asemakaavaehdotuksen lähetys tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten 
- mahdollinen viranomaisneuvottelu 
-  
Osallisilla on kaavaa valmisteltaessa mahdollisuus esittää mielipiteitään kaava-
luonnoksesta sen ollessa julkisesti nähtävillä sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta koko kaavatyön ajan.  
 
Saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti 
nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Kuulutus julkaistaan paikallis-
lehdessä ja ehdotus on nähtävillä Pöytyän kunnanviraston toimipisteissä kolmen-
kymmenen päivän ajan. Kaavaa koskevia muistutuksia voivat tehdä kuntalaiset ja 
muut osalliset (MRA 27§). 
 
Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja asemakaavaa 
tarvittaessa tarkistetaan. Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan, min-
kä jälkeen kaavaan tyytymätön voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. 
 
 

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
 

Ympäristövaikutukset 
Arvioidaan asemakaavan muutoksen vaikutuksia Kyrön taajaman liikennejärjes-
telyihin, yhdyskuntarakenteeseen ja taajamakuvaan. 
 
Kulttuuriset vaikutukset 
Arvioidaan asemakaavan muutoksen vaikutuksia kulttuurihistoriallisten, raken-
nushistoriallisten ja miljöön arvojen kannalta.  
 
Yritysvaikutukset 
Arvioidaan asemakaavan muutoksen vaikutuksia yritystoiminnan kannalta.  
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LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET 
 

Aleen vanhasta rakennuskannasta ovat käytettävissä Museoviraston kohdein-
ventointilomakkeet vuodelta 1996. 
 
Kaavoitushanke ei alustavan tarkastelun perusteella edellytä erillisten selvitysten 
laadintaa. 
 
 

KAAVOITUSAIKATAULU 
 

syksy 2021 
- ilmoitukset asemakaavan vireilletulosta 
- osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta 
- asemakaavan luonnoksen laadinta ja asettaminen nähtäville 
 
talvi 2021 - kevät 2022 
- asemakaavan luonnoksen kehittäminen asemakaavaehdotukseksi 
- asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtävilläolo 
- osallisten ja viranomaisten lausunnot ja muistutukset 
 
kevät - kesä 2022 
- viranomaisneuvottelu tarvittaessa 
- vastineet asemakaavan muutoksen ehdotukseen 
- asemakaavan ehdotuksen mahdollinen tarkistaminen 
- asemakaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnitte-
lun kuluessa tarpeen mukaan. 
 
 
 
 
 

LISÄTIEDOT 
 

Lisätietoja asemakaavatyöstä antaa Pöytyän kunnanjohtaja sekä kaavan laatija-
na toimiva aluearkkitehti. Kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset osoitetaan 
Pöytyän kunnanhallitukselle. Postiosoitteena on Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 
21800 KYRÖ. Sähköpostitse palaute lähetetään osoitteeseen kunta@poytya.fi.

 
 

kunnanjohtaja Mika Joki 
Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ  
puhelin 040 672 2900 
sähköposti: mika.joki@poytya.fi 

 
 

aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu 
Yläneentie 11 b, 21870 RIIHIKOSKI  
puhelin 040 198 0801 
sähköposti: olli-pekka.hannu@poytya.fi

 
 

7.9.2021 aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu 


