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Asemakaavaselostus, joka koskee 13.11.2017 päivättyä asemakaavakarttaa, työnro 2546. 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1. Tunnistetiedot 
Asemakaava laaditaan Arselanpolun eteläpuolelle sekä Mattisentien alueelle.   

Asemakaavalla muodostetaan Hämeenlinnan kaupunginosa nro 25 korttelin 135 ton-
tit 2 ja 7 – 11, korttelin 181 tontit 1 - 9 sekä virkistys- ja katualueet.  

1.2. Kaava-alueen sijainti 
Sijainti on esitetty selostuksen kansilehdellä. Kohde sijaitsee Voutilan kaupungin-
osassa, Valmuntien ja Mattisen tien päässä, noin 4,7 km Hämeenlinnan keskustasta. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4 hehtaaria. Varsinainen muutosalue on Arselan-
polun ja Valmuntien väliin jäävä rakentamaton alue.  

 
Suunnittelualueen rajaus opaskartalla. 

1.3. Kaavan tarkoitus 
Tarkoituksena on kaavoittaa uusi pientaloalue, joka liittyy nykyiseen Voutilan pienta-
loalueeseen. Kaava-alueella täydennetään kaupungin tonttitarjontaa länsipuolella 
kaupunkia. Alueelle liikennöintiä varten jatketaan Mattisentietä ja osaksi myös le-
vennetään. Lisäksi tutkitaan rakentamattoman Arselanpolun siirtomahdollisuutta ja 
muuttamista puistoväyläksi sekä Arselanpuiston rajausta uudelleen. 

1.4. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
1. Asemakaavakartan pienennös  
2. Asemakaavakartan pienennös, ote 
3. Kaavamerkinnät 
4. Yleismääräykset 
5. Poistuva asemakaava 
6. Asemakaavan seurantalomake 
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7. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 
Asemakaava on tullut vireille vuoden 2016 ja 2017 kaavoituskatsausten yhteydessä.  

Kaupunkirakennelautakunta käsittelee asemakaavaluonnoksen kokouksessaan 
28.11.2017 ja asettaa luonnoksen sekä valmisteluvaiheen asiakirjat nähtäville xx.xx. 
– xx.xx.2017 väliselle ajalle. Naapureille lähetetään osallistumis- ja arviointisuunni-
telma sekä luonnos. Osalliset voivat jättää hankkeesta mielipiteitä. Kaavaluonnokses-
ta pyydetään lausunnot ja lisäksi kaupungin sisäiset sekä ELY-keskuksen kommentit. 
Saadun palautteen perustella luonnokseen tehdään muutokset ja valmistellaan kaa-
vaehdotus. Täydentyy. 

Kaupunkirakennelautakunta asettaa kokouksessaan xx.x.2018  asemakaavaehdo-
tuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolo pidetään x.x. – x.x.2018. 
Kaavaehdotuksesta pyydetään ELY-keskukselta lausunto. Täydentyy.  

Julkisen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen tehdään korjauksia ja vie-
dään tarvittaessa vielä kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn.  

Asemakaava viedään kaupunginhallituksen kautta hyväksyttäväksi. Tavoitteena on 
asemakaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa loppukesästä 2018. 

2.2. Asemakaava 
Tarkoituksena on sijoittaa Arselanpolun alueelle uusia pientalotontteja. Rakentama-
ton osuus Arselanpolun kevyen liikenteen väylästä ja sen viereinen oja kaavoitetaan 
lähivirkistysalueeksi, jolla hulevesien hallintaan liittyvät rakenteet ovat mahdollisia. 
Ojan eteläpuolelle osoitetaan Arselanpolun korvaava puistoväylä.  Mattisentietä jatke-
taan uudelle alueelle ja lisäksi Mattisentien katualueen varausta levennetään alku- ja 
loppupäästään. Hajanainen ja pyörätien halkoma Arselanpuisto halutaan muuttaa yh-
tenäisemmäksi, kuitenkin niin, että leikki- ja kenttätoiminnot säilyvät.  

Kaavalla osoitetaan asuinpientalojen korttelialuetta (AP), erillispientalojen korttelialu-
etta (AO), lähivirkistysaluetta (VL) sekä katualue. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 
noin 4 hehtaaria ja rakennusoikeuden kokonaismääräksi tulee 6600 k-m2. Omakotita-
lotontteja on 11 kpl ja tonttien koko on keskimäärin n. 800 m2. Arselankujan varren 
tonteilla rakennusoikeus on 200 k-m2 ja Valmuntien tontilla 250 k-m2. Asuinpientalo-
tonttien lukumäärä on 4, niiden koko on n. 3600 m2 ja rakennusoikeus on n. 1090 k-
m2 / tontti. AP-kaavamerkintä mahdollistaa rivitalot, kytketyt pientalot ja erilliset pien-
talot.  

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1. Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee entisellä peltoalueella, joka on osittain istutettu koivulle ja 
osittain pusikoitunut. Alueella kulkee asuinalueilta tulevia polkuja Kivisenojan varren 
suuntaan. Arselanpuistossa on leikkivälineitä ja palloilukenttä. Suunnittelualue rajau-
tuu rivitaloihin, Valmuntien varren omakotitaloihin, peltoalueeseen sekä Kivisisenojan 
varren kasvustoihin. Kivisenojan toisella puolen, ojan varressa on viljelypalstoja. Vie-
reiset yksikerroksiset pientaloalueet ovat rakentuneet 1970-luvulla. Mattisentien poh-
joispuolella on omakotitalotontteja ja eteläpuolella metsikköä ja peltoa. Alueelle lii-
kennöinti tapahtuu Mattisentien ja Valmuntien kautta.  
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Suunnittelualueen rajaus ortokuvassa. 

 
Mattisentie ortokuvassa.  
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Suunnittelualueen rajaus kantakartalla. 

 
Suunnittelualueella kulkee polkuja asuinalueilta ja Kivisenojan varresta. Osittain alue  

on pusikoitunut ja osittain se on istutettu koivikolle.  
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Polut liittyvät alueen muihin ulkoilureitteihin ja asuinalueen pihoihin. 

 
Arselanpolun rakennettu osuus.  

 
Rakentamattoman Arselanpolun kohdalla olevaa ojanpenkkaa. 
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 Suunnittelualue rajautuu etelässä peltoon. Maasto viettää loivasti Kivisenojan suuntaan. 

  
Arselanpuiston leikkikenttää.  

 
Arselanpuiston leikkikenttää.  



9 
 

 
Arselanpuiston pelikenttä. 

3.2.  Luonnonympäristö 
Uusi pientaloalue on entistä peltoa, johon on istutettu koivua. Alueen pohjoinen osa-
alue on saanut pusikoitua. Pohjoisreunassa on oja, joka laskee suunnittelualueen 
lounaispuolella kulkevaan Kivisenojaan. Alueen sisässä on vanhoja ojapainanteita. 
Koivun lisäksi kasvaa mm. pajua, leppää, vadelmaa, terttuseljaa ja taikinanmarjaa. 
Mattisentie rajautuu omakotitaloalueen hoidettuihin pihoihin sekä eteläpuolella ole-
vaan mäntyvaltaiseen metsikköön. Tietä reunustaa nuoret lehtipuut. Alueella ei ole 
luonnonsuojelukohteita tai –alueita.  

Rakennettava alue viettää loivasti kohti Kivisenojaa. Ylälaidassa maanpinta on 102 m 
mpy ja suunnittelualueen alalaidalla n. 101 m mpy. Maaperältään alue on pääosin 
hiesua. Etelälaidassa on hietaa ja lounaassa pintamaassa turvetta. Pohjoiskulmaan 
aluetta on tuotu täyttömaata. Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueeseen. 

 
Ote yleispiirteisestä maaperäkartasta (GTK) 

3.3. Rakennettu ympäristö 
Arselanpuistossa on leikkipaikka ja pienkenttä, johon kaupunki on tilannut puistoon 
uudet leikkivälineet. Suunnittelualue rajautuu 1970-luvulla rakentuneeseen asuinalu-
eeseen. Rakennukset ovat yksikerroksia ja loivakattoisia.  Viereisen alueen rivitalot 
on vuorattu punatiilellä, jota on käytetty alueella paljon. Valmuntien varressa on pin-
tamateriaalina käytetty myös vaaleaa tiiltä ja puuvuorausta.  Mattisentien pohjoispuo-

Hiesu 
 

Hieta 
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lella on vanhempaa, 1950- ja 1960-luvuilla rakentunutta rintamamiestalovaltaista alu-
etta. Suunnittelualueen eteläpuolella on laaja viljelymaisema, jonka keskelle jää Hovi-
lantien varteen sijoittuneet maatilakeskukset. 

 
Ote maastotietokannasta.  

Kunnallistekniikka  

Kunnallisen vesihuollon putket on sijoitettu kaavoitetun Arselanpolun alle. Iso osa 
Voutilan alueesta kuivattuu Arselanpolun hulevesiviemärin kautta Kivisenojaan.  

Mattisentien eteläpuolella on sähköjohto ja muuntaja. 

Kaukolämmön jakeluverkko ulottuu Valmuntielle (Elenia Lämpö Oy).  

 
Hulevesien nykytila, viemärit ja ojat. 
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Liikenne 

Suunnittelualueelle liikennöinti tapahtuu Mattisentien ja Valmuntien kautta. Valmuntie 
on päällystämätön tonttikatu, jolla on paljon tonttiliittymiä molemmin puolin katua. Ka-
tualueen varaus on 14 m leveä. Mattisentie on myös päällystämätön. Sen pohjois-
puoli on asemakaavoitettu pientalotonteiksi, muutamalle niistä on Mattisentieltä liitty-
mä. Katualueen varaus on pääosin 10 m leveä, mutta se kapenee kohti Arselaa. Tiel-
tä erkanee Mattisenkuja ja Hovilantie. Asuinalueen nopeusrajoitus on 40 km/h.  

Voutilan alueen tonttikadut syöttävät liikennettä Loimalahdentien sekä Pollentien ko-
koojakaduille. Näiden varsilla on jalankululle ja pyöräilylle varatut väylät ja hyvät yh-
teydet kouluihin ja palveluihin sekä keskustan suuntaan.  Suunnittelualue sijaitsee 
Hämeenlinnan liikenneverkkoselvityksen (Sito,v. 2013) mukaan joukkoliikenne-
vyöhykkeen ja autovyöhykkeen vaihettumisalueella. Autovyöhykkeellä on 2 auton 
asuntokuntia yli 50 %, joukkoliikennevyöhykkeellä 2 auton asuntokuntien osuus on 
pääasiassa 30 – 50 %.  

Bussit liikennöivät Loimalahdentietä ja Pollentietä pitkin. Keskustan suuntaan pääsee 
arkena kolme kertaa tunnissa.   

Palvelut 

Lähin koulu tulee olemaan Nummen yhtenäiskoulu, joka aloittaa toimintansa uusissa 
tiloissa syksyllä 2018 Kylätiellä. Suunnittelualueelta on matkaa koululle hieman reilu 1 
km. Luolajan ja Jukolan kouluissa ovat luokat 1-6. Nämä sijaitsevat n. 1,7 km:n pääs-
sä Arselanpolulta. Nummen palvelukeskukseen tulee myös eskari, neuvola ja kirjas-
to. Tällä hetkellä lähin päiväkoti sijaitsee Pollentien varressa. Lisäksi päiväkoteja on 
Jukolassa, Hirsimäessä ja Ahvenistolla. Jukolassa 1,3 km:n päässä ovat mm. kirjas-
to, terveysasema ja päivittäistavarakauppa. Lähin kauppa on alle kilometrin päässä 
Karhitiellä. Keskustan palvelut ovat lähempänä kuin Tiiriön palvelut.  

Virkistys 

Puistoväyliä pitkin pääsee n. yhden kilometrin päässä olevalle Tervaniemen ulkoilu- 
ja virkistysalueelle, jossa on myös uimaranta. Polkuverkostoa on rakennettu myös 
Sammon ja Hirsimäen suuntaan sekä edelleen Ahvenistolle. Lähimmät urheiluhallit 
löytyvät Nummen ja Luolajan koulun yhteydestä. Kivisenojan varressa on viljelypals-
toja.   

Ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueen lähistöllä ei ole häiritsevää liikennettä, eikä sinne kantaudu melua, 
myöskään ilmanlaatua pilaavaa toimintaa ei ole lähistöllä. Maaperä ei ole saastunut-
ta. 

3.4. Maanomistus 
Kaupunki omistaa Arselanpuiston sekä pusikoituneen ja nuorta koivua kasvavan en-
tisen peltoalueen, joka rajautuu yksityisiin peltoalueisiin. Nykyinen Mattisentien alue 
on kaupungin omistuksessa, suunnitellun katualueen levennyksen ja jatkon osalta 
maa on yksityistä.  
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Kaupungin maanomistus vihreällä ja yksityinen maanomistus valkoisella pohjalla.  

3.5. Suunnittelutilanne 

3.5.1. Valtakunnalliset, seudulliset ja muut alueelta laaditut suunnitelmat 

Valtakunnalliset tavoitteet (VAT) 

Suunnittelualueelle ei kohdistu valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita.  

Asemakaava 

Alue on pääasiassa asemakaavoitettu. Mattisentien levennettävällä alueella ei ole 
asemakaavaa.  
 
Asemakaavamuutosaluetta koskevat kaavat: 
nro  889  (22.11.1972): Katualue 
nro 1002 (23.11.1973): Ryhmäpuutarha-alue (MR2)  
nro 1218 (28.09.1977): Katualue 
nro 1545, (17.06.1981):Puisto (VP) 
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Ote ajantasakaavasta ja siihen merkittynä suunnittelualue.  

 
Sampo-Alajärven osayleiskaava (lainv. 29.3.2016) 

 Alueen osayleiskaava on oikeusvaikutteinen. Suunnittelualue on merkitty uudeksi 
 pientalovaltaiseksi alueeksi (AP). Yleismääräyksissä on huomautus Myllyojan tulva-
 herkkyydestä. Asemakaavoituksessa tulee osoittaa alueellisille hulevesien hallintajär-
 jestelmille soveltuvat sijoituspaikat ja mitoitus sekä ohjeistaa kortteli- ja/tai tonttikoh-
 taista hulevesien hallintaa.  

 
Ote osayleiskaavasta. Suunnittelualue on merkitty punaisella karttaan.  
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Maakuntakaava (yhdistelmä 28.9.2006, 2.4.2014 ja 24.5.2016) 
 
Vahvistuneiden maakuntakaavojen yhdistelmässä kohde on asuntovaltaista aluetta 
(A). 

 

 
Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä.  

Rakennusjärjestys 

Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 24.1.2013. Kaupungin-
valtuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen 10.12.2012 ja sitä noudatetaan asemakaa-
vaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrä.  

Pohjakartta 

Rasterimuotoinen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista 23.12.1999 annetun ase-
tuksen vaatimukset. 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 
Hankkeeseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta, minkä taustalla on tarve uusista 
pientalotonteista. 

4.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1. Osalliset 
Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä vi-
ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oi-
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keus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti 
tai suullisesti mielipiteensä asiasta.  

Osallisia ovat valtion ja kunnan viranomaistahot / hallintokunnat, Hämeen Ely-keskus,  
kaupungin yhdyskuntarakennepalvelut, tontti ja mittauspalvelut, rakennusvalvonta, 
ympäristöpalvelut, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, verkostojen haltijat: HS- Vesi Oy,  
Elenia Verkko Oy ja Elenia Lämpö Oy. Osallisia ovat myös kuntalaiset ja yhteisöt, 
maanomistajat ja -haltijat, naapurit, elinkeinonharjoittajat, yhteisöt ja muut vaikutuspii-
riin kuuluvat tahot.  

Asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto. 

4.2.2. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Asemakaavamuutos on tullut vireille vuoden 2016 kaavoituskatsauksen yhteydessä.  

Tiedottaminen ja osallistuminen sekä kuuleminen hoidetaan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Luonnoksen valmistuttua viedään se kaupunkirakennelau-
takunnan käsittelyyn, joka asettaa valmisteluvaiheen kuulemisen (luonnoksen nähtä-
ville).  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman saatavillaolo sekä valmisteluvaiheen kuulemi-
nen kuulutetaan Hämeen Sanomissa xx.x.2017. Luonnos on nähtävillä xx.xx. - 
xx.xx.2017 välisenä aikana, jolloin kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä Palvelupis-
te Kastellissa sekä kaupungin internetsivuilla. OAS:in täydentämistä pyydetään ja 
mielipiteet luonnoksesta pyydetään esittämään xx.x.2017 mennessä. Tieto suunnitte-
lun käynnistymisestä sekä valmisteluvaiheen kuulemisesta lähetetään kirjeitse naa-
pureille, kirjeen liitteenä on OAS ja asemakaavaluonnos. 

Mielipiteitä jätettiin…täydentyy. 

Asemakaavaehdotus viedään kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn xx.xx.2018, 
jonka jälkeen asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajalla x.x. – 
x.x.2018. Ehdotuksen nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaeh-
dotuksesta kirjallinen muistutus.  

Muistutuksia jätettiin... täydentyy. 

Mikäli julkisen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen tehdään paljon muu-
toksia, se viedään uudestaan kaupunkirakennelautakuntaan ja asetetaan uudestaan 
nähtäville.   

Kaavaehdotus viedään kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi loppukesästä 2018. 

4.2.3. Viranomaisyhteistyö 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetään Hämeen ELY-keskukselle. Viranomais-
neuvottelua ELY:n kanssa ei ole tarkoitus pitää, koska hankkeeseen ei liity valtakun-
nallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäyttötavoitteita. Hämeen ELY-keskukselta 
pyydetään epävirallinen kommentti luonnosvaiheessa ja virallinen lausunto kaavan 
ehdotusvaiheessa.  

Kaupungin hallintokunnilta ja Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ltä pyydetään kommen-
tit asemakaavan luonnosvaiheessa. Elenia Oy:ltä, Elenia Lämpö Oy:ltä ja pelastuslai-
tokselta pyydetään lausunnot. Keskinäisiä palavereja pidetään tarpeen tullen.  

Yhteenveto mielipiteistä ja lausunnoista ja palautteen pohjalta asemakaavaan tehdyt 
muutokset esitetään kohdassa 4.3.  
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4.3. Valmisteluvaiheessa saatu palaute 
 

Mielipiteet ja lausunnot sekä vastineet niihin 
 
Laatimisvaiheen kuuleminen xx.xx. – xx.xx.201x 

 
Mielipiteet 
 
Lausunnot 

4.4. Kaavaehdotuksesta saatu palaute 
 

Muistutukset ja lausunnot sekä vastineet niihin 
 

Ehdotusvaiheen kuuleminen x.x. – x.x.201x       

 

Muistutukset 
 

Lausunnot 

4.5. Asemakaavan tavoitteet ja eteneminen 

4.5.1. Lähtökohtatavoitteet 
Tavoitteena on osoittaa alueelle tontteja omakotitaloja ja pientaloja varten huomioi-
den ympäristön rakentumisen mittakaava, hulevesiin liittyvät tekijät sekä kehittää lii-
kenneoloja vastaamaan uutta liikennöintiä alueelle. Alue on vuonna 2016 vahvistu-
neessa yleiskaavassa osoitettu pientaloalueeksi. Hankkeella vastataan kaupungin 
läntistä puolta vaivaavaan tonttipulaan.  
 
Omakotitalot ovat yksikerroksisia ja muut pientalot tulevat olemaan korkeintaan kak-
sikerroksia. Reunassa kulkevalla ojalle jätettävä varaus pitää riittää myös laajemman 
alueen hulevesien johtamiseen. Nykyistä Mattisentietä on tarkoitus osittain leventää, 
lisäksi se parannetaan ja päällystetään. Ympäristön asukkaiden läpikulku Kivisenojan 
suuntaan huolehditaan, mutta toisesta kohtaa mitä nykyisen asemakaavan mukainen 
Arselanpolun sijainti on.  
 
Arselanpuisto on hajanainen ja kevyen liikenteen väylän halkoma ja se halutaan 
muuttaa alueeltaan yhtenäisemmäksi. Kaavamuutoksella tarkastetaan puiston rajoja 
uudelleen, kuitenkin siten että leikki- ja pelikenttätoiminnot säilyvät ja niille jää riittä-
västi tilaa. Pyörätien paikka katsotaan uudelleen, alueen reunaan. Nykyisen puiston 
eteläosasta erotetaan yksi omakotitalotontti, mikäli aluetta ei tarvita puistossa.  

4.5.2. Prosessin aikana syntyneet ja tarkentuneet tavoitteet 
Täydentyy. 
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4.6. Asemakaavan kuvaus 

4.6.1. Asemakaavaluonnos 

 
Asemakaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville.  

Suunnittelualueen rajat jatkavat lähikortteleissa osoitettuja rajalinjoja. Alueelle on 
luonnoksessa osoitettu 10 n. 800 m2 suuruista erillispientalotonttia (AO) päättyvän 
kadun varteen. Uusi katu on nimetty alustavasti Arselankujaksi. Rakennusoikeutta on 
näillä tonteilla 200 k-m2 ja kerrosluku on I. Yksi 900 m2 suuruinen tontti on lohkaistu 
Arselanpuistosta Valmuntien varteen nykyisten tonttien jatkoksi. Mikäli Arselankujan 
päähän tarvitaan kääntymispaikka tai puistoon lisätilaa, ne voidaan ehdotusvaiheessa 
osoittaa korttelin 135 tontista 11.  

Jatkettavan Mattisentien päästä on kulku neljälle asuinpientalotontille (AP). Niille voi-
daan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin. 
Kulku perimmäisille tonteille tapahtuu etummaisille tonteille osoitettavien ajorasittei-
den kautta. AP-tontit ovat kooltaan n. 3600 m2 ja rakennusoikeus on osoitettu tehok-
kuusluvun 0,3 mukaan eli n. 1090 k-m2 / tontti.  Rakennusalat kiertävät tonttien reuno-
ja ja kaavallinen ohjaus on rakentamisen suhteen väljää. Kerrosluvultaan rakennukset 
voivat olla korkeintaan kaksikerroksisia, kerrosluku ei ole kuitenkaan pakotettu. Matti-
sentien leveydeksi on osoitettu 10 m ja sen päässä on kääntöpaikka. Rakentamaton 
osuus Arselanpolkua on poistettu ja sen tilalle on laitettu puistoväylä Arselanpuistoon 
ja siihen liittyvälle lähivirkistysalueelle (VL). Toista virkistysaluemääräystä on tarken-
nettu merkinnällä hv, joka tarkoittaa, että alueelle voidaan rakentaa tasausaltaita, 
avo-ojia, maanalaisia viemäreitä tai muita hulevesien hallintaa parantavia rakenteita.   

Kaava-alueelle on osoitettu mm. seuraavat yleiset määräykset: 
- AO-tonteille saa rakentaa enintään kolme talousrakennusta ja nii-

den yhteenlaskettu kerrosala katoksineen saa olla korkeintaan 30 
% osoitetusta rakennusoikeudesta.  

- Ensisijaisesti tontin läpäisemättömiltä pinnoilta valuvat hulevedet 
käsitellään ja hyödynnetään tontilla. Toissijaisesti hulevedet tulee 
viivyttää kiinteistöllä. Viivytysrakenteiden mitoitustilavuus tulee olla 
1 m3 / 100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. Viivytysrakenteiden tu-
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lee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa. Järjestelmässä tulee olla suunni-
teltu ylivuoto. Hulevesien käsittelytapa tulee esittää erillisessä 
suunnitelmassa.  

 
Vaihtoehtona mietittiin myös pelkästään rivitalot ja muut pientalot (AP) mahdollistavaa 
kaavaa. Kuitenkin omakotitalojen niukka tarjonta suhteessa kysyntään länsipuolella 
kaupunkia ohjasi niiden osoittamista myös tälle alueelle.  

 
Vaihtoehtoinen, pelkästään asuinpientaloille tehty luonnos, josta luovuttiin.  
 
 
Maankäyttö jakaantuu käyttötarkoitusten mukaan seuraavasti: 
 pinta-ala, m2 rakennusoikeus, k-m2 tehokkuus 
AO 9016,9 2250 0,25 
AP 14 513,8 4354 0,3 
VL 3749,0   
VL-hv 3561,1   
katua 8368,5   
yhteensä 39209,3 6604  
 
Tarkemmin asemakaavan perustiedot on esitetty liitteessä x. 
 

4.6.2. Asemakaavaehdotus 
Täydentyy… 

 

5. ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 
 Arselanpolun asemakaava on pienialainen suunnittelukohde ja vaikutuksiltaan siten 
 vähäinen.  

Palveluihin  

Kaavalla ei osoiteta uusia palveluita. Alue tukeutuu pääasiassa Loimalahden  ja Ju-
kolan alueen palveluihin.  
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Vaikutukset ihmisten elinympäristöön ja asumiseen 

Alueelle osoitetaan 11 uutta erillispientalotonttia, joihin todennäköisesti rakennetaan 
yhden perheen asuntoja. Asuinpientalotontit toteutetaan useimmiten rivitaloina. Näitä 
tontteja on 4. Alue sijaitsee palveluihin nähden kohtuullisen hyvällä paikalla. Nummen 
uusi palvelukeskus sijaitsee kävelymatkan päässä, samoin lähikauppa. Kouluun pää-
see turvallisesti Loimalahdentien ja Pollentien jalankululle ja pyöräilylle osoitettujen 
katujen kautta. Asuinalueen tonttikaduille ei tule kevyen liikenteen väyliä, mutta moot-
toriajoneuvojen nopeuksia hillitsee tasa-arvoiset risteykset ja katujen kapeus. Liikku-
miseen voidaan käyttää myös kevyen liikenteen reittejä täydentäviä puistoväyliä. Las-
ten leikkipaikka ja pienkenttä on ihan asuinalueen vieressä ja Loimalahden ympäris-
tössä on myös isompia pelikenttiä. Virkistysmahdollisuudet sijaitsevat lähellä. Lasten 
päivähoitoon sekä kaupallisiin palveluihin ajetaan todennäköisimmin autolla, mutta ne 
ovat matkan varrella kaupungin suuntaan. Bussireitille ja kevyen liikenteen väylille on 
muutaman sadan metrin matka ja ne tarjoavat mahdollisuuden työmatkojen tekemi-
seen muullakin välineellä kuin omalla autolla.   

Yhtiömuotoinen asuminen houkuttelee todennäköisesti eri elämänvaiheissa olevia 
asukkaita. Omakotitonteille asettuvat asumaan useimmiten lapsiperheet. Kun alue on 
kokonaisuudessaan rakentunut, alueella arvioidaan asuvan n. 121 uutta asukasta. 
Näistä 0 – 15 -vuotiaita on noin 40.   

Maankäyttö tonttien 
lukumäärä 

asuntojen 
lukumäärä 

asukkaiden 
lukumäärä 

0-6 -
vuotiaat 

7-12 -
vuotiaat 

13-15 -
vuotiaat 

AP 4 44 87 14 11 4 
AO 11 11 34 5 4 2 
Yhteensä 15 55 121 19 15 6 

Pientaloalueen nykyisten asukkaiden kannalta ajateltuna vapaasti käytettävissä ollut 
viheralue häviää. Polkuyhteys Kivisenojan varren melko luonnontilaiseen ympäris-
töön kuitenkin säilyy.  

Nykyisen Arselanpuiston (leikkipaikka + kenttä) koko on 4490 m2. Luonnoksessa eh-
dotetaan puiston pienentämistä 3749 m2:iin eli poistuvan alueen suuruus on 741 m2. 
Puistoon on tilattu uusi välineistö ja niiden sijoittamiseksi on kaavassa jätetty riittäväs-
ti tilaa (ohjeellinen leikkipaikka-alue). Mikäli tilaa tarvitaan lisää, voidaan ehdotusvai-
heessa saada sitä lisää poistamalla korttelin 135 tontti 11 ja siirtämällä hulevesien oh-
jailuun varatun lähivirkistysalueen rajaa. Nykyinen pelikenttä säilyy ennallaan. Arse-
lanpuistosta poistuvalle alueelle ehdotetaan yhden omakotitalotontin asemakaavoit-
tamista. Nykyinen Arselanpuiston kokonaisuus on hajanainen ja kevyen liikenteen 
väylän halkoma. Kaavaratkaisulla halutaan siirtää kulkuväylä etelämmäksi ja muodos-
taa leikkialue yhtenäisemmäksi. Kokonaisuudessaan asemakaavoitettu viheralue 
kasvaa, kun ojan varsi Kivisenojan suuntaan on osoitettu myös viheralueeksi. Mah-
dollisuus viljelypalstojen sijoittamiseksi entiselle peltoalueelle poistuu. 

Kyläkuvaan  

Suunnittelualueen yleisilme muuttuu istutuskoivikosta ja osittain pusikoituneesta vi-
heralueesta pientaloalueeksi. Rakentaminen on pääasiallisesti yksikerroksista, mutta 
perällä voi olla myös kaksikerroksisia asuinrakennuksia. Koska rakentamisen ohjaus 
kaavalla on väljää, alueesta tuskin tulee kovin yhtenäistä ilmeeltään, mutta mittakaa-
vallisesti se sopeutuu ympäristöön. Suunnittelualue sijaitsee nykyisen asuinalueen 
perällä ja taajamakuvalliset vaikutukset näkyvät vain lähimaastossa. Mattisentien var-
ressa olevien tonttien istutusalueet pehmentävät vaikutelmaa pellon suunnasta. Isos-
ta peltoaukeasta huolimatta uusi asuinalue ei näy kaukomaisemassa Pollentien 
suunnasta, koska Hovilantien varren puusto estää näkymisen. Maisemaan sulautu-
minen pihojen ja viheralueiden istutusten kasvaessa vienee parisen vuosikymmentä. 

Liikenteeseen 

Uuden kaava-alueen tuottama lisä liikennemääriin Valmuntiellä ja Mattisentiellä eivät 
ole merkittäviä.  
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Arselanpolun asuinalueen liikennetuotos on laskettu oletuksella, että alueelle tulee 
121 asukasta. Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa – oppaan mu-
kaan alueen jokainen asukas tekee 2,31 kotoperäistä matkaa / asukas vuorokaudes-
sa (asumisen matkatuotosluvut 45 000 – 80 000 asukkaan kaupunkiseudulla, joukko-
liikennevyöhykkeellä). Kulkutapa on seuraavanlainen: henkilöautolla tehdään 54 % 
matkoista, jalan 24 %, polkupyörällä 14 % ja joukkoliikenteellä 5 %. Automatkoja ker-
tyy 1,25 automatkaa asukasta kohti. Vierailumatkat lisäävät määrää 22 %:lla, jolloin 
automatkoja syntyy yhteensä 1,53 asukasta kohti. Auton keskikuormitus on 1,58 
henkilöä, jolloin ajoneuvoksi muutettuna liikennemäärä on 0,97 ajoneuvoa 
/vrk/asukas. Alueen tuottama liikennemäärän on asutuksen osalta 117 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Asutuksen tuottaman liikenteen lisäksi alueelle suuntautuu huolto- ja 
jakeluliikennettä, jota on arviolta alle 15 ajoneuvoa vuorokaudessa.  

Uusien asukkaiden käytettävissä on valmis joukkoliikennereitti kohtuullisen etäisyy-
den päässä ja voidaan olettaa, että kasvava asukasmäärä tukee myös joukkoliiken-
teen palveluja alueella. Myös valmiiden jalankulku- ja pyöräteiden käyttö tulee lisään-
tymään. 

Maanomistukseen ja elinkeinonharjoittamiseen 

Asemakaavaluonnoksen mukainen Mattisentien jatkaminen ja leventäminen alku- ja 
loppupäästään vie yksityisen maata 1834 m2:n alalta. Suurimmaksi osaksi se on pois 
peltoalueesta ja siten viljelyala pienenee hieman. Kulku alueelle on kuitenkin luonte-
vinta järjestää Mattisentietä jatkamalla, kuten voimassa olevassa asemakaavassa on 
jo osoitettu.   

Yhdyskuntarakenteeseen 

Asemakaavalla tiivistetään yhdyskuntarakennetta lisäämällä asutusta kaupunkiraken-
teen sisällä, tukeutuen valmiiseen katuverkkoon, palveluihin ja kunnallistekniikkaan.  

Mattisentien lounaispuoli on rakentumaton ja yksityisessä maanomistuksessa. Pitkäl-
lä tähtäimellä peltoalue kuitenkin rakentuu asuinalueeksi laaditun osayleiskaavan 
mukaisesti ja silloin Mattisentie palvelee myös sieltä tulevaa liikennettä. Mattisentien 
leveydessä on huomioitu tulevaisuudessa sille ohjautuva liikenne. 

Vesiolosuhteisiin 

Alueen rakentaminen kuivattaa suunnittelualueen maaperää.  

Alueelta kerääntyvillä hulevesillä ei ole merkittävää vaikutusta hulevesien määrään. 
Valuma-alue on suurimmaksi osaksi rakentunut, eikä suunniteltu rakentaminen muu-
ta valuntaa paljoa nykytilanteeseen verrattuna. Koska pidemmällä välillä tapahtunut 
muutos luonnontilaisesta nykyhetkeen on ollut erittäin suuri ja Kivisenoja (alempana 
Myllyoja) on tulvaherkkää aluetta, pitää hulevesiä kiinteistökohtaisesti viivyttää. Tont-
tikohtaisten ja keskitettyjen hallintaratkaisuiden avulla vaikutetaan syntyneen hallinta-
velan vähentämiseksi. Hulevesien määrällisen hallinnan ohessa tapahtuva huleve-
sien puhdistuminen riittää asuinalueelta muodostuvan hulevesien laadulliseksi hallin-
naksi.  

Asemakaavan ratkaisut tähtäävät muodostuvien hulevesien määrän vähentämiseen. 
Kaavassa edellytetään ensisijaisesti hulevesien käsittelyä ja hyödyntämistä tonteilla. 
Tämä tarkoittaa sade- ja sulamisvesien imeyttämistä ja hyödyntämistä vesiaiheina tai 
kasteluvetenä.  Maaperäolosuhteet eivät ole imeyttämisen kannalta kutienkaan hyvät. 
Toissijaisesti hulevedet on viivytettävä. Toimenpide tasaa veden johtumista Myllyjo-
keen.  

Luontoon 

Asemakaavan mukainen toteuttaminen edellyttää istutuskoivikon ja pusikoiden rai-
vaamista. Luonnon monimuotoisuuteen asemakaavalla saattaa olla kuitenkin positii-
vinen vaikutus, koska kasvilajistoltaan melko yksipuolinen alue korvautuu vaihtele-
vammalla pihapiireihin istutettavalla lajistolla. Oletettavasti linnuston kannalta tärkeä 
Kivisenojan varren pusikko jää suunnittelualueen ulkopuolelle.   
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Yhdyskuntatalouteen 

Tuloja kaupungille syntyy tontin luovutuksesta. Kaupungille syntyy kuluja Mattisentien 
peruskorjauksesta ja jatkamisesta sekä kunnallistekniikan rakentamisesta. Uutta ra-
kennettavaa ja kunnossapidettävää katua alueelle tulee yhteensä n. 309 m. Johdot ja 
kadut ovat kuitenkin liitettävissä jo rakentuneen alueen verkostoon, eikä ylimääräisiä 
siirtymälinjoja tarvitse rakentaa.  

 

6.           ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Asemakaava ja asemakaavan muutos tulee voimaan, kun lainvoimainen hyväksy-
mispäätös kuulutetaan.  

Kaavan tultua lainvoimaiseksi laaditaan kunnallistekniset ja katusuunnitelmat valmiik-
si. Alueen toteuttaminen voidaan aloittaa kun maastomittaukset ja –merkinnät on teh-
ty.  

 

 

Hämeenlinnassa x.x.2018 

 

 

Niklas Lähteenmäki, suunnittelujohtaja 
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       LIITE 1 

Asemakaavaluonnos, 13.11.2017 
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     LIITE 2 

Asemakaavaluonnos 13.11.2017, ote 
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       LIITE 3 

Asemakaavamerkinnät 
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Yleismääräykset     LIITE 4 
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       LIITE 5 

Poistuva asemakaava 
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Seurantalomake     LIITE 6 
  

Täydentyy 

  

       LIITE 7 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Tä
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