
 
 
 
 
 
KOHDE 

Asemakaavan muutos ja asemakaava 
Työnumero: 2546 
Dnro: HML/1614/10.02.03.00/2017 
Voutila, 25. kaupunginosa, ryhmäpuutarha-alue, Arselanpuisto, Arselanpolku, 
Mattisentie 
Suunnittelualueen laajuus on n. 4 ha. 
           

 
Kaava-alueen sijaintikartta 

 

HAKIJA / ALOITE 
Hämeenlinnan kaupunki 

 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tarkoituksena on kaavoittaa pientalotontteja sekä Mattisentien katualueen le-
vennys ja jatko. Lisäksi tutkitaan Arselanpuiston rajausta uudelleen, rakenta-
mattoman Arselanpolun kevyen liikenteen väylän siirtämistä ja muuttamista 
puistoväyläksi. 
 
Tavoitteena on täydentää kaupungin tonttitarjontaa. Mattisentie parannetaan 
kestämään lisääntyvä liikenne. Arselanpolun siirron tavoitteena on sijoittaa se 
maastollisesti parempaan kohtaan. Lisäksi huomioidaan hulevesien virtausrei-
tit. Hajanainen ja pyörätien halkoma Arselanpuisto halutaan muuttaa yhtenäi-
semmäksi, kuitenkin niin, että leikki- ja kenttätoiminnot säilyvät.  
 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  
 Arsela: Asemakaavan muutos ja  

asemakaava 
 

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI    
Kaavoitus        
13.11.2017 
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Lähisijaintikartta 
 
 

KAAVOITUSTILANNE 
Asemakaavat  
  nro 889,   lainvoimainen 22.11.1972 
  nro 1002, lainvoimainen 23.11.1973 
  nro 1218, lainvoimainen 28.09.1977 
  nro 1545, lainvoimainen 17.06.1981 
  
Voimassa olevassa asemakaavassa kohde on ryhmäpuutarha-aluetta (MR2), 
puistoa (VP) ja leikkikenttä (UL). Mattisentie on katualuetta ja Arselanpolku on 
merkitty yleiselle jalankululle varatuksi katualueeksi. 
 

 
 
Ote ajantasakaavasta ja suunnittelualueen rajaus. 
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Sampo-Alajärven osayleiskaava (lainv. 29.3.2016)  
 

 
 
Ote osayleiskaavasta ja suunnittelualueen rajaus. 
 
Alueen osayleiskaava on oikeusvaikutteinen. Suunnittelualue on merkitty uu-
deksi pientalovaltaiseksi alueeksi (AP) ja asuntoalueeksi (A).  
 
Maakuntakaava (yhdistelmä 28.9.2006, 18.12.2014 ja 24.5.2016) 
 
Vahvistuneiden maakuntakaavojen yhdistelmässä kohde on asuntovaltaista 
aluetta (A). 
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MUUT SUUNNITELMAT 

- 
 

MAANOMISTUS 
Pääosa suunnittelualueesta on Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa. Mat-
tisentien kaakkoispuoli, johon tietä halutaan leventää ja jatkaa, on yksityises-
sä omistuksessa.  
 

 
Kaupungin maanomistus vihreällä.  

 
NYKYTILANNE 

Aiottu pientaloalue on pusikoitunutta ja metsittynyttä entistä peltoa. Asema-
kaavaan merkittyä ryhmäpuutarha-aluetta sekä Arselanpolun jalankululle 
merkittyä katualuetta ei ole toteutettu. Noin puolella alalla aluetta on istutettua 
koivua. Maastossa näkyvät vanhat ojapainanteet. Suunnittelualueen luoteis-
reunassa on isompi oja, joka valuu Kivisenojaan. Alueella on polkuja, jotka 
johtuvat asuinalueilta Kivisenojan varteen. Maasto viettää loivasti kohti Kivi-
senojaa, mutta alueella on myös hyvin tasaisia kohtia, jotka ovat ainakin pin-
tamaaltaan kosteita. Suunnittelualueen pohjoisosaan on ajettu täytemaata. 
Maaperä on pääosin silttiä. Valmuntien varressa olevassa Arselanpuistossa 
on leikkivälineitä ja palloilukenttä. Leikkipaikalle on tulossa uudet välineet. 
Leikkialueen läpi kulkee pyörätie.  
 
Vesihuollon putket kulkevat Valmuntiellä ja kaavoitetun Arselanpolun kohdal-
la. Mattisentien suunnittelualueelle johtavaa loppuosaa ei ole rakennettu.  
 

 
LÄHIYMPÄRISTÖ 

Valmuntien ja Leinuntien asuinalue on rakentunut 1970-luvulla. Valmuntien 
varressa on yksikerroksisia omakotitaloja ja Leinutien varressa yksikerroksisia 
rivitaloja. Kaavoitettava alue rajautuu pientaloihin. Lounaassa on Kivisenojan 
varren viheralue ja kaakkoispuolella peltoa. Kivisenojan toisella puolella on 
viljelypalstoja ja ojan vartta pitkin kulkee 110 kV:n ilmajohto. 
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Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei ole tiedossa muinaisjäännök-
siä, eikä siellä ole merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, erityisiä luon-
non- tai maisemallisia arvoja.  
 
Lähin kauppa on Loimalahdentien varressa, mutta kaupalliset palvelut sijait-
sevat pääasiassa Jukolassa. Nummen palvelukeskus on rakenteilla 1 km 
päähän suunnittelualueelta, sinne sijoittuvat koulu, kirjasto ja neuvola. Tällä 
hetkellä lähimmät toimivat koulut ovat Jukolan ja Ahveniston koulut. Päiväko-
dit löytyvät Liivuorentien, Ahvenistontien ja Hirsimäenkadun varresta.  
 

 
MUUTOS 

Kaupunkirakenteen reuna-alue muuttuu pientaloalueeksi. Leikki- ja palloilu-
alue muuttuu yhtenäisemmäksi ja sen kautta kulkeneet kulkureitit siirtyvät 
alueen reunaan. Mattisentietä jatketaan ja osalla matkaa katualue leventyy.  
 
 

LAADITUT SELVITYKSET / LÄHTEET 
• Sampo-Alajärven osayleiskaavan hulevesiselvitys, Sito, 2015 
• Vanhoja maaperäkairauksia. 

 

LAADITTAVAT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT 

- 

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 
- 

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
Suunnittelun yhteydessä arvioidaan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, 
kaupunkikuvaan, asumiseen, palveluihin, liikenteen järjestämiseen, hulevesiin 
ja luontoon.  
 
Vaikutusten arviointi perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin, suori-
tettaviin maastokäynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin, osallisilta saataviin 
lähtötietoihin sekä lausuntoihin ja huomautuksiin. Vaikutuksia arvioidaan asi-
antuntija-arvioin yhteistyössä kaupungin viranomaisten ja osallisten kanssa. 
 

SOPIMUKSET JA PÄÄTÖKSET 
Asemakaavamuutos on tullut vireille vuoden 2016 kaavoituskatsauksen yh-
teydessä. Kaavamuutos on huomioitu myös vuoden 2017 kaavoituskatsauk-
sessa.  

 
 
KAAVATYÖN OSALLISET 

Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alueen maanomistajat sekä ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmiste-
luun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä.  
 
Valtion ja kaupungin viranomaiset/ aluehallinto: 

• Hämeen ELY-keskus 
• Kanta-Hämeen Pelastuslaitos 
• kaupungin eri yksiköt 
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Verkostojen haltijat: 

• Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 
• Elenia Oy 
• Elenia Lämpö Oy 

 
Kuntalaiset ja yhteisöt.  

• maanomistajat 
• naapurit 
• asukasyhdistykset 
• muut vaikutus piiriin kuuluvat tahot 

 
 
OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN 

Nähtävillä olosta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella Hämeen Sanomissa, sähköi-
sellä ilmoitustaululla sekä lähetetään naapureille kirje. Viranomaisilta ja ver-
kostojen haltijoilta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta. ELY-keskus voi 
halutessaan antaa luonnoksesta myös kommentin. Viranomaisilta pyydetään 
lausunnot tarvittaessa myös kaavan ehdotusvaiheessa.  
 
Kuntalaisilla ja yhteisöillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikojen puitteissa mie-
lipiteen esittämiseen kaavaluonnoksesta maankäytön suunnitteluyksikköön.  
 
Ehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä mahdolliset muistutukset osoitetaan 
kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitetaan maankäytön suunnitteluyksik-
köön Raatihuoneenkatu 9, 4. krs (PL 84) 13101 Hämeenlinna.  
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä voidaan jättää valitus Hämeen hallinto-
oikeuteen valitusaikana.  

 
 
OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAATAVILLA 

OAS on kaavoitustyön ajan saatavilla maankäytön suunnitteluyksiköstä ja 
päivitettynä internetsivuilta: http://www.hameenlinna.fi/Kaavat. 

 
 
TAVOITEAIKATAULU 

Asemakaava on määrä hyväksyä syksyllä 2018. Tavoiteaikataulu on tämän 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä.  

 
 
HYVÄKSYMINEN 

Kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä. 
 
 
YHTEYSHENKILÖT 

Kaavasuunnittelija Marja Suutari, puh. 03 621 2368 
Maankäytön asiakaspalvelupiste puh. 03 621 2310 

 
 
Hämeenlinnan kaupunki 
Maankäytön suunnittelu 
Raatihuoneenkatu 9, 3. krs 
PL 84, 13101 Hämeenlinna  

 
sähköposti: etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi
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ASEMAKAAVAN VAIHEISTUS JA ALUSTAVA AIKATAULU 

VAIHE 
2016 

 
01 

2017 
 

09 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

12 

 
2018 

 
01 
 

 
 

02 

 
 

03 

 
 

04 

 
 

05 

 
 
 

06 

 
 
 

07 

 
 
 

08 
 

 
 
 

09 

Kaavoituskatsauksessa vireilletulo   
21.1.              

Kaavaluonnoksen / asiakirjojen valmistelu               

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / saatavilla kaavatyön ajan  
   

13.11. 
      

    

Kaupunkirakenneltk / kaavaluonnos    28.11.       
    

KAAVALUONNOKSEN nähtävänäolo (MRA § 30) 
 mahdollisuus mielipiteen esittämiseen (maankäyt.suunnitt.)     

 
x.12.- 

 

x.1. 
     

    

Viranomaisneuvottelu / tarvittaessa   ()            

Lausunnot / kommentit     x.12.- x.1.         
Asemakaavaehdotuksen laatiminen               

Kaupunkirakenneltk / kaavaehdotus   
       

x.x.       

Kaavaehdotus julkisesti nähtävänä (MRL 65§, MRA § 27), 14 pv 
 mahdollisuus muistutuksen jättämiseen (kaup. hallitukselle)        

 
  

    

Lausunnot               

Kaupunkirakenneltk         
    

xx.xx 
    

Kaupunginhallitus            
 

   

Kaupunginvaltuusto            
     

  
 

 

Valitusmahdollisuus kaavan hyväksymispäätöksestä (hallinto-oik.) 
              

 
 

Lainvoimaisuus                      
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