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Asemakaavan selostus, joka koskee 1.12.2014 päivättyä asemakaavakarttaa työnro 2517.

1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Kaava-alueen sijainti
Kaavamuutos koskee yleisen tien (vt 10) aluetta 109:895:2:4 Kartanonrannan
asuntoalueen kohdalla. Sijainti ja tunnistetiedot on esitetty opaskartalla selostuksen kansilehdellä.
Muutos tehdään Kartanonrannan asemakaavassa nro 2406 (hyv.11.4.2011) maantien alueeksi (LT, Harvialantie) osoitetulla osalla. Tälle noin kilometrin pituiselle tieosuudelle on kaavassa merkitty melueste, joka tulee rakentaa ennen asuinrakennusten käyttöönottoa Kartanonrannan kortteleissa 32, 34, 35, 41 ja 43.

1.2

Kaavan tarkoitus
Kaavamuutoksella korjataan maantien meluestettä koskeva kaavamääräys, joka
on tarkemman suunnittelun vaiheessa todettu osittain virheelliseksi ja josta on
muodostunut este asemakaavan toteutukselle.

2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessi
Kaavamuutoksen lähtökohtana on viranomaisten esitys maantien meluestettä koskevan kaavamääräyksen muuttamisesta asemakaavaratkaisun mukaiseksi. Kaavatyö käynnistyi maankäytön suunnittelun tilaajapäällikön päätöksellä 21.11.2014.
Asemakaavaehdotus esiteltiin yhdyskuntalautakunnalle 10.12.2014, jonka jälkeen
se oli julkisesti nähtävänä 18.12.2014 – 5.1.2015. Tavoitteena on kaavan hyväksyntä tammikuussa 2015.

2.2

Asemakaavan muutos
Maantien meluestettä koskevasta kaavamääräyksestä poistettiin melutasojen ohjearvot. Asuinalueen melulta suojaus tapahtuu usean meluesteen yhteisvaikutuksella, joten kaavassa ei ole perusteltua vaatia tien varteen tehtävältä meluesteeltä
ohjearvojen mukaisten melutasojen toteutumista.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Harvialantiellä (vt 10) kulkee 500010000 autoa vuorokaudessa. Nopeusrajoitus on 70 km/h. Leimuntien
kohdalla on linja-autopysäkit. Tien
varren kevyen liikenteen väylä Kartanonrannan puolella on tärkeä pohjois-eteläsuuntainen yhteys.

Kuva on otettu Leimuntien eteläpuolelta
kohti pohjoista.
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Kartanonrannan uuden asuntoalueen ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikka on
valmis. Asuntorakentaminen läntisillä korttelialueilla edellyttää lisäksi meluesteen
rakentamista maantien alueelle. Maankäyttösopimuksen mukaan meluesteen toteuttaa kaupunki osana alueen infran rakentamista. Kustannuksista vastaavat
ELY- keskus (korttelin 42 osalta) ja maanomistaja (muilta osin).
Kaupunki on suunnittelusopimuksella laadituttanut tiesuunnitelman meluesteen rakentamiseksi.
3.1.2 Maanomistus
Kaavamuutos koskee yleisen tien aluetta (kiinteistötunnus 109:895:2:4). Tienpitoviranomaisena toimii Uudenmaan ELY- keskus.
3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Asemakaava
Alueella on voimassa Kartanonrannan asemakaava nro 2406, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.4.2011. Kaavamuutos koskee maantien aluetta (LT).

Kaavaotteita: vas. ajantasa-asemakaava, oik. yleiskaava ja maakuntakaava.

Yleiskaava ja maakuntakaava
Kaupunginvaltuuston 11.1.1984 hyväksymässä yleiskaavassa vt 10 on merkitty
tieksi tai kaduksi. Kaava on oikeusvaikutukseton. Valtioneuvoston 28.9.2006 vahvistamassa Kanta-Hämeen maakuntakaavassa se on merkittävästi kehitettävä tieyhteys. Tien ja Katumajärven välinen alue on osoitettu taajamatoiminnoille (A), Katisten kartanon ympäristö matkailupalveluille (RMs).
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymää kaupungin rakennusjärjestystä
noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin
määrää.
4

Pohjakartta
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n (11.4.2014/323) vaatimukset.
Muita suunnitelmia
Kartanonrannan kaavasuunnittelussa on huomioitu vt 10 kehittämistarpeet liikennevirastossa laadittavan vt 10 parannussuunnitelman mukaisesti.
Kaupunki on selvittämässä edellytyksiä rakennuskauppakeskittymän sijoittamiseksi Harvialantien länsipuolelle Suosaareen.
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ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve

4.1.1 Muutoksen tarve
Kaavamuutoksen tarve tuli ajankohtaiseksi meluesteen rakennushankkeen myötä,
jolloin liikennevirasto totesi, että suunniteltu melukaide ei riitä kaavamääräyksen
mukaisen melutason saavuttamiseen asuinalueilla eikä tiesuunnitelmaa voitu hyväksyä vastoin kaavaa. Ongelma johtuu meluesteen merkintään liittyvästä kaavamääräyksestä, jonka mukaan maantien alueelle on tehtävä ”melua estävä rakenne
niin, että melutaso viereisellä korttelialueella saa olla päivällä korkeintaan 55 dBA
ja yöllä 45 dBA”. Luvut ovat valtioneuvoston asetuksen 993/ 1992 mukaisia melutason ohjearvoja uusilla asuinalueilla.
Se, että maantien meluesteellä yksin ei päästä ohjearvojen mukaiseen melutasoon, oli tiedossa jo kaavasuunnittelun aikana. Tästä syystä on kaavassa edellytetty lisäksi myös tonttikohtaisia melusuojauksia. Ennen asuinrakennusten käyttöönottoa on tontille rakennettava myös piha-alueita liikennemelulta suojaavia meluaitoja tai muita melua estäviä rakenteita. Riittäväksi katsottu meluntorjunta
asuinkorttelien ulkoalueilla tapahtuu siis maantielle ja tonteille rakennettavien meluesteiden yhteisvaikutuksella.
4.1.2 Viranomaisyhteistyö
Tilannetta puitiin Hämeen ja Uudenmaan ELY- keskusten edustajien kanssa
20.11.2014 pidetyssä yhteistyöpalaverissa. Siinä todettiin, että maantien meluestettä koskeva määräys on melutason ohjearvojen osalta kirjoitettu liian tiukaksi.
Määräys on sellaisenaan ristiriidassa meluselvityksen ja siihen perustuvan kaavaratkaisun kanssa. Jos tavoitetaso saavutetaan kahden kaavamerkinnän yhteisvaikutuksella, maantien meluesteen sitominen ohjearvoisiin ei ole perusteltua eikä
tarkoituksenmukaistakaan. Viranomaisten mielestä kaavamääräys voidaan korjata
vaikutuksiltaan vähäisellä asemakaavamuutoksella.
4.2

Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on korjata virheellinen kaavamääräys poistamalla desibelirajoja koskevat merkinnät ja vaatimus niiden mukaisesta melutasosta.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Kaavoitusprosessin osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen
vaiheista on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen
liitteenä 4. Kartanonrannan meluesteen kaavamuutostyössä osallisia ovat maanomistajat ja –haltijat, naapurimaanomistajat ja –haltijat, asukkaat, yhdistykset ja
yhteisöt, joiden toimialaa kaavamuutos koskee. Muita osallisia ovat Hämeen ELYkeskus yhdessä Uudenmaan ELY- keskuksen kanssa sekä kaupungin infran
suunnittelu, rakennusvalvonta ja ympäristötoimi.
Alueen maanomistajilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaavaratkaisu saattaa merkittävästi vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavan valmis5

teluun, arvioida vaikutuksia ja esittää kirjallisia tai suullisia mielipiteitä kaavaratkaisusta.
Asemakaavan muutoksesta päättää yhdyskuntalautakunta.
4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin kaupungin
ilmoitustaululla, naapureille myös kirjeellä 1.12.2014. Asemakaavaehdotus esiteltiin yhdyskuntalautakunnalle 10.12.2014, jonka jälkeen se oli julkisesti nähtävillä
18.12.2014 - 5.1.2015 välisen ajan. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta
kuulutettiin Hämeen Sanomissa 18.12.2014 ja kaupungin ilmoitustaululla. Ehdotuksen nähtävilläolon aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus tehdä
muistutuksia. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunto Hämeen ELY- keskukselta.
Kaavaehdotusta vastaan ei jätetty yhtään muistutusta eikä viranomaisilla ollut
asemakaavasta huomautettavaa.
Kaava on tarkoitus saattaa yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäväksi tammikuussa
2015.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne, aluevaraukset, kaavamerkinnät ja -määräykset
Maantien alue (LT)
Korjatun kaavamääräyksen mukaan liikennealue on varustettava tien pinnasta vähintään 1.4 m korkealla meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella ja melueste tulee rakentaa ennen asuinrakennusten käyttöönottoa kortteleissa 32, 34,
35, 41 ja 43. Vaatimus desibelirajojen mukaisesta melutasosta on poistettu.

5.2

Kaavamuutoksen vaikutukset
Kaavamuutoksen myötä tiesuunnitelma voidaan hyväksyä ja asuntoalueen melusuojaksi tarvittava melukaide vihdoinkin rakentaa. Muutos mahdollistaa uuden
asuntoalueen toteuttamisen ja kunnallisteknisten verkkojen hyödyntämisen.
Muilta osin kaavamuutoksella ei ole vaikutusta. Muutos oli luonteeltaan tekninen ja
sillä poistettiin kaavamääräyksestä se osa, joka oli ristiriidassa Kartanonrannan
hyväksytyn asemakaavaratkaisun kanssa ja jonka vaikutusta määräyksen tulkintaan ei osattu suunnitteluvaiheessa ennakoida.
Muutos ei heikennä elinympäristön laatua Kartanonrannan asuinalueella, sillä tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet on asemakaavassa huomioitu meluselvityksen
mukaisesti.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan saavutettua lainvoiman tiesuunnitelma voidaan hyväksyä ja melukaide rakentaa.
Hämeenlinnassa 12.1.2015

Päivi Saloranta
tilaajajohtaja, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
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LIITE 1

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta

109 Hml

Kaavan nimi

Kartanonrannan melueste, vt 10, kaup.osa 17

Hyväksymispvm
20.1.2015
YHLA
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
10
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,3636
Maanal. tilojen pinta-ala [ha]

Täyttämispvm

1.12.2014

Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus

10.12.2014
1.12.2014
2517

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemak. muutoksen pinta-ala [ha]

3,3636

Yhteenveto aluevarauksista
Aluevaraukset

Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[ha]
[%]
m²]
[e]

Yhteensä

Pinta-alan
muut. [ha +/-]

3,3636

100,0

0,0000

3,3636

100,0

0,0000

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Alamerkinnät
PintaAluevaraukset
ala [ha]

PintaKerrosala Tehokkuus
ala
[k-m²]
[e]
[%]

Pintaalan
muut.
[ha +/-]

Yhteensä

3,3636 100,0

0,0000

L yhteensä

3,3636 100,0

0,0000

LT

3,3636 100,0

0,0000
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Kerrosalan
muut. [km² +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

LIITE 2

ASEMAKAAVAKARTAN PIENNENÖS
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LIITE 3

9

LIITE 4

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
Kartanonrannan melueste – asemakaavan muutos
HÄMEENLINNAN KAUPUNKI – Maankäytön suunnittelu
1.12.2014

Kohde

Hakija / Aloite
Asemakaavan
tarkoitus

Asemakaavan muutos
Dnro:4355/2014 YHLA
Työnumero: 2517
Katinen 17.kaupunginosa, maantien alue
Kartanonrannan melueste
Hämeenlinnan kaupunki

Sijaintikartta

Asemakaavaan 2406 liittyvä teknisluonteinen
korjaus, jolla selvennetään maantien alueelle
osoitetun meluesteen määräystekstiä.

Kaavoitustilanne
ak 2406, kv
11.4.2011

Yleiskaava, kv
11.1.1984
Kanta-Hämeen
maakuntakaava,
VN 28.9.2006

Voimassa oleva asemakaava on laadittu Kartanonrannan uuden pientaloalueen rakentamista varten. Siinä on vt 10:n (Harvialantie) alueelle merkitty melueste, joka tulee rakentaa ennen
asuinrakennusten käyttöönottoa kortteleissa 32,
34- 35, 41 ja 43. Meluesteen vähimmäiskorkeus
tien pinnasta on 1.4 m.
Ote voimassa olevasta asemakaavasta
Vt 10 on yleiskaavaan merkitty tieksi tai kaduksi
ja maakuntakaavaan merkittävästi parannettavaksi tieyhteydeksi.

Maanomistus

Kaava koskee yleisen tien aluetta 109-895-2-4.

Nykytilanne ja
muutostarve

Kaavamääräyksen mukaan maantien alueelle
on tehtävä” melua estävä rakenne niin, että
melutaso viereisellä korttelialueella saa olla
päivällä korkeitaan 55 dBA ja yöllä 45 dBA.”
Nämä ovat valtioneuvoston antamia melutason
ohjearvoja uusilla asuinalueilla. Kartanonrannassa tätä tasoa ei kuitenkaan voida saavuttaa
ainoastaan maantien meluesteellä vaan tielle ja
tonteille rakennettavien meluesteiden yhteisvaikutuksella. Edellä mainittu vaatimus on näin
olleen ristiriidassa hyväksytyn asemakaavaratkaisun kanssa. Vaatimuksen esittäminen maantien meluesteen yhteydessä ei ole perusteltu,
joten se poistetaan.

Muutos

Laaditut selvitykset Meluselvitykset vt 10 melutasojen osalta
(Suunnittelukeskus Oy,1998 ja Ramboll Finland
Oy, 2005). Kartanonrannan kaavatyön aikana
meluselvitys päivitettiin ja arvioitiin valtatien
aiheuttaman melun vaikutus suunniteluun. Lisäselvityksiin ei ole tarvetta.
Arvioitavat vaikutukset

Kaavamuutoksella korjataan hyväksytystä kaavaratkaisusta poikkeavaan tulkintaan johtava
määräysteksti. Muutoksella ei ole merkittäviä
vaikutuksia eikä se heikennä elinympäristön
laatua Kartanonrannassa.

Sopimukset ja pää- Kaupunginhallitus on hyväksynyt maanomistajan kanssa laaditun maankäyttösopimuksen alueen
tökset
toteuttamisesta. Kaupunki on ELY- keskuksen kanssa tehdyn suunnittelusopimuksen perusteella
laatinut tiesuunnitelman vt 10 meluesteen rakentamiseksi.
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aavatyön
osalliset
MRL 62 §

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja 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 valmisteluun, arvioida sen
vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.
Kaupungin toimialoista osallisia ovat infran suunnittelu, rakennusvalvonta ja ympäristötoimi. Viranomaisista osallisia ovat Hämeen ja Uudenmaan ELY- keskukset.

Osallistumismenet- Asemakaavan vireilletulosta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla ja naapurimaanomistajille myös
tely
kirjeellä. Sähköisen ilmoitustaulun osoite on: http://hameenlinna.fi/ilmoitustaulu/.
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella Hämeen Sanomissa ja kaupungin
ilmoitustaululla. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Hämeen ELY- keskukselta.
Kuntalaisilla on mahdollisuus muistutuksen tekemiseen kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana.
Muistutus osoitetaan yhdyskuntalautakunnalle ja toimitetaan Raatihuoneenkatu 9, 4.krs, PL 84,
13101 Hämeenlinna.
Kaavan hyväksymispäätöksestä voidaan jättää kunnallisvalitus Hämeen hallinto-oikeuteen.
OAS saatavilla

OAS on kaavoitustyön ajan saatavilla maankäytön suunnitteluyksiköstä ja kaupungin internetsivuilta:
http://www.hameenlinna.fi/kaavat kohde Kartanonrannan melueste 2517.

Tavoiteaikataulu

Asemakaavamuutoksen hyväksyntä vuoden 2015 alussa.

Hyväksyminen

Kaavan hyväksymisestä päättää yhdyskuntalautakunta.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Irina Pohjola, puh. (03) 621 2514.
Asiakaspalvelu puh. (03) 621 3599
Hämeenlinnan kaupunki, Maankäytön suunnittelu
Raatihuoneenkatu 9, 4. krs, PL 84, 13101 Hämeenlinna

ASEMAKAAVAN VAIHEISTUS JA TAVOITEAIKATAULU
24.11.2014

VALMISTELUVAIHE EHDOTUSVAIHE
VAIHE
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12
1.12.

vireilletulo
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavaehdotuksen valmistelu

10.12

yhdyskuntalautakunta
1) kaavaehdotus
2) kaavan hyväksyminen
työkokous viranomaisten kanssa

20.11

viranomaislausunnot
14 pv

julkinen nähtävilläolo MRA § 27
mahdollisuus muistutuksen jättämiseen 
valitusaika
lainvoimaisuus
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2015
01

HYVÄKSYMISVAIHE
02

03

