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Asemakaavan selostus, joka koskee 30.11.2016 päivättyä asemakaavakarttaa, työnumero 2528,
diaarinumero YHLA 2040/2016

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1.

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Hämeenlinna kantakaupungissa Hätilän kaupunginosassa, osoitteessa
Kutalantie 2. Alueen etäisyys ydinkeskustasta on n. 1,5 km ja rautatieasemalta n. 1 km.
Alueen pinta-ala on n. 2,2 ha. Kaavamuutosalueeseen kuuluu paloaseman ja entisen
hätäkeskuksen tontti sekä tontin ja Harvialantien katualueen välinen kapea
puistokaistale.

Alueen sijainti opaskartalla
1.2.

Kaavan tarkoitus
Tarkoituksena on jakaa nykyinen paloaseman ja entisen hätäkeskuksen yhteinen tontti
siten, että hätäkeskusrakennukselle muodostetaan oma tontti. Harvialantien ja tontin
välinen kapea puistokaitale liitetään osaksi hätäkeskuksen tonttia. Uuden tontin
käyttötarkoitus muutetaan toimitilojen korttelialueeksi.
Aloite kaavamuutokseen tuli Linnan Kiinteistökehitys Oy:ltä. Vuonna 2014
hätäkeskustoiminnot siirrettiin pois Hämeenlinnasta, ja rakennus jäi vaille käyttöä. Jotta
käyttötarkoituksen muutos toimisto- / toimitiloiksi on mahdollista, täytyy asemakaavaa
muuttaa koska rakennus on samalla tontilla pelastusaseman kanssa. Alueen nykyinen
käyttötarkoitus on paloasemarakennusten korttelialue.

1.3.

Selostuksen liitteet
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta saatu palaute sekä viranomaisten antamat
lausunnot ja vastineet niihin
 Asemakaavakartta ja -määräykset
 Tilastolomake

1.4.

Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:
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2. LÄHTÖKOHDAT
2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1. Rakennettu ympäristö
Alueella sijaitsevat 1984 valmistunut Hämeenlinnan paloasemarakennus, toinen
pienempi paloasemarakennus joka on valmistunut 1986 ja aiemmin hätäkeskuksena
toiminut rakennus vuodelta 2004.
Paloasemarakennuksessa toimii Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pääpaloasema.
Hätäkeskuksen toiminnot ovat siirtyneet Turkuun vuonna 2014 Hämeen ja VarsinaisSuomen hätäkeskuksen yhdistymisen yhteydessä.

Entinen hätäkeskusrakennus.

Paloasemarakennus.
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Näkymä pihapiiristä.
2.1.2. Liikenne
Aluetta rajaavista kaduista Harvialantien on katujen toiminnallisessa luokituksessa
pääkatu ja Kutalantie on paikallinen kokoojakatu.
2.1.3. Historia
Alueella on sijainnut polttokalmistoon liittyviä hautaröykkiöitä, jotka on tutkittu 1980luvulla paloaseman rakentamisen yhteydessä. Hautaröykkiöihin viittaa voimassa olevan
vuoden 1984 yleiskaavan suojelukohde -merkintä. Aluetta on tutkittu vuosina 1955 ja
1980. Paloaseman takapihan kumpare, jolla sijaitsee säähavaintoasema, on jäänteenä
hautaröykkiöstä.
2.1.4. Luonnonympäristö ja maaperä
Alueella ei ole olemassa olevaa luonnonympäristöä. Koko suunnittelualueen täyttävät
hätäkeskuksen ja paloaseman rakennukset sekä pihatoiminnot.
Alueen maaperä on hiesua. (gtk.fi)
2.2.

Maanomistus
Alue on Hämeenlinna kaupungin omistuksessa. Hätäkeskusrakennusta ympäröivä osa
alueesta on vuokrattu Linnan Kiinteistökehitys Oy:lle.

Alueen
maanomistustilanne.
Vihreällä värillä
kaupungin maanomistus
ja keltaisella vuokratut
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alueet. Harmaat alueet ovat yksityisten tai valtion omistamia.
2.3. Suunnittelutilanne
2.3.1. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat
Maakuntakaava
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2006 alue on asuntovaltaista taajamatoimintojen
aluetta A. Aluetta koskevat myös seuraavat 1. vaihemaakuntakaavan merkinnät:
Katumajärven ympäristön liikennejärjestelyt se-3 ja kehitettävä liikennekäytävä HHT.

Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä. Keltainen nuoli osoittaa suunnittelualueen
sijainnin.
Yleiskaava
Hämeenlinna yleiskaavassa vuodelta 1984 (hyväksytty 11.1.1984) alue on osoitettu
julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Alueella on myös suojelukohde -merkintä.
Kantakaupungin yleiskaavan 2035 luonnoksessa (nähtävillä 9.6. - 7.8.2016) alue on
osoitettu palvelujen ja hallinnon alue / asuinalueeksi merkinnällä P/A.
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Vasemmalla ote Hämeenlinnan vuoden 1984 yleiskaavasta ja oikealla ote kesällä 2016
nähtävillä olleesta kantakaupungin yleiskaava 2035 luonnoksesta.
Asemakaava
Alueella on voimassa asemakaava nro1435, joka on hyväksytty 28.10.1981. Sen mukaan
alue on paloasemarakennusten korttelialuetta YPA. Rakennusoikeus on osoitettu
tehokkuusluvulla e=0.50 ja suurin sallittu kerrosluku on II ja autopaikojen
vähimmäismääräksi on määrätty 1 autopaikka 100 m² kohti.
Alueen länsireuna kuuluu asemakaavan nro 1923 (hyväksytty 29.7.1988) alueelle ja sen
määräys on puisto VP.

Alueen voimassa oleva asemakaava.
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2.3.2. Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
3.1.

Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet
Asemakaavaa muutetaan, jotta entisen hätäkeskusrakennuksen käyttötarkoitus olisi
mahdollista muuttaa. Hätäkeskustoimintojen poistuttua alueelta on rakennukselle etsitty
uutta käyttöä. Tavoitteena on määritellä alueelle soveltuvia toimintoja mahdollistava
kaavamerkintä, jotta käyttämätön alue rakennuksineen saataisiin myytyä tai vuokrattua
eteenpäin.

3.2.

Suunnittelun käynnistäminen
Asemakaavan muutos tuli vireille vuoden 2016 kaavoituskatsauksen yhteydessä.

3.3. Osallistuminen ja yhteistyö
3.3.1. Osalliset
Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.
3.3.2. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavoituksen vaiheista ilmoitetaan lehtikuulutuksilla Hämeen Sanomissa. Alueen
maanomistajia ja naapureita tiedotetaan myös heille lähetettävillä kirjeillä.
Kaavatyön eri vaiheissa nähtävillä olevat aineistot ovat saatavilla kaavan nettisivulla koko
kaavatyön ajan. Siellä ovat nähtävillä myös mahdolliset kaavaan liittyvät selvitykset.
3.3.3. Viranomaisyhteistyö
3.3.4. Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioon ottaminen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos
Kaavaehdotus
3.4.

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Asemakaavaratkaisulle ei ollut merkittävästi toisistaan eroavia vaihtoehtoja. Aluksi
kaavaratkaisua soviteltiin olemassa olevan korttelin alueelle, mutta entisen
hätäkeskusrakennuksen tontin huoltoliikennettä ja parkkipaikkoja ei saatu sovitettua
alueelle tarkoituksenmukaisella tavalla. Siksi päädyttiin ratkaisuun, jossa Harvialantien
varren puistoalue liitetään osaksi hätäkeskuksen tonttia.
Paloaseman ja uuden tontin välisen rajan sijainnin määrittämisessä vaikuttivat
pelastuslaitoksen tarpeet. Rajaa vasten sijoittuvien autopaikkojen säilyminen
pelastuslaitoksen käytössä ja varastorakennuksen jääminen pelastuslaitoksen puolelle
olivat pelastuslaitoksen toiminnalle välttämättömiä.
Harvialantien varrella puistokaitale otettiin osaksi uutta tonttia, koska siten pystyttiin
varmistamaan tontin sisäisen liikenteen toimivuus ja pysäköintipaikkojen riittävä määrä.
Varsin kapealla puistosuikaleella ei ole merkitystä puistokokonaisuuden kannalta, mutta
lisätila tontille tulee tarpeeseen. Tonttiin liitettävä puistoalue on osa laajempaa puistoa,
jonka kooksi muutoksen jälkeen jää 1,3 ha.
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1.

Kaavan rakenne
Kaavamuutoksella muodostuvat kortteliin 86 tontit 4 ja 5. Alueelle on varattu alueet
yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ET ja toimitilarakennuksille KTY-4.
Korttelialueiden koko on yhteensä 2,24 ha.

4.1.1. Korttelialueet
Kaavamuutosalueen maankäyttö jakautuu eri käyttötarkoitusten välillä seuraavasti:
käyttötarkoitus

pinta-ala

rakennusoikeus

tehokkuus

ET

16545 m²

8273 m²

e=0.50

5871 m²

2936 m²

e=0.50

KTY-4
4.2.

Vaikutusten arviointi
Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Hätäkeskusrakennuksen muutos toimisto- tai liiketiloiksi saattaa lisätä
henkilöautoliikennettä alueella verrattuna nykytilaan. Tontin koko ja siitä johtuva
mahdollisten pysäköintipaikkojen rajallinen määrä estää suuren liikennetuotoksen
aiheuttaman toiminnan sijoittumista alueelle.

4.3.

Ympäristön häiriötekijät

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
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