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1 Tiivistelmä 
1.1 Asemakaavan muutoksen sisältö 

Asemakaavan muutos kattaa 20. kaupunginosan korttelin 102 tontit 7, 8 
ja 9 sekä liittyviä katu- ja puistoalueita ja koskee Hämeenlinnan kau-
pungin seuraavia kiinteistöjä: 

- 109-20-102-7: nykyinen rakentamaton toimistorakennusten tontti 

- 109-20-102-8: nykyinen rakentamaton autopaikkojen tontti 

- 109-20-102-9: nykyinen rakentamaton toimistorakennusten tontti 

- 109-20-9903-4: puisto 

- 109-20-9908-1 (osa): suojaviheraluetta 

- 109-20-131-6 (osa): katualuetta 

Alue sijaitsee Kankaantaustan kaupunginosassa, noin 1,7 km etäisyy-
dellä Hämeenlinnan keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 1,06 ha. Alue 
sijoittuu Kanakouluntien ja Valtatie 3:n väliin sisältäen rakentamatto-
man tontin osoitteessa Kanakouluntie 1 sekä siihen liittyviä muita alu-
eita. Asemakaavan muutosalueen sijainti on esitetty selostuksen kansi-
lehdellä. 

Uudeksi käyttötarkoitukseksi suunnitellaan kerrostalo- ja rivitalomuo-
toista asumista sekä niihin liittyvää pysäköintialuetta. Katu- ja viheralu-
eille ei suunnitella muutoksia. 

Tavoitteena on kaupunkirakenteen eheyttäminen alueen rakentamisen 
kautta. Lisäksi asemakaavamuutoksella selkeytetään alueen asemakaa-
vatilannetta. 

 

1.2 Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
Asemakaavamuutos on tullut vireille vuoden 2018 kaavoituskatsauk-
sessa 18.12.2017. Kaavoitukseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan 
aloitteesta asemakaavan muutoshakemuksella 25.8.2017. 

Asemakaavamuutoksesta on pidetty MRA 26 §:n mukainen viranomais-
neuvottelu 13.8.2018. 

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja 
kaavaluonnos on valmisteltu kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen 
23.10.2018. Lautakuntakäsittelyn jälkeen järjestetään valmisteluvaiheen 
kuuleminen, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kuulu-
tetaan olevan saatavilla sekä kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto 
laitetaan nähtäville. OAS ja luonnos lähetetään tällöin myös naapureille 
ja osallisille tiedoksi. Osallisilla on mahdollisuus esittää OAS:in täyden-
tämistä sekä esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Kaavaluonnokses-
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ta pyydetään lausunnot tai muu kannanotto verkkoyhtiöiltä, viranomai-
silta ja kaupungin sisäisesti. 

Luonnos laaditaan ehdotukseksi ja kaupunkirakennelautakunta asettaa 
kokouksessaan X.X.201X asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 
30 päivän ajaksi. Nähtävilläolo pidetään X.X. – X.X.201X. Osalliset voi-
vat tehdä asiasta muistutuksen. 

Kaavaehdotuksesta pyydetään tässä vaiheessa tarvittaessa lausunnot 
viranomaisilta. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen tehdään kor-
jaukset ja viedään kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginhallituk-
sen kautta hyväksyttäväksi. Tavoitteena on asemakaavan hyväksyminen 
kaupunginvaltuustossa vuoden 2019 aikana. 

 

1.3 Asemakaavan muutoksen toteutus 
Asemakaava tulee lainvoimaiseksi, kun hyväksymispäätös kuulutetaan 
valitusajan jälkeen. Tonttijako ja lohkominen voidaan tehdä tämän jäl-
keen. Uusi tontti viedään kaupungin kiinteistörekisteriin. Rakentami-
nen on maanomistajan päätettävissä. 
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2 Lähtökohdat 
2.1 Suunnittelutilanne 
2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Suunnittelualue toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
osana Hämeenlinnan kantakaupunkia ja keskustan vaihettumisvyöhy-
kettä. 

2.1.2 Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa suunnittelualueella on osa merkinnällä A, asuntoval-
tainen taajamatoimintojen alue, määriteltyä aluetta. 

Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten 
keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, 
pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita 
sekä erityisalueita. 
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2.1.3 Yleiskaava 
Lainvoimaiseksi 29.9.2018 tulleessa kantakaupungin yleiskaavassa 
2035 suunnittelualue on merkitty merkinnällä AK, kerrostalovaltainen 
asuinalue. 

Merkinnällä osoitetaan asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden 
asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu kerrostaloihin. Yleiskaavalla voidaan 
tarvittaessa täsmentää kerros- ja pientalojen kerrosalojen suhdetta kui-
tenkin siten, että pääosa kerrosalasta sijoittuu kerrostaloihin. 

Yleiskaavakartassa AK-alue sijoittuu kapeana vyöhykkeenä AP-alue 
(pientolavaltainen asuinalue) ja Valtatie 3:n väylän väliin. Näin alueelle 
muodostuu asumisen ja liikenneväylän rajaa osoittava ja molempien 
maisemaan osallistuva reuna. 



   

 

    
 

8 (23) 
 

 

2.1.4 Asemakaava 
Korttelissa 102 on voimassa oleva asemakaava nro 2056 vuodelta 1993. 
Lisäksi ympäröivillä katu- ja viheralueille on voimassa pieniä sirpale-
maisia osia aikaisemmista asemakaavoista. 

Voimassa olevassa asemakaavassa tontit 7 ja 9 on merkitty merkinnällä 
KT, toimistorakennus korttelialue. Tontin 7 sallittu rakennusoikeudelli-
nen kerrosala on 6600 k-m2 ja määrätty kerrosluku IV. Tontin 9 sallittu 
rakennusoikeudellinen kerrosala on yhteensä 2700 ja sallittu kerrosluku 
osin II ja osin III. 

Tontti 8 merkinnällä LPA, autopaikkojen korttelialue. 

Liittyvät viheralueet on merkitty merkinnöillä VP, puisto, ja EV, suojavi-
heralue. 
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2.1.5 Rakennusjärjestys 
Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 
24.1.2013. Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen 
10.12.2012 ja sitä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin 
kuin asemakaava ei toisin määrä. 

2.1.6 Kiinteistörekisteri 
Alueelle on laadittava erillinen sitova tonttijako. 

 

2.1.7 Rakennuskiellot 
Alueella ei ole voimassa rakennus- tai toimenpidekieltoja. 

 

2.1.8 Muut suunnitelmat ja päätökset 
Kaavoitukseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta asema-
kaavan muutoshakemuksella 25.8.2017. 

Kaupunki ja yksityinen maanomistaja laativat erillisen maankäyttösopi-
muksen asemakaavan valmistelun yhteydessä. 

2.1.9 Pohjakartta 
Asemakaavamuutoksen suunnittelussa käytetty pohjakartta täyttää kaa-
voitusmittauksista 23.12.1999 annetun asetuksen vaatimukset. 

2.2 Selvitys alueesta 
2.2.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin Kankaantaustan 
(20.) kaupunginosassa. Alueella sijaitsevat korttelin 102 tontit 7, 8 ja 9 
sekä liittyviä katu- ja puistoalueita. 

Tontit 7 ja 9 on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu toimistora-
kennusten korttelialueeksi, ja tontti 8 edellisiä palvelevaksi autopaikko-
jen korttelialueeksi. Tontin ovat jääneet rakentamatta.  

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa käytössä olevaan liikerakennuk-
sen tonttiin, idässä valtatie 3:een, etelässä rivitalotonttiin sekä asema-
kaavallisesti suojellun Kanakoulun tonttiin ja lännessä Kanakouluntien 
ja Virvelintien osalta asuinpientalotontteihin. 
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Aluerajaus ortoilmakuvassa. 

 

2.2.2 Maanomistus 
Asemakaavan muutosalueella sijaitsevat korttelin 102 tontit 7, 8 ja 9 
ovat yksityisomistuksessa. Alueella sijaitsevat katu- ja viheralueet ovat 
kaupungin omistuksessa.  

 

2.2.3 Rakennettu ympäristö 
Alueen rakennuskanta on pientalovaltaista sekä iältään, tyyliltään ja vä-
ritykseltään vaihtelevaa. Pääosa rakennuksista on yksikerroksisia ja har-
jakattoisia. Pääsääntöinen julkisivumateriaali on puu, rivitaloissa kui-
tenkin tiilimuuraus. 

Kanakoulun rakennus kaksikerroksinen, aumakattoinen ja julkisivuil-
taan vaaleaksi rapattu. Kaupunkikuvallisesti se toimii alueella eräänlai-
sena lähiympäristön maamerkkinä. 

Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee yksittäinen myymäläraken-
nus, joka poikkeaa alueen muusta rakennuskannasta merkittävästi. 
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Suunnittelualue Virvelintien suunnasta. 

 

 

Suunnittelualue Kanakouluntien suunnasta. 
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Myymälärakennus suunnittelualueen pohjoispuolella. 

 

 

Näkymä Kanakouluntietä pitkin etelään. 
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Kanakoulu. 

 

 

Näkymä Kanakouluntietä pitkin pohjoiseen. 
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2.2.4 Luonnonolosuhteet 
Suunnittelualue on pääsääntöisesti luonteeltaan rakentamatonta tontti-
maata, jonka kasvillisuus on hoitamatonta. Tonteilla kasvaa erikokoisia 
puita ja yleisilme on rehevä, joskin vaihteleva ja epäsiisti. Puisto- ja suo-
javiheralueilla kasvillisuus on niin ikään rehevää, mutta jossain määrin 
yhtenäisempää. 

Pinnanmuodoiltaan suunnittelualue on varsin tasainen, noin korossa 
+87 … +88. Valtatie 3 sijaitsee suunnittelualueeseen nähden maastolli-
sesti likimäärin samassa korossa, mutta niiden välissä sijaitsee mootto-
ritiehen liittyviä pengerryksiä sekä meluaita. 

Suunnittelualueella ei ole merkittäviä luontokohteita tai -arvoja. 

 

2.2.5 Suojelukohteet 
Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita. 

Suunnittelualue rajautuu korttelin 102 tonttiin 10, jolla sijaitsee asema-
kaavallisesti suojeltu Kanakoulu eli Siipikarjanhoitokoulu. Rakennus on 
valmistunut vuonna 1929 ja edustaa tyyliltään 20-luvun klassismia. 

 

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 
Valtatie 3 aiheuttaa alueelle liikennemelua. Valtatien varrella sijaitsee 
melumuuri. 

Asemakaavasuunnittelun edetessä alueesta tehdään melumallinnus ja 
asemakaavaan sisällytetään mallinnuksen tulosten mukaiset tarpeelliset 
määräykset rakennusten ääneneristyksestä. 
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3 Asemakaavan muutoksen tavoitteet 
3.1 Yleiset tavoitteet 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kaupunkirakenteen eheyttämi-
nen alueen rakentamisen kautta. Rakentamatta jääneille toimitilaton-
teille ei arvioida olevan toteuttamisen edellytyksiä. Samanaikaisesti alu-
eelle kohdistuu kysyntää asunnoille. 

Lisäksi asemakaavamuutoksella selkeytetään alueen asemakaavatilan-
netta. Tavoitteena on yhdistää alueella edelleen voimassa olevia, aikai-
sempien asemakaavallisten vaiheiden sirpalemaisia osia yhdeksi koko-
naisuudeksi. 

3.2 Osallisten tavoitteet 
Täydennetään asemakaavamuutoksen suunnittelun edetessä. 
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4 Asemakaavan muutoksen kuvaus 
4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus 

Suunnittelualueella sijaitsevat korttelin 102 tontit 7 ja 9 (toimistoraken-
nusten korttelialuetta) ja tontti 8 (autopaikkojen korttelialuetta) ovat 
jääneet rakentamatta. Uudeksi käyttötarkoitukseksi suunnitellaan ker-
rostalo- ja rivitalomuotoista asumista sekä niihin liittyvää pysäköinti-
aluetta. Näiden osalta asemakaavamuutokseen sisältyy ohjeellisen tont-
tijaon muutos. 

Suunnittelualueella sijaitseville katu- ja viheralueille ei suunnitella 
muutoksia. 

Tavoitteena on kaupunkirakenteen eheyttäminen alueen rakentamisen 
kautta. Lisäksi asemakaavamuutoksella selkeytetään alueen asemakaa-
vatilannetta. 

 

4.2 Mitoitus 
Rakentamattomien tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeudellinen ker-
rosala on voimassa olevan asemakaavan mukaan 9300 k-m2 ja kerros-
korkeus II … IV. 

Asemakaavan muutoksessa osoitettava rakennusoikeudellinen kerrosala 
on 7200 k-m2 asuinkerrostaloille ja 780 k-m2 rivitaloille, mikä asema-
kaavamääräyksin sallitut kerrosalan ylitykset huomioiden vastaa liki-
määrin voimassaolevan asemakaavan rakentamisen laajuutta. Asema-
kaavan muutoksessa osoitettava suurin sallittu kerroskorkeus on rivita-
loilla II, asuinkerrostaloilla IV ja asuinkerrostalojen maamerkkiosassa 
VIII. Asukasmäärän lisäys on 175 … 200 asukasta asumisväljyydellä 1 
asukas / 40 … 45 k-m2. 

Asemakaavan muutoksessa autojen pysäköinnin mitoituksena käytetään 
1 autopaikka AK-korttelialueen 100 k-m2 kohti ja 1 autopaikka AR-kort-
telialueen 85 k-m2 kohti, joiden lisäksi yksi autopaikka 20 asuntoa kohti 
vieraspysäköintiä varten. 

Asemakaavan muutoksessa autojen polkupyörien säilytyksen mitoituk-
sena käytetään 1 säilytyspaikka AK-korttelialueen 40 k-m2 kohti ja 2 säi-
lytyspaikkaa AR-korttelialueelle rakennettavaa asuntoa kohti. 

 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 
4.3.1 Maankäyttö 

Nykyiset rakentamattomat tontit on osoitettu ympäristöstä poikkeavasti 
toimistokäyttöön. Asemakaavan muutoksella tontit osoitetaan asuin-
käyttöön, millä yhtenäistetään alueen maankäyttöä. 
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4.3.2 Liikennesuunnitelma 
Suunnittelualue tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon, eikä alueelle 
laadita erillistä liikennesuunnitelmaa. 

 

4.3.3 Palvelut ja työpaikat 
Asemakaavan muutoksella ei osoiteta uusia palveluita tai työpaikkoja. 
Alue tukeutuu Kankaantaustan alueen olemassa oleviin palveluihin. 

 

4.3.4 Alueen rakennettavuus ja yhdyskuntatekniset ratkaisut 
Suunnittelualue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntatekniikkaan. 

 

4.4 Ympäristön häiriötekijät 
Asemakaavan muutos ei tuota alueelle uusia merkittäviä häiriöitä.  

 

4.5 Nimistö 
Alueella ei ole uusia nimistökohteita. 
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5 Asemakaavaratkaisun vaikutukset 
5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 
5.1.1 Uudisrakentamisen, puistotilojen ja julkisen kaupunkitilan perustelut 

Asemakaavan muutoksen tavoite on saattaa rakentamaton alue raken-
netuksi. 

 

5.1.2 Rakennussuojelukohteiden perustelut 
Asemakaavan muutoksen mukaisen rakentamisen myötä paineet alueen 
muutoksille täydennysrakentamisen kautta vähenevät. Tällä on välilli-
nen positiivinen vaikutus suunnittelualueeseen rajautuvan Kanakoulun 
suojelutavoitteiden toteutumiselle. 

 

5.2 Vaikutukset liikenteen järjestämiseen 
Suunniteltu käyttö ei aiheuta merkittävää kuormitusta alueen liikenne-
verkolle, eikä liikenteen järjestelyitä ole siten tarpeen muuttaa. Tarvitta-
vat autopaikat sijoitetaan tonteille. 

 

5.3 Vaikutukset maisemaan, puisto-olosuhteisiin ja luontoon 
Valtatie 3:n moottoritiemaisemassa asuinkerrostalon VIII-kerroksinen 
osa muodostaa maamerkin, joka osoittaa etelästä saavuttaessa Hämeen-
linnan keskusta-alueen alkamista. Samoin se toimii Kanakouluntien-
Virvelintien maisemassa maamerkkinä. 

Asemakaavan muutoksen vaikutukset luonnonolosuhteisiin ovat vähäi-
set. 

 

5.4 Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen 
Suunnitelluilla uusilla rakennuksilla on vähäinen estävä vaikutus Valta-
tie 3:n aiheuttamiin meluhäiriöihin. 

 

5.5 Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin 
Hankkeen vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin ovat 
vähäiset. 

 

5.6 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Hankkeen yhdyskuntataloudellisen vaikutukset ovat vähäiset. 
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6 Suunnittelun vaiheet 
6.1 Suunnittelun vireilletulo sekä sitä koskevat päätökset 
6.1.1 Vireilletulo 

Asemakaavamuutos on tullut vireille vuoden 2018 kaavoituskatsauk-
sessa 18.12.2017. Kaavoitukseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan 
aloitteesta asemakaavan muutoshakemuksella 25.8.2017. 

 

6.1.2 Sopimukset 
Kaupunki ja yksityinen maanomistaja laativat erillisen maankäyttösopi-
muksen asemakaavan valmistelun yhteydessä. 

 

6.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja muuta aineistoa on näh-
tävillä hankkeen koko keston ajan. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä 
ja Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta on mahdollisuus esittää mielipiteitä. 

 

6.3 Viranomaisneuvottelu 
Asemakaavamuutoksesta on pidetty MRA 26 §:n mukainen viranomais-
neuvottelu 13.8.2018. Neuvottelussa esitettiin seuraavan näkökulmat. 

Taustaa: Suunnittelualue on maakuntakaavan A‐aluetta ja yleiskaa-
vassa AP. Voimassa oleva asemakaava sallii rakennettavan moottori-
tien varteen nelikerroksisia toimistorakennuksia aluevarauk-
sella KT. Tontit eivät ole rakentuneet. Alueen melu on huomioita-
vissa rakenteellisesti ja sijoittamalla rakennus moottoritien suuntai-
sesti saadaan lounaan puoleinen piha‐alue suojattua melulta. Alusta-
vien suunnitelmien mukaan alueelle rakennettaisiin nelikerroksisia ra-
kennuksia, mutta myös yksi 8‐kerroksinen rakennus, josta muodos-
tuisi maamerkki Hämeenlinnaan etelän suunnasta ajaville. Tavoit-
teena on ollut noin 8000 k‐m². Autopaikkoja on osoitettu yh-
teensä 82 kpl. Kanakoulun rakennus on suojeltu sr‐merkinnällä asema-
kaavassa.  

ELY‐liikenne: Yli 70 dBA alueilla ei pitäisi rakentaa rakennuksia asu-
mistarkoituksiin. Nykyinen meluaita on liikennealueella. Jos meluval-
lia on tarpeen korottaa, tulee siitä tehdä ELY:n kanssa suunnittelusopi-
mus ja laatia tiesuunnitelma. Meluvallin korotuksesta ei ole hyötyä kah-
deksankerroksisen talon yhteydessä. Meluselvitys/‐mallinnus tarvi-
taan ja se olisi hyvä olla jo luonnosvaiheessa. 
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ELY‐keskus: Oleellisin ongelma on melu. Melu on huomioitava laa-
jasti suunnittelussa. Melua lukuun ottamatta suunnittelussa voi-
daan hyödyntää jo olemassa olevia selvityksiä, jotka on ollut käy-
tössä yleiskaavaa tehtäessä.  

Museovirasto: Neljäkerroksiset rakennukset voivat vielä sopia alu-
eelle. Kahdeksankerroksinen rakennus on liikaa ja sen pi-
täisi olla myös korkeintaan neljäkerroksinen. Kaupunkiympäristöä ei pi-
täisi suunnitella vain moottoritien näkökulmasta.   

Hämeen liitto: Maakuntakaavassa merkintänä on A. Kaupungin sisäi-
nen asia on, miten kyseisen alueen tontteja kehitetään.   

HS‐VESI: Vesi‐ ja viemäriverkostot ovat alueella olemassa. Rakentami-
nen ei vaadi erityishuomioita niiden osalta.  

Pelastuslaitoksella ei ollut kommentoitavaa hankkeesta. 

 

6.4 Suunnittelu ja vuorovaikutus 
Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmiste-
luun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mieli-
piteensä asiasta. 

Osallisia ovat valtion ja kunnan viranomaistahot / hallintokunnat, Hä-
meen ELY-keskus, Uudenmaan ELY liikenne, kaupungin yhdyskuntara-
kennepalvelut, tontti ja mittauspalvelut, rakennusvalvonta, ympäristö-
palvelut, Kanta-Hämeen pelastuslaitos sekä verkostojen haltijat. Osalli-
sia ovat myös kuntalaiset ja yhteisöt, maanomistajat ja -haltijat, naapu-
rit, elinkeinonharjoittajat, yhteisöt ja muut vaikutuspiiriin kuuluvat ta-
hot. 

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja 
kaavaluonnos on valmisteltu kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen 
23.10.2018. Lautakuntakäsittelyn jälkeen järjestetään valmisteluvaiheen 
kuuleminen, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kuulu-
tetaan olevan saatavilla sekä kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto 
laitetaan nähtäville. OAS ja luonnos lähetetään tällöin myös naapureille 
ja osallisille tiedoksi. Osallisilla on mahdollisuus esittää OAS:in täyden-
tämistä sekä esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Kaavaluonnokses-
ta pyydetään lausunnot tai muu kannanotto verkkoyhtiöiltä, viranomai-
silta ja kaupungin sisäisesti. 

Luonnos laaditaan ehdotukseksi ja kaupunkirakennelautakunta asettaa 
kokouksessaan X.X.201X asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 
30 päivän ajaksi. Nähtävilläolo pidetään X.X. – X.X.201X. Osalliset voi-
vat tehdä asiasta muistutuksen. 
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Kaavaehdotuksesta pyydetään tässä vaiheessa tarvittaessa lausunnot 
viranomaisilta. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen tehdään kor-
jaukset ja viedään kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginhallituk-
sen kautta hyväksyttäväksi. Tavoitteena on asemakaavan hyväksyminen 
kaupunginvaltuustossa vuoden 2019 aikana. 

 

6.5 Osallisten tavoitteiden ja mielipiteiden huomioon otto 
Täydennetään asemakaavamuutoksen suunnittelun edetessä. 
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7 Asemakaavan toteutus 
7.1 Rakentamisaikataulu 

Asemakaava tulee lainvoimaiseksi, kun hyväksymispäätös kuulutetaan 
valitusajan jälkeen. Tonttijako ja lohkominen voidaan tehdä tämän jäl-
keen. Uusi tontti viedään kaupungin kiinteistörekisteriin. Rakentami-
nen on maanomistajan päätettävissä. 

7.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 
Asemakaavamuutoksen kaavallinen ratkaisu perustuu suunnittelualu-
eesta tehtyyn viitesuunnitelmaan. Asemakaavamuutoksen suunnittelun 
edetessä ratkaistaan, tullaanko myöhemmin laatimaan erillinen kaava-
aluetta koskeva rakentamistapaohje. 

 

7.3 Toteutuksen seuranta 
Täydennetään asemakaavamuutoksen suunnittelun edetessä. 
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8 Muutosehdotuksen käsittelyvaiheet 
Vireilletulo: vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa 18.12.2017 

Luonnosvaiheen lautakuntakäsittely: 23.10.2018 

Luonnosvaiheen kuuleminen: loka-marraskuu 2018 

Ehdotusvaiheen lautakuntakäsittely: joulukuu 2018 

Ehdotusvaiheen kuuleminen: tammikuu 2019 

Muistutusten ja lausuntojen lautakuntakäsittely: helmikuu 2019 

Hyväksyminen: maalis-huhtikuu 2019 

Lainvoimaisuus: toukokuu 2019 
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