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1. JOHDANTO
Yleiskaavaluonnoksen lähtökohtana on lainsää-
däntö, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 
maakuntakaava sekä kaupungin omat tavoitteet. 
Tärkein lähtökohta on Hämeenlinnan kaupun-
kistrategia 2014–2020 sekä siihen liittyvät erilliset 
ohjelmat ja linjaukset. Yleiskaavan tavoitteet on 
johdettu suoraan Maankäytön suunnittelun linja-
uksista, jotka valtuusto on hyväksynyt yleiskaavan 
lähtökohdiksi 9.2.2015.

Yleiskaavan tärkeimpänä tehtävänä on luoda stra-
teginen pohja kaupunkirakenteen kehittämiselle 
sekä kaupungin elinvoiman kasvulle. Tämä tar-
koittaa väestönkasvun mahdollistamista kestäväl-
lä ja houkuttavalla tavalla, palvelujen saatavuutta, 
palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuutta sekä 
yrittämisen tukemista.

Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Renko ja 
Tuulos yhdistyivät 1.1.2009 Hämeenlinnan kau-
pungiksi. Suurimpien maankäytön muutospai-
neiden nähdään tulevaisuudessakin kohdistuvan 
Kanta-Hämeenlinnan alueelle. Kanta-Hämeenlin-
na sijaitsee Suomen kasvukäytävällä, jolle sijoittuu 
kolmasosa koko maan väestöstä ja lähes 40 pro-
senttia työpaikoista sekä valtakunnan tuotannos-

ta. Kasvukäytävillä nähdään olevan merkittävä 
potentiaali kehittämisvyöhykkeiden taloudelliselle 
kasvulle ja kestävän aluerakenteen edistämiselle. 
Kantakaupungin rakenne on tiivis. Kantakaupun-
gin alueella asuu 74 % (50 500) Hämeenlinnan 
asukkaista ja hieman yli puolet koko seutukunnan 
asukkaista. Kaupunkimainen rakentaminen kes-
kittyy pääasiassa seutukeskuksena toimivan kes-
kustan alueelle. Hämeenlinnan keskusta on koko 
seutukunnan keskus.

Kanta-Hämeenlinna on kasvanut koko historiansa 
aikana. Viime vuosina kasvu on ollut pitkän aika-
välin keskiarvoa hitaampaa. Yleiskaavassa varau-
dutaan pitkän aikavälin mukaiseen kasvuun. Hä-
meenlinnan väestönkasvu on 1970-luvulta lähtien 
sijoittunut pääosin kaupungin laidoille pientalo-
alueisiin. Uuden yleiskaavassa vähintään puolet 
tulevasta väestönkasvusta ohjataan laajenevaan 
keskustaan sekä tiivistyvään keskustan reunavyö-
hykkeeseen.

Yleiskaavatyölle on asetettu ohjausryhmä, joka 
koostuu kaupungin päättäjistä ja kaupungin ylim-
mästä johdosta. Suunnittelua on viety eteenpäin 
työryhmissä, joihin on kutsuttu kaupungin hal-
lintokuntien edustajien lisäksi myös muiden si-
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dosryhmien edustajia. Yleiskaavan valmistelussa 
on haettu myös uudenlaisia vuorovaikutuksen 
keinoja. Maalis–huhtikuussa haettiin asukkaiden 
ideoita täydennysrakentamisen paikoista netti-
karttapohjaisella Suunnittelukoneella. Keväällä 
2016 käynnistyi myös Cities Skylines -kilpailu, 
jossa suunnitellaan Kantolan ja Katuman alueita 
yhdyskuntasuunnittelupelin avulla. Pelillisyyden 
tuomisessa kaupunkisuunnitteluun Hämeenlinna 
toimii yhtenä edellä kävijänä maailmassa. Yleis-
kaavan yhteydessä järjestettiin myös lasten kau-
punkisuunnittelutyöpaja päiväkoti-ikäisille lapsil-
le. Keväällä 2017 järjestettiin työpajaan liittynyttä 
koulutusta Hämeenlinnan seudun päiväkotien 
työntekijöille yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus 
ARX:in kanssa. Tavoitteena vuorovaikutuksessa 
on ollut ihmisten saaminen mukaan sekä aikainen 
vaikuttaminen.

Yleiskaavaluonnoksesta pidettiin perinteinen ylei-
sötilaisuus, jonka lisäksi kaavaluonnos asetettiin 
nähtäville karttapalveluun, missä kommentit sai 
sijoittaa suoraan kartalle. Nettipalvelu osottautui 
yleisötilaisuutta huomattavasti paremmaksi vuo-
rovaikutuskeinoksi. Luonnosta on esitelty myös 
monissa tilaisuuksissa ja siitä on uutisoitu myös 

paikallisessa mediassa.

Ehdotusvaiheessa vuorovaikutus oli vähäisempää. 
Kaavaehdotuksesta pidettiin yleisötilaisuus, siitä 
pyydettiin viranomaislausunnot ja sitä esiteltiin 
eri tilaisuuksissa syksyn 2017 aikana. 

Kuva 3. Yleiskaava-alueen rajaus.
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2. TIIVISTELMÄ
2.1. Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue käsittää Hämeenlinnan kanta-
kaupungin alueen. Alue rajautuu Hattulan ja Ja-
nakkalan kuntiin sekä Rengon ja Hauhon kaupun-
ginosiin.

2.2. Kaavan tarkoitus
Kantakaupungin osayleiskaava laaditaan maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikut-
teisena yleiskaavana.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset yleiskaa-
van oikeusvaikutukset tulevat voimaan, kun yleis-
kaava on valtuuston hyväksymä, valtuuston hy-
väksymispäätös on saanut lainvoiman ja yleiskaa-
van voimaan tulosta on kuulutettu siten kuin kun-
nalliset ilmoitukset Hämeenlinnassa julkaistaan.

Yleiskaavassa osoitetut aluevarausmerkinnät ker-
tovat alueen pääkäyttötarkoituksen. Aluevarauk-
sen sisällä voi olla tai niille voidaan asemakaavoit-
taa yksittäisiä muun käyttötarkoituksen kohteita 
tai pienialaisia alueita, katualueita, virkistysalu-

eita ja muita pääasiallisia toimintoja palvelevia ti-
loja. Yleiskaavan kaavamerkinnöissä ja -määräyk-
sissä pyritään yleispiirteisyyteen ja joustavuuteen, 
sillä yleiskaavaa on tarkoitus toteuttaa pitkällä ai-
kavälillä, kaavan tavoitevuosi on 2035.

Yleiskaava ohjaa alueiden yksityiskohtaisempaa 
asemakaavoitusta, mutta yksityiskohtaisempien 
selvitysten perusteella maankäyttö voi edelleen 
tarkentua asemakaavaa laadittaessa. Yleiskaava-
tasolla korostuu yhdyskuntarakenteen toimin-
tojen sijoittaminen, yhteyksien järjestäminen ja 
rakenteen sovittaminen ympäristön muihin ar-
voihin. Alueille laadittavilla asemakaavoilla ohja-
taan yleiskaavaa yksityiskohtaisemmin alueiden 
käyttöä ja rakentamista kuten rakentamistapaa, 
rakentamisen tehokkuutta sekä rajautumista ja 
sopeutumista kaupunkikuvaan ja muihin ympä-
ristöarvoihin.

2.3. Kaavaprosessi
Kantakaupungin yleiskaava tuli vireille vuoden 
2014 kaavoituskatsauksessa, joka kuulutettiin 
15.1.2014. Kaavoitus on aloitettu kaupungin aloit-
teesta.

Kuva 4. Yleiskaavan valmistelun organisointikaavio.
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Vuoden 2014 aikana on laadittu erilaisia selvityk-
siä ja tutkimuksia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
maankäytön linjaukset 9.2.2015. Maankäytön lin-
jaukset muodostavat yleiskaavatyön lähtökohdat.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esiteltiin 
yhdyskuntalautakunnalle 20.1.2015, jolloin lauta-
kunta päätti asettaa sen nähtäville. Suunnitelma 
kuulutettiin nähtäville 7.3.2015. Kaavan tavoit-
teita sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
esiteltiin yleisötilaisuudessa Wetterillä 23.3.2015. 
Kaavan tavoitteita esiteltiin myös kyläkäräjillä 
7.11.2015.

Maalis–huhtikuussa haettiin asukkaiden ideoita 
täydennysrakentamisen paikoista nettikarttapoh-
jaisella Suunnittelukoneella. Keväällä 2016 käyn-
nistyi myös Cities Skylines -kilpailu, jossa suunni-
tellaan Kantolan ja Katuman alueita yhdyskunta-
suunnittelupelin avulla. Keväällä 2016 järjestettiin 
myös päiväkoti-ikäisten kaupunkisuunnittelutyö-
paja, jota jatkettiin henkilökunnan koulutuksella 
keväällä 2017.

Yhdyskuntalautakunta käsitteli yleiskaavaluon-
nosta 31.5.2016 ja päätti asettaa sen nähtäville. 
Yleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto oli-
vat nähtävillä 9.6.–7.8.2016 Palvelupiste Kastel-
lissa ja kaupungin nettisivulla. Kaavaluonnos oli 
lisäksi kommentoitavana sähköisessä karttapal-
velussa. Raatihuoneella järjestettiin avoin yleisö-
tilaisuus 15.6.2016. Kaavaluonnoksesta pyydettiin 
viranomaisten lausunnot.

Yleiskaavatyölle on asetettu ohjausryhmä, joka 
koostuu kaupungin päättäjistä ja kaupungin ylim-
mästä johdosta. Ohjausryhmän puheenjohtajana 
toimii kaupunginjohtaja. Suunnittelua on viety 
eteenpäin työryhmissä, joihin on kutsuttu kau-
pungin hallintokuntien edustajien lisäksi myös 
muiden sidosryhmien edustajia. Ohjausryhmässä 
on lisäksi edustettuina kaupungin eri palveluntuo-
tannon alat.

Yhdyskuntalautakunta käsitteli yleiskaavaeh-
dotusta 16.5.2017. Ehdotus vietiin myös kau-
punginhallitukseen 22.5.2017 sekä valtuuston 
k’siteltäväksi 5.6.2017. Valtuusto päätti asettaa 
ehdotuksen nähtäville. Hämeenlinnan kaupun-
gissa toteutettiin organisaatiomuutos 1.6.2017 al-
kaen, jolloin aiempi yhdyskuntalautakunta sekä 
ympäristö- ja rakennuslautakunta yhdistettiin 
kaupunkirakennelautakunnaksi.

2.4. Kaavan kuvaus
Kanta-Hämeenlinna on koko kaupunkiseudun 
veturi. Vuonna 2035 kantakaupungissa asutaan 
palveluiden keskellä kiinnostavissa kortteleissa 
keskustassa tai tiivistyvillä pientaloalueilla hyvien 
kulkuyhteyksien päässä keskustasta, palveluista 
ja työpaikoista. Kaupunginosien identiteetti vah-

vistuu lähikaupan ja lähipalveluiden ympärille. 
Kaupunkilaisten työssäkäyntialueena toimii koko 
eteläinen Suomi.

Kantakaupungin yleiskaavan keskeinen ajatus on 
mahdollistaa kävellen, polkupyörällä ja joukkolii-
kenteellä tavoitettavat työpaikat ja palvelut mah-
dollisimman monelle. Tähän tähdätään laajenta-
malla keskusta-aluetta sekä tiivistämällä keskus-
tan reunavyöhykkeen pientalovaltaisia asuinaluei-
ta. Yleiskaava mahdollistaa myös pientalovaltais-
ten alueiden toteuttamisen tulevaisuudessakin, 
mutta alueiden laajuutta on supistettu aiemmista 
suunnitelmista erityisesti Katumajärven itäpuo-
lella. Toisaalta yleiskaavassa todetaan myös asu-
misen ja elinkeinojen reservialueet hyvin pitkälle 
tulevaisuuteen.

Keskustan tärkeimmät uudisalueet ovat Enge-
linranta, Asemanranta ja Keinusaari. Keskustan 
reunavyöhykkeelle on osoitettu tiivistämisen alu-
eet, joissa tiivistämistä voidaan tehdä jakamalla 
pientalotontteja tai rakentamalla uusia kerrosta-
loja esimerkiksi suojaviheralueille. Tärkeimmät 
pientalovaltaiset uudisalueet ovat itäpuolen Siiri 
ja Ruununmylly sekä länsipuolen Tertti ja Luola-
ja. Kantakaupungissa on myös monia muita pien-
taloalueita, jotka liittyvät jo rakennettuun ympä-
ristöön. Kaupungin kaakkoisosaan on osoitettu 
aiempaa vähemmän uusia pientaloalueita, sillä 
alueen kehittäminen on osittain mahdollisen Har-
vialan juna-aseman varassa.

Suurin osa uusista työpaikoista sijoittuu Moree-
niin, keskustaan ja Visamäkeen. Tärkeimmät uu-
det kaupan alueet ovat keskusta, valtatie 10:n varsi 
Suosaaressa ja Kirstula. Keskustan kauppapaik-
kojen määrä tulee kasvamaan olemassa oleviin 
rakennuksiin, moottoritien uudelle katteelle sekä 
Paasikiventien jatkeen varaan. Suosaaren alueen 
merkitys erityisesti tilaa vaativan kaupan alueena 
on ensiarvoinen. Pienempiä määriä kauppaa on 
osoitettu myös Jukolan alakeskukseen sekä Ruu-
nunmyllyyn. Ruununmylly on ajateltu vaihtoeh-
toiseksi kauppapaikaksi, sillä Suosaaren hyödyn-
tämisessä on vielä paljon epävarmuutta.

Kasvavassa kaupungissa on huolehdittava myös 
viherrakenteesta. Osoittamalla suuri osa uudesta 
rakentamisesta keskustaan ja tiivistyville alueille 
voidaan säilyttää lyhyet etäisyydet ympäröivään 
maaseutuun. Kaupunkirakenteen sisään jäävät vi-
heralueet nousevat entistä tärkeämpään asemaan. 
Tärkeimmät rakenteen sisään jäävät vihervyöhyk-
keet ovat harjut, Vanajavesi sekä Aulanko–Katu-
ma-vyöhyke. Näiden alueiden liittymistä toisiinsa 
pyritään parantamaan. Lisäksi kaavakarttaan on 
osoitettu Moreenista Äikäälään johtava keskeinen 
suurten eläinten reitti, joka on osoitettu myös vi-
reillä olevassa maakuntakaavaluonnoksessa. Reit-
ti kulkee osin Hämeenlinnan ja osin Janakkalan 
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Kuva 5. Yleiskaavaprosessi.

puolella. Kaupungin tärkein puistokokonaisuus 
on kansallinen kaupunkipuisto, jota tullaan laa-
jentamaan yleiskaavan vaikutusaikana. Laajen-
nusalue on osoitettu kartalla.

Yleiskaavassa keskitytään erityisesti liikenteeseen 
sekä kaupallisiin ja muihin palveluihin. Yleiskaava 
on tarkoitus toteuttaa jatkuvapäivitteisenä siten, 
että seuraava yleiskaavatyö aloitetaan välittömästi 
tämän yleiskaavan valmistuttua ja siinä keskity-
tään tarkemmin niihin aihealueisiin, jotka tuolloin 
katsotaan keskeisimmiksi. Kaavan päivitysajaksi 
on ajateltu kuutta vuotta.

Yleiskaavassa on tavoitteena koota yhdeksi ko-
konaisuudeksi vuosien varrella erilaisilla strate-
gioilla ja linjauksilla ohjatut kaupunkirakenteen 
muutokset sekä eri muutosalueille tehdyt osayleis-
kaavat. Tavoitteena on mahdollistaa maankäytön 
kokonaisuuden hallinta tulevan asemakaavoituk-
sen pohjaksi sekä tukea myös muuta maankäytön 
suunnittelua. Lainvoiman saatuaan yleiskaava oh-
jaa asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laa-
timista sekä muita toimenpiteitä alueiden käytön 
järjestämiseksi. Rakennuslupia ei voida myöntää 
suoraan tämän osayleiskaavan perusteella, vaan 
rakentamisen alueet on tarkoitettu asemakaavoi-
tettavaksi.
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3. LÄHTÖKOHDAT JA 
TAVOITTEET

3.1. Kaavan laatimisen lähtökohdat
Yleiskaavan tärkeimpänä tehtävänä on luoda stra-
teginen pohja kaupunkirakenteen kehittämiselle 
sekä kaupungin elinvoiman kasvulle. Tämä tar-
koittaa väestönkasvun mahdollistamista kestäväl-
lä ja houkuttavalla tavalla, palvelujen saatavuutta, 
palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuutta sekä 
yrittämisen tukemista. Hauho, Hämeenlinna, Kal-
vola, Lammi, Renko ja Tuulos yhdistyivät 1.1.2009 
Hämeenlinnan kaupungiksi. Suurimpien maan-
käytön muutospaineiden nähdään tulevaisuudes-
sakin kohdistuvan Kanta-Hämeenlinnan alueelle. 
Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
ja siihen liittyvä työohjelma hyväksyttiin yhdys-
kuntalautakunnassa 20.1.2015.

Yleiskaavan lähtökohtana on lainsäädäntö, val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakun-
takaava sekä kaupungin omat tavoitteet. Tärkein 
lähtökohta on Hämeenlinnan kaupunkistrategia 
2014–2020 sekä siihen liittyvät erilliset ohjelmat 
ja linjaukset. Yleiskaavan tavoitteet on johdettu 
suoraan Maankäytön suunnittelun linjauksista, 
jotka valtuusto on hyväksynyt yleiskaavan lähtö-
kohdiksi 9.2.2015.

3.2. Hämeenlinnan kaupunkistrategia 
2014–2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian kesä-
kuussa 2013 ja uuden vision 2016. Vision mukaan 
Hämeenlinna on elinvoimainen, turvallinen ja 
aito kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä.

Kaupungin arvot ovat: Yhdenvertaisuus ja yhtei-
söllisyys, asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys, 
luovuus ja rohkeus sekä kestävä elämäntapa. 
Yleiskaavan valmistelussa on otettava huomioon 
erityisesti asukkaiden osallistuminen kaupungin 
kehittämiseen sekä kaupungin rakentaminen ta-
loudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuul-
lisesti.

Strategiassa on useita yleiskaavan tavoitteisiin liit-
tyviä linjauksia, joista oleellisin on Kasvukäytävää 
vahvistavan yleiskaavan laatiminen. Strategiasta 
johtuu yleiskaavaan myös suoria tavoitteita: Yleis-
kaavalla osoitetaan strategisella tasolla yritysten 
sijoittumispaikat. Pyritään hyvään ympäristöön 
ja kestävään kaupunkisuunnitteluun kokonais-
valtaisella, ennakoivalla ja kestävällä maankäytön 
suunnittelulla. Varmistetaan hallittua kasvua tu-
keva tonttitarjonta, monipuoliset asumismahdol-
lisuudet ja tarkoituksenmukaiset palveluverkot. 
Yleiskaavaa laatiessa varmistetaan luonnon moni-
muotoisuuden säilyttäminen, terveellinen elinym-
päristö ja vesistöjen puhtaus. Strategian mukai-
nen väestönkasvutavoite on 0,5 % vuodessa.

Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2017 uudesta 
kaupunkistategiasta valtuustokaudelle 2017-2021. 
Uuden strategian vision mukaan Hämeenlinna on 
uudistuva, elinvoimainen ja turvallinen aito kult-
tuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä. Arvot 
ovat yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys, asukas-
lähtöisyys ja palveluhenkisyys, luovuus ja rohke-
us sekä kestävä elämäntapa. Strategian mukaan 
kaupungin päämääränä on olla elinvoimainen 
asumiskaupunki, resurssiviisas kaupunki, jolla 
on kestävä talous sekä olla hyvinvointia edistävä 
kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset. Kaupun-
gin strategisia tavoitteita edistetään toimeenpano-
ohjelmilla, joiden valmistelu on aloitettu keväällä 
2018 matkailuohjelman laatimisesta. Strategiaa 
tarkistetaan vuosittain talousarvioprosessin yhte-
ydessä. Kantakaupungin yleiskaava ei ole ristirii-
dassa uuden stratgian linjausten kanssa. Tarkem-
min strategiatyön vaikutus yleiskaavaan otetaan 
huomioon seuraavaa yleiskaavaa valmisteltaessa. 

3.3. Muut kaupungin ohjelmat
3.3.1. Maankäytön suunnittelun linjaukset
Maankäytön suunnittelun linjaukset toteuttavat 
kaupungin strategiaa. Yleiskaavan tavoitteet on 
johdettu suoraan Maankäytön suunnittelun linja-
uksista, jotka valtuusto on hyväksynyt yleiskaavan 
lähtökohdiksi 9.2.2015.
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Linjausten mukaan Hämeenlinnan elinvoima no-
jautuu Suomen kasvukäytävään, jossa merkittä-
vin kasvu ja maankäytön muutokset kohdistuvat 
kantakaupunkiin. Keskusta, 3-tie, päärata ja muut 
pääväylät ja niiden liittymät luovat kaupungin 
kasvun ytimen. Harvialan aluetta kehitetään jat-
kossa laatimalla alueelle yhteistyössä Janakkalan 
kanssa. Hattulan suuntaa kehitetään Pälkäneen-
tien ja rautatien/moottoritien välisellä alueella 
Kirstulassa, Katinalassa, Parolassa yhteistyössä 
Hattulan kanssa.

Tonttitarjonta vastaa asumisen ja yritystoiminnan 
erityyppiseen kysyntään. Yleiskaavalla luodaan 
mahdollisuudet kaupungin kasvulle 500 asukkaal-
la vuodessa, mikä vastaa noin 400 asunnon raken-
tamista vuosittain. Näistä kerrostaloihin sijoittuu 
noin 175 asuntoa ja pientaloihin 225 asuntoa.

Keskustaa kehitetään aktiivisesti yhdessä yksityis-
ten toimijoiden kanssa. Vahvistetaan keskustan 
vetovoimaisuutta koko seutukuntaa palvelevana 
kauppapaikkana ja vapaa-ajantoimintojen ja ta-
pahtumien keskuksena. Vahvistetaan keskustan 
ranta-alueita kaupunkilaisten oleskelutiloina ja 
kasvatetaan niiden matkailullista vetovoimaa. 
Keskustassa ja keskustan tuntumassa asuntotuo-
tanto on pääosin kerrostalorakentamista.

Kaupungin vetovoiman turvaamiseksi ja moni-
puolisen kaupunkirakenteen turvaamiseksi tii-
vistä pientaloasumista osoitetaan myös vetovoi-
maisille paikoille keskustan tuntumaan, lähinnä 
Vanaja–Kantolaan ja Kaurialaan.

Keskustan tuntumassa omakotitontit ovat pieniä, 
selvästi alle 800 m², kanta-kaupungin laidoilla n. 
800 m², muualla kaupunginosakeskuksissa tätä 
suurempia.

Pientaloasuminen painottuu kantakaupungin reu-
navyöhykkeelle ja kaupunginosakeskuksiin. Kes-
kustan tuntumassa kannustetaan omakotialuei-
den täydennysrakentamiseen kaupunkikuvaa tur-
melematta. Kaupunkirakenteen tiivistyessä turva-
taan silti riittävän laajat ja laadukkaat viheralueet, 
jotka muodostavat yhtenäisen verkoston ja jotka 
voivat samalla toimia osana ekologista verkostoa.

Tonttitarjonta edellyttää suunnitelmallisuutta ja 
pitkäjänteisyyttä. Laaditaan joustavat ja päivi-
tettävät yleiskaavat maankäytön muutosalueille. 
Tonttitarjontaan on tarkoituksen mukaista luo-
da myös puskuria: asemakaavoissa on jatkuvasti 
varantoa kahden vuoden tonttikysynnän verran. 
Kaupungin kasvu pyritään ohjaamaan olemassa 
olevan rakenteeseen niin paljon kuin mahdollista 
ja laajeneminen järjestetään hallitusti. Kasvu tu-
keutuu mahdollisimman paljon olemassa olevaan 
palveluverkkoon ja kunnallistekniseen verkos-
toon.

Parannetaan kaupungin vetovoimaa. Huolehdi-
taan kaupungin imagosta, pidetään huolta kansal-
lisen kaupunkipuistoympäristön laadusta ja laa-
jennetaan kansallista kaupunkipuistoa asteittain 
etelään ja myöhemmin Ahvenistonharjulle.

Pyöräilyn runkoverkoston suunnittelu tehdään 
osana kantakaupungin yleiskaavan valmistelua.

Kuva 6. Kantakaupungin maisematyyppien identiteettite-
kijät: Pelto, harju, vesi, puisto, metsä. DN Urbland.



12

Kuva 7. Kaavoitetun alueen kasvu. Hämeenlinnan kaupunkirakenteen strateginen kehittäminen. Kaavoitustoimisto 
2005.

3.3.2. Keskustavisio
Vuoden 2014 aikana laadittiin Hämeenlinnan kes-
kustavisio julkisen ja yksityisen sektorin välisenä 
yhteistyönä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kes-
kustavision 13.10.2014. 

Elinkeinojen ja työpaikkojen osalta tavoitellaan, 
että Hämeenlinna on vetovoimainen, dynaaminen 
yrittämisen ja työpaikkojen kaupunki. Dynaami-
suus tarvitsee oikeanlaisen väestö- ja elinkeino-
rakenteen onnistuakseen, mikä tarkoittaa mm. 
väestörakenteen nuorentamista. Keskustaan ta-
voitellaan erityisesti asiantuntija-alojen, kaupal-
listen palveluiden sekä terveys- ja hyvinvointipal-
veluiden työpaikkoja. Keskustaan on jatkossakin 
osoitettava uusia kauppapaikkoja ja muita keskus-
tahakuisia palveluja. Tavoitteena tulee olla, että 
Hämeenlinnan keskusta on kaupunkiseudun mer-
kittävin kauppapaikka, joka tarjoaa niin kattavat 
ja monipuoliset palvelut, että ostovoimaa ei enää 
jatkossa valu kaupungin ulkopuolelle. Tavoittee-
na on laajentaa elävää keskustaa Engelinrantaan, 
Verkatehtaalle ja Asemanrantaan.

Keskustaan ja sen läheisille alueille olisi mahdol-

lista sijoittaa noin 7 000 uutta asukasta. Väestön-
kasvu elävöittäisi keskustaa kaikkina vuodenai-
koina ja kasvava kysyntä mahdollistaisi palvelui-
den kehittämisen. Tavoitteena on monipuolistaa 
asumisen muotoja ja hallintamuotoja, jotta myös 
nuorilla perheillä olisi mahdollisuus asua keskus-
tassa tai sen läheisillä alueilla. Lisäksi maankäytön 
suunnittelussa huomioidaan toimintojen ja väes-
töryhmien sekoittaminen, innovatiiviset asumis-
ratkaisut kuten energiatehokkuus, virkistysalueet, 
elinkaariasumisen mahdollisuudet, vuoropysä-
köinnin edistäminen, oleskelualueiden ja jalan-
kulkureittien kokonaissuunnittelu sekä kaupun-
kikuvalliset, kunnallistekniset ja rakennustekniset 
uudet ratkaisut (mm. hulevesien hallinnassa). 

Keskustan laajentamisessa ja täydennysraken-
tamisessa ensisijaisena tavoitteena on parantaa 
nykyistä elinympäristöä ja rikastuttaa kaupunki-
kuvaa. Olemassa olevan kaupunkirakenteen tii-
vistäminen ja täydentäminen on taitolaji, suunnit-
telulta ja toteutukselta tulee vaatia korkeatasoista 
laatua. Täydentäminen ei saa olla sullomista vaan 
viihtyisyydestä, toimivuudesta ja turvallisuudes-
ta on huolehdittava jatkossa. Täydennysraken-

Vuoteen 1920 mennessä kaavoitetut alueet. Vuoteen 1950 mennessä kaavoitetut alueet.

Vuoteen 1980 mennessä kaavoitetut alueet. Vuoteen 2000 mennessä kaavoitetut alueet.
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taminen on sovitettava rakennetun kulttuuriym-
päristön ominaispiirteisiin mm. mittakaavan, 
materiaalien tulisi vahvistaa kulttuuriympäris-
tön identiteettiä ja olla ajallisesti kestävää. Arvo-
rakennukset, kaupunkikuva ja kaupunkimaise-
ma on otettava aina huomioon. Valtakunnallisen 
kulttuuriympäristöstrategian 2014–2020 (Valtio-
neuvoston periaatepäätös 20.3.2014) mukaisesti 
merkittävien kulttuuriympäristöjen vaaliminen ja 
kehittäminen tulisi nähdä voimavarana ja uusien 
mahdollisuuksien antajana. Ne tekevät Hämeen-
linnan keskustasta juuri Hämeenlinnan. Täyden-
nysrakentaminen edellyttää aina, että pysäköinti-
kysymykset ratkaistaan ja että naapurien olosuh-
teet eivät kohtuuttomasti huonone ja että kaikkia 
kiinteistön omistajia vastaavissa tilanteissa koh-
dellaan yhtäläisin periaattein.

Keskustan tulee olla hyvin saavutettavissa kaikilla 
liikennemuodoilla: kävellen, pyörällä, joukkolii-
kenteellä ja autolla. Kaupallisen ja matkailullisen 
vetovoiman parantamiseksi tavoitteena on jalan-
kulku- ja pyöräilypainotteisempi, viihtyisämpi 
keskusta ja selkeä pysäköintijärjestelmä. Pyöräily-
olosuhteiden parantamiseksi tarvitaan vähintään 
yksi pohjois-eteläsuuntainen ja yksi itä-länsisuun-
tainen jalankulusta erotettu pyörätie. Kävely- ja 
pyöräily-ympäristöön panostaminen lisää näiden 
kulkumuotojen näkyvyyttä liikenteessä ja rauhoit-
taa liikennettä. Asemien ympäristöön tavoitellaan 
palveluita ja asemilla huolehditaan liityntäpysä-
köinnin järjestämisestä. Paikallisliikenteen bussit 
ohjataan edelleen aivan ydinkeskustaan.

Vanajan rannoille tavoitellaan uusia palveluita, 
toimintaa ja tapahtumia. Rannat säilytetään kai-
kille avoimina, ne ovat Hämeenlinnan ehdoton 
vahvuus ja ainutlaatuista koko maankin mittakaa-
vassa. Kansallista kaupunkipuistoa laajennetaan 
ydinkeskustaan ja etelään. 

Keskustavision päivitys alkaa vuoden 2018 aika-
na. Uusi keskustavisio tulee linjaamaan seuraavan 
yleiskaavakierroksen lähtökohtia.

3.3.3. Asunto-ohjelma 2014
Kaupunginvaltuusto päätti asunto-ohjelmasta 
9.6.2014. Asunto-ohjelmassa määriteltiin kolme 
tavoitetta ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttami-
seksi. Ensimmäinen tavoite on tonttimaan saata-
vuuden turvaaminen erityisesti elinkeinoelämän 
tarpeisiin. Kunnan elinvoimaisuuden peruski-
vet ovat terveellä pohjalla oleva talous, aktiiviset 
asukkaat, kilpailukykyinen yrityskanta ja korkea-
laatuiset palvelut. Asukasmäärän kasvu nojaa voi-
makkaasti työpaikkojen syntymiseen.

Toinen tavoite käsittää asukkaiden määrän kas-
vattaminen, monipuolisen asumisen tukeminen 
ja hyvän asuinympäristön luominen. Tämän mah-
dollistaa keskenään eritavoin profiloituneet asuin-

alueet, erilaisten asuntotyyppien ja asuinalueiden, 
monipuoliset rahoitusmuodot sekä erityistä tukea 
tarvitsevien ryhmien huomioiminen eri alueilla. 
Myös kohtuuhintainen asuminen tulee mahdollis-
taa.

Kolmas tavoite on energiatehokkuuden ja olemas-
sa olevan palvelurakenteen huomioiminen asun-
torakentamisessa (kestävä elämätapa). Teknisessä 
infrastruktuurissa ja palvelutuotannossa on pal-
jon käyttämätöntä potentiaalia energiatehokkuu-
den kannalta. Täydennysrakentamista tulee kehit-
tää hyödyntäen olemassa olevaa palveluverkkoa ja 
infraa esimerkiksi keskittämällä asumista kanta-
kaupunkiin ja kuntakeskuksiin, lähelle palveluita. 
Asumista tulee tiivistää erityisesti joukkoliikenne-
käytävillä.

3.3.4. Kestävä elämäntapa -ohjelma 2014–
2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kestävä elämänta-
pa -ohjelman 16.12.2013. Kestävän elämäntapa 
-ohjelman tavoitteena on koota yhteen Hämeen-
linnan kestävän kehityksen keihään kärjet: ener-
giapihi Hämeenlinna, toimiva ekoarki, kestävästi 
kuluttava Hämeenlinna ja kestävän liikkumisen 
edistäminen. Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan 
kestävän kehityksen ekologista, taloudellista ja 
sosiaalista Hämeenlinnalaisnäkökulmaa. Avain-
asemassa Kestävän ohjelman tavoitteiden saavut-
tamisessa ovat kattavat kestävää kehitystä tukevat 
verkostot ja niiden hyödyntäminen sekä seutuyh-
teistyön lisääminen.

3.3.5. Hämeenlinna – Asumiskaupunki
Yleiskaavatyön kanssa samaan aikaan on vireillä 
uusi Hämeenlinnan asumisen strategiatyö. Hä-
meenlinnan asumisen laadullisia tavoitteita kir-
jattiin edellisen kerran vuonna 2007 valmistunee-
seen Hämeenlinna – Asumiskaupunki -raporttiin. 
Asumiskaupunkihankkeen kokonaistavoitteena 
oli kestävän kehityksen mukaisen kaupunkiraken-
teen luominen siten, että samalla edistetään kau-
pungin kilpailukykyisyyttä ja luodaan edellytykset 
hyvän asuinympäristön syntymiselle. Kaupungin 
kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta on tärke-
ää, että vanhojen korkealuokkaisten asuntoalu-
eiden vaalimisen lisäksi kaupunkiin rakennetaan 
tasaisesti houkuttelevia, vetovoimaa vahvistavia 
uudiskohteita. Asuntotuotannon tarjontaa tulee 
monipuolistaa ja asukkaiden vaikuttamismahdol-
lisuuksia lisätä.

Tuotannon tulisi aiempaa paremmin pystyä to-
teuttamaan ekologisia periaatteita ja myös vasta-
ta niitä toiveita, joista asumisen ja arjen unelmat 
koostuvat. Tavoitteeksi on nostettu kiinnostava, 
elävä, valtakunnallisesti (osittain jopa kansain-
välisesti) ainutlaatuinen elinympäristö. Asumis-
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RAKENNETTUJEN KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN ARVOALUEET
Rajaus sisältää valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt (RKY, Museovirasto), maakunnallisesti merkittävät
kohteet ja rakennushistoriallisessa selvityksessä 2014 määritellyt
arvoaluekokonaisuudet. Uudisrakentaminen ja muut toimenpiteet
tulee sopeuttaa rakennetun ympäristön ominaispiirteisiin.

HISTORIALLISET AKSELIT
Erityisesti pohjois-eteläsuuntaisen akselilla aukioiden, puistojen,
maaherran puutarhan ja torin julkisten tilojen sarja on säilytettävä.

TORIT/AUKIOT HISTORIALLISELLA AKSELILLA

PUISTOT/PUUTARHAT HISTORIALLISELLA AKSELILLA

ENSISIJAISESTI KEHITETTÄVÄT ALUEET
Merkinnällä on osoitettu Vekan alue, asemanseudun, Engelinrannan ja
Suomen kasarmin suunnitteilla olevat alueet, Verkatehdas sekä
vyöhyke linja-autoaseman korttelista torille, Linnan ostoskeskuksen
kortteliin ja Reskalle ja edelleen asemanseudulle.

RANTA-ASUMISEN KEHITTÄMISVYÖHYKE
Tutkitaan toteutettavuus tarkemmin kaavoituksella. Muita vastaavia
mahdollisuuksia myös Kantolassa.

VAPAA-AJAN, VENEILYN JA MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE
Ensisijaisesti rannoille tulisi osoittaa vierasvenelaitureita ja siihen
liittyviä palveluita kuten tankkaus-, septi- ja kahvila- ja
ravintolapalveluita. Linnanpuistoon tavoitellaan lisää vapaa-ajan
palveluita ja matkailuun liittyviä palveluita kuten kahvilaa ja
perhepuistoa. Alueiden korkealaatuiseen kaupunki- ja
maisemakuvalliseen toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

POTENTIAALINEN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN ALUE
Merkinnät on osoitettu kaupunkikuvalliset näkökohdat huomioiden.
Teknis-taloudellinen toteutettavuus tulee tutkia yksityiskohtaisemman
suunnittelun yhteydessä.

ASUMISEN JA PALVELUIDEN LAAJENEMISSUUNTA
Merkinnällä on osoitettu Vanaja-Kantolan tuleva asumisen ja
palveluiden laajenemissuunta.

LIIKENTEEN YHTEYSTARVE
Merkinnällä on osoitettu Sibeliuskadulta Engelinrantaan suunnitteilla
oleva alikulku, kevyen liikenteen sillan yhteystarve keskustasta
asemanseudulle, ajoneuvo- ja kevyen liikenteen yhteystarve
Paasikiventien sillan etelälaidalle, yhteystarve asemanseudulta
Kantolan kautta Visamäkeen ja Paasikiventien jatkeen yhteystarve
valtatielle 10.

ASEMAT.
Linja-autoasemalla ja rautatieasemalla on huolehdittava
liityntäpysäköinnin järjestämisestä, sujuvista vaihtoyhteyksistä
liikennemuotojen välillä sekä palveluiden järjestämisestä. Asemien
lähiympäristön toteutuksessa tulee erityisesti parantaa kevyen
liikenteen asemaa.

KATUTILOJEN UUDELLEEN JÄSENTELY
Merkinnällä on osoitettu historiallisille akseleille ja kaupalliseen
ydinkeskustaan sijoittuvat katutilat, joilla esteettömyyden,
viihtyisyyden ja valaistuksen parantaminen on ensisijaista erityisesti
kävelijöiden, pyöräilyn ja matkailun näkökulmasta. Ajoneuvoliikenteen
nopeus sovitetaan kevyen liikenteen nopeuteen muuttamalla katutilan
jäsentelyä.

NOPEA PYÖRÄILY-YHTEYS

UUSI PYÖRÄILY-YHTEYS
Tavoitteena on erottaa pyöräily ajoneuvoliikenteestä ja kävelystä
omille kaistoilleen (ensisijaisesti kehitettävä Kasarmikatu).

KAUPUNKIBULEVARDI
Paasikiventien linjausta muutetaan ja siitä muodostetaan nykyistä
korkealaatuisempi kaupunkibulevardi. Paasikiventie on yksi keskustan
pääväylistä, jolla ajoneuvoliikenteen sujuvuus on ensisijaista.

MAHDOLLINEN UUSI PYSÄKÖINTILAITOKSEN PAIKKA.
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LIIKENTEEN YHTEYSTARVE
Merkinnällä on osoitettu Sibeliuskadulta Engelinrantaan suunnitteilla
oleva alikulku, kevyen liikenteen sillan yhteystarve keskustasta
asemanseudulle, ajoneuvo- ja kevyen liikenteen yhteystarve
Paasikiventien sillan etelälaidalle, yhteystarve asemanseudulta
Kantolan kautta Visamäkeen ja Paasikiventien jatkeen yhteystarve
valtatielle 10.

ASEMAT.
Linja-autoasemalla ja rautatieasemalla on huolehdittava
liityntäpysäköinnin järjestämisestä, sujuvista vaihtoyhteyksistä
liikennemuotojen välillä sekä palveluiden järjestämisestä. Asemien
lähiympäristön toteutuksessa tulee erityisesti parantaa kevyen
liikenteen asemaa.

KATUTILOJEN UUDELLEEN JÄSENTELY
Merkinnällä on osoitettu historiallisille akseleille ja kaupalliseen
ydinkeskustaan sijoittuvat katutilat, joilla esteettömyyden,
viihtyisyyden ja valaistuksen parantaminen on ensisijaista erityisesti
kävelijöiden, pyöräilyn ja matkailun näkökulmasta. Ajoneuvoliikenteen
nopeus sovitetaan kevyen liikenteen nopeuteen muuttamalla katutilan
jäsentelyä.

NOPEA PYÖRÄILY-YHTEYS

UUSI PYÖRÄILY-YHTEYS
Tavoitteena on erottaa pyöräily ajoneuvoliikenteestä ja kävelystä
omille kaistoilleen (ensisijaisesti kehitettävä Kasarmikatu).

KAUPUNKIBULEVARDI
Paasikiventien linjausta muutetaan ja siitä muodostetaan nykyistä
korkealaatuisempi kaupunkibulevardi. Paasikiventie on yksi keskustan
pääväylistä, jolla ajoneuvoliikenteen sujuvuus on ensisijaista.

MAHDOLLINEN UUSI PYSÄKÖINTILAITOKSEN PAIKKA.

Numerointi viittaa erilliseen toimenpideluetteloon.3.
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kaupunkihanke toteutettiin ennen vuoden 2009 
kuntaliitoksia, mutta hankkeessa nostetut teemat 
ovat ajankohtaisia edelleen. Asumisen strategian 
uudistaminen on valmisteilla.

Hämeenlinnan tunnistettavia vetovoimatekijöitä 
asumisen näkökulmasta ovat:

• Historiallinen perintö (esim. linna, esihistorial-
liset löydöt, ruutukaavakeskusta,…)

• Hyvä saavutettavuus (raide- ja kumipyörälii-
kenteen pääväylät)

• Korkealuokkainen luonnonympäristö (rikas 
maisemarakenne, lyhyet etäisyydet, Kansalli-
nen kaupunkipuisto)

• Erilaiset sosiologiset tekijät (esim. liikunta- ja 
harrastusmahdollisuudet, monipuolinen elin-
keinoelämä, omaleimaiset asuinalueet)

3.4. Suunnittelutilanne
3.4.1. Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan 
tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja 
maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toi-
mintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esi-
tetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoite-
taan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoi-
tuksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen 
ja muun maankäytön perustaksi. Maankäyttö- ja 
rakennuslain tavoitteena on hyvän elinympäristön 
luominen sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaa-
lisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edis-
täminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan sisältö-
vaatimukset kestävän kehityksen näkökulmasta:

Ekologisesti:

• yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys

• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväk-
sikäyttö

• mahdollisuudet liikenteen, energia-, vesi- ja jä-
tehuollon järjestämiseen ympäristön ja

• luonnonvarojen kannalta kestävällä tavalla

• ympäristöhaittojen vähentäminen

• luonnonarvojen vaaliminen

Sosiaalisesti

• yhdyskuntarakenteen toimivuus

• asumisen tarpeet

• palvelujen saatavuus

• mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri 
väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elin-
ympäristöön

• kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

• ympäristöhaittojen vähentäminen

• riittävät virkistysalueet

Taloudellisesti

• yhdyskuntarakenteen taloudellisuus

• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväk-
sikäyttö

• mahdollisuudet liikenteen, energia-, vesi- ja 
jätehuollon järjestämiseen ympäristön ja luon-
nonvarojen kannalta kestävällä tavalla

• kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

Kulttuurisesti

• rakennetun ympäristön ja maiseman vaalimi-
nen.

3.4.2. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kuntien 
kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ja edistää 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT). 
Tavoitteissa on painotettu erityisesti yhdyskunta-
rakenteen eheyttämistä, hyviä julkisia liikenneyh-
teyksiä, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä, yhdyskun-
tien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, 
sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, energiaky-
symyksiä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumis-
ta. Terveelliselle ja turvalliselle kaupunkiympä-
ristölle tulee luoda edellytykset. Alueidenkäytön 
suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja 
työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi 
tonttimaata ja että huomattavia asuin-, työpaikka- 

Kuva 9. Kaavahierarkia.
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tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen 
olemassa olevasta rakenteesta. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsitte-
levät Hämeenlinnassa seuraavia kokonaisuuksia:

• toimiva aluerakenne

• eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön 
laatu

• kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja 
luonnonvarat

• toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

• luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset alue-
kokonaisuudet.

Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Uudistet-
tujen tavoitteiden mukaisesti kokonaisuudet ovat:

• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

• tehokas liikennejärjestelmä

• terveellinen ja turvallinen elinympäristö

• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö 
sekä luonnonvarat

• uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Valmisteltavana oleva yleiskaava voidaan tehdä 
aiempien tavoitteiden mukaisesti päätöksente-
koon 30.9.2018 mennessä.

Yleiskaavan suhdetta valtakunnallisiin alueiden-
käyttötavoitteisiin on käsitelty vaikutusten arvi-
oinnin yhteydessä.

3.4.3. Kanta-Hämeen maakuntakaava
Kanta-Hämeen maakuntakaava on vahvistet-
tu valtioneuvostossa 28.9.2006. Kaava on saa-
nut lainvoiman Korkeimman Hallinto-oikeuden 
päätöksellä 28.12.2007. Ympäristöministeriö on 
2.4.2014 vahvistanut Kanta-Hämeen 1. vaihemaa-
kuntakaavan, joka keskittyy alue- ja yhdyskunta-
rakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä 
liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelu-
jen kehittämiseen. Kaava täydentää vuonna 2006 
vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa. Maakun-
tavaltuuston 1.6.2015 hyväksymässä 2. vaihemaa-
kuntakaavassa keskitytään erityisesti liikenteen ja 
luonnonvarojen aihealueisiin.

Hämeen liitto valmistelee paraikaa uutta koko-
naismaakuntakaavaa. Kantakaupungin yleiskaa-
vaa valmistellaan yhteistyössä maakuntaliiton 
kanssa. Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n 

Kuva 10.  Voimassa olevien yleiskaavojen yhdistelmä 2008.
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Pohjakuviot
Kaava-alueen raja

Kunnan raja

Rautatie

Autotie Ia

Autotie Ib

Autotie IIa

Autotie IIb

Autotie IIIa

Autotie IIIb

Joki 2-5m

Joki 5-20m

Järvi tai Joki yli 20m

1)
2)

Vedenottamo tai pohjaveden imeytys

Arvokas rakennettu kultuuriympäristö, erityisen merkittävä

Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

Luonnonsuojelukohde, luontotyyppi

Virkistyskohde, matkailu ja tai venesatama

Ampumarata- tai moottorirata

Eritasoliittymä

Kehitettävä eritasoliittymä, U liikennejärjestelyjen kehittämisen kohdealue

Maa- ja metsätalousvaltainen kohde, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, 
arvokas perinnemaisema

Kiinteä muinaisjäännös 

Kohteet

km Vähittäiskaupan suuryksikkö

at Kyläkeskus

ok Osaamiskeskus

t Teollisuus- ja varastoalue

et Jätevedenpuhdistamo

en Muuntamo, energiahuollon kohde

lm Joukkoliikennekeskus tai matkakeskus

la Taajamajuna-asema

lp Joukkoliikenteen vaihtopaikka

lt Logistiikkakeskittymä

rm Matkailupalvelujen kohde

Käytöstä poistettu kaatopaikka

kme Erikoistavarakaupan tai paljon tilaa vaativan vähittäistavarakaupan suuryksikkö

ca Alakeskusca

km

kme

at

ok

t

et

en

lm

la

lp

lt

rm

lk Kanavalk

Historiallinen tielinja

ra Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

ma Maisema-alue: kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön 
tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue
Kansallisen kaupunkipuiston alue
Natura 2000-verkoston alue

Laivaväylä
Veneväylä
Melontareitti
Hevosvaellusreitti
Ulkoilureitti tai yhdistetty hevosvaellus- tai hiihtoreitti
Kehitettävä riistayhteys
Kehitettävä kevytliikenneyhteys

Alueet

  Kiinteä muinaisjäännös (26.4.2011 mennessä rekisteröity)

SL  Luonnonsuojelualue

Sl  Luonnonsuojelulain mukainen luontotyyppialue

SM  Muinaismuistoalue

Sr  Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

T  Teollisuus-  ja varastoalue

Ts  Teollisuus- ja varastoalue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään

TT  Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue

VL  Lähivirkistysalue

VR  Retkeilyalue

VU  Urheilualue

SL

SI

SM
Sr

Ts

T

TT

VR

VL

VU

Ckm Alakeskusalue

Ckms Alakeskusalue, jolla arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä

KMe Erikoistavarakaupan suuryksikkö tai paljon tilaa vaativan kaupan alue

Ps  Palvelujen alue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään

Ar  Rakennettava uusi tai rakennetta tiivistävä asuntovaltainen alue

As  Asuntovaltainen alue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään

AT  Kyläalue tai kylämäisen asutuksen alue 

ATs   Kyläalue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään

C  Keskustatoimintojen alue

Cs  Keskustatoimintojen alue, jolla arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä

KM  Kauppakeskusten alue 

E  Erityisalue

EJ  Jätteenkäsittelyalue

EN  Energiahuollon alue

EOt  Turpeenottoalue, mu ulkoilu ja moninaiskäyttö

EP  Puolustusvoimien alue 

EPs  Puolustusvoimien alue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään

LR  Rautatieliikenteen alue

MT  Maatalousalue, merkittävä yhtenäinen peltoalue

P  Palvelujen alue

Ps  Palvelujen alue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään

RAs  Loma-asuntoalue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään

RM  Matkailupalvelujen alue

RMs  Matkailupalvelujen alue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään

EOh  Soran- ja hiekanottoalue, mu ulkoilu- ja monaiskäyttö, 
my erikoinen maisemointitarve, vl virkistysaluekäyttö
EOk  Kalliokiviaineksenottoalue, ej jätehuolto,
mu ulkoilu- ja moninaiskäyttö

EOk/EJ1 Yhdistetty kalliokiviainestenottoelua ja ylijäämämaiden käsittelyyn ja loppusijoitukseen varattu alueEOk/EJ1

MU  Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta, yo optuskäyttöä ja ympäristöarvoja

MY  Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

MYg Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, arvokas geologinen muodostuma tai maa-aineslain terkoittama kaunis maisema.

MYp Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, arvokas perinnemaisema.

Ar

A  Asuntovaltainen taajamatoimintojen alueA

As

AT

ATs

C

Cs

Ckm

Ckms

KM

KMe

Ps

E

EJ

EJ1 Ylijäämämaiden käsittelyyn ja loppusijoitukseen varattu alueEJ1

EN

EOh

EOk

EOt

EP

EPs

LR

MT

MU

MY

MYg

MYp

P

Ps

RAs

RM

RMs

TP  Työpaikka-alue

TPs  Työpaikka-alue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään

TP

TPs

Taajamatienä kehitettävä tie

Korkeapaineinen maakaasulinja
Uusi, korkeapaineinen maakaasulinja
Ohjeellinen uusi korkeapaineinen maakaasulinja

Pääviemärilinja
Päävesijohtolinja
Pääviemäri- ja päävesijohtolinja
Ohjeellinen uusi pääviemärilinja

Ohjeellinen uusi päävesijohtolinja
Ohjeelinen uusi pääviemäri- ja päävesijohtolinja
Voimajohtolinja, 400kV

Voimajohtolinja, 110 kV
Merkittävästi kehitettävä voimajohtolinja
Uusi voimajohtolinja 400kV

Merkittävästi kehitettävä ohjeellinen voimajohtolinja
Ohjeellinen uusi voimajohtolinja
Päärata

Merkittävästi parannettava päärata
Uusi pääräta, ohjeellinen sijainti
Sivurata

Museorata
MT Moottoritie, r valtakunnallisesti merkittävä runkotie
Kaksiajoratainen päätie tai -katu
VT, KT Valtatie tai kantatie, r valtakunnallisesti merkittävä runkotie

ST Seututie tai pääkatu, m kehitettävä matkailutie

YTm Kehitettävä matkailu- ja maisematie, muu yhdystie
YT Merkittävä yhdystie tai katu, m kehitettävä matkailutie

Uusi tielinja, ohjeellinen sijainti
Uusi tielinja, suunniteltu sijainti

Liikennetunneli tai katettu tie

Merkittävästi parannettava tieyhteys

Uusi tielinja, ohjeellinen sijainti

Väylät ja linjat

me melualue

me-a ampumamelualue

Selvitysalue: 
se-1 tuulivoima
se-3 Katumajärven ympäristön liikennejärjestelyt

sv, sv-a , sv-b Suojavyöhyke

sv-c, sv-d Suojavyöhyke

tv Tuulivoimaloiden alue

 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

Tärkeä tai vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue

Kehittämismerkinnät

Osa-alueet

Yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve

Kaupunkimaisen asumisen kehittämisen kohdealue

Maaseudun kehittämisen kohdealue

Elinkeinojen kehittämisen kohdealue

Asumisen kasvusuuntanuoli
Elinkeinoalueen kasvusuuntanuoli

U Liikennejärjestelyjen kehittämisen kohdealue

Kehitettävät liikennekäytävät HHT ja HFP

U

Ratayhteystarve

Tuulivoima-alueen kasvua rajoittava nuoli

Viheryhteystarve
Yhteystarve
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Maakuntakaava 2040

Pohjakuviot
Kaava-alueen raja

Kunnanraja

Rautatie

Autotie Ia

Autotie Ib

Autotie IIa

Autotie IIb

Autotie IIIa

Autotie IIIb

Virtavesi 2-5m

Virtavesi 5-20m

Järvi tai lampi

Kaavaehdotus viranomaislausuntoja varten
Maakuntahallitus 18.12.2017

Elinkeinojen kehittämisen kohdealue

Kaupunkikehittämisen kohdealue

Tärkeä tai vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue

Natura-alue

me-1 Melualue 55dB LAeq, me-2 50dB LAeq, 
me-a ampumamelualue 65dB LAImax

sv, sv-a, sv-b, sv-c, sv-d Suojavyöhyke

tv Tuulivoimaloiden alue

Luontomatkailun kehittämisen kohdealue

Kansallinen kaupunkipuisto

Historiallinen tielinja

Laivaväylä

Veneväylä

Melontareitti

Hevosvaellusreitti

Ulkoilureitti

Ekologinen yhteystarve

Kevyen liikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

Valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue

Maakunnallisesti merkittävä maisema-alue

Osa-alueet, reitit ja kehittämismerkinnät

Taajamatienä kehitettävä tie

Korkeapaineinen kaasulinja
Kaasulinjan reitti
Pääviemärilinja
Päävesijohtolinja
Pääviemäri- ja päävesijohtolinja

Ohjeelinen uusi pääviemäri- ja päävesijohtolinja
Voimajohtolinja, 400kV
Voimajohtolinja, 110 kV

Merkittävästi kehitettävä voimajohtolinja

Ohjeellinen uusi voimajohtolinja
Päärata
Merkittävästi parannettava päärata
Uusi pääräta, ohjeellinen sijainti

Sivurata

Moottoritie
Kaksiajoratainen päätie tai -katu

Valtatie tai kantatie
Seututie tai pääkatu

Kehitettävä matkailu- ja maisematie, muu yhdystie
Merkittävä yhdystie tai katu

Uusi tielinja, ohjeellinen sijainti
Uusi tielinja, suunniteltu sijainti

Liikennetunneli tai katettu tie

Merkittävästi parannettava tieyhteys

Tieliikenteen yhteystarve

Väylät ja linjat

Museorata

Ratayhteystarve

A Taajamatoimintojen alue

Ar Taajamatoimintojen reservialue

AA Asuntovaltainen alue

AT Kylämäisen asutuksen alue

C Keskustatoimintojen alue

KM1, KM2, KMt Kaupallisten palvelujen alue

P Palvelujen alue, P/A tulevaisuuden asuinalue

TP Työpaikka-alue

TPr Työpaikka-alueen resevialue

EJ Jätteenkäsittelyalue

EJ1 Ylijäämämaiden käsittelyyn ja loppusijoitukseen varattu alue

EN Energiahuollon alue

EOk Kalliokiviainesten ottoalue, ej jätehuolto, mu ulkoilu- ja moninaiskäyttö

EP Puolustusvoimien alue

LL Lentoliikenteen alue

LT logistiikka-alue

LTr Logistiikka-alueen reservialue

T Teollisuus- ja varastoalue

Tr Teollisuus- ja varastoalueen reservialue

TT Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue

RM Matkailupalvelujen alue

MT Maatalousvaltainen alue
MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja,
p arvokas perinnemaisema
MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

V Virkistys-, retkeily- tai ulkoilualue

VU Urheilualue

SL Luonnonsuojelualue

SI Luonnonsuojelulain mukainen luontotyyppialue

SM Muinaismuistoalue

ge Arvokas geologinen muodostuma

EOh Soran- ja hiekanottoalue, mu ulkoilu- ja moninaiskäyttö, 
my erityinen maisemointitarve, v virkistyskäyttö

EOt Turpeenottoalue, sl linnustonsuojelu, v virkistyskäyttö
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Kuva 13. Kanta-Hämeen vetovoimatekijät. Hämeen liitto 2016.
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luonnos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä 
6.2.–3.3.2017. Valmisteltava kaava on kokonais-
maakuntakaava, joka saadessaan lainvoiman kor-
vaa kaikki Kanta-Hämeessä nykytilanteessa voi-
massa olevat maakuntakaavat. Kaavaluonnoksen 
pohjalta valmisteltava kaavaehdotus on tarkoitus 
käsitellä maakuntavaltuustossa vuonna 2018. 

Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat määrit-
tävät yhdyskuntarakenteen peruslinjaukset. toi-
mivat ohjeena laadittaessa yleiskaavaa. 

3.4.4. Yleiskaavoitus
Suunnittelualueella on voimassa eri-ikäisiä oike-
usvaikutteisia ja oikeusvaikutuksettomia yleis- ja 
osayleiskaavoja. Edellisellä sivulla on kantakau-
pungin yleiskaavayhdistelmä vuodelta 2008.

Kantakaupungin yleiskaavatilanne:

Lainvoimaiset yleiskaavat, yleiskaavan muutok-
set ja osayleiskaavat, oikeusvaikutteiset merkitty 
erikseen:

• Hämeenlinnan yleiskaava 1983 (kv 11.1.1984)

• Harvialan ja Käikälän alueiden osayleiskaava 
(kv 20.8.1986)

• Hattelmalan ja Miemalan alueiden osayleis-
kaava (YM 22.4.1991)

• Keskustan osayleiskaava (LH 31.1.1992)

• Painokankaan osayleiskaava (LH 1.9.1992)

• Kirstulan, Viisarin ja Vuorentaan alueiden 
osayleiskaava (LH 9.2.1995)

• Hattelmalan järven ja harjun osayleiskaava (YK 
14.5.1999)

• Katumajärven itäpuolen osayleiskaava (HO 
20.3.2008), oikeusvaikutteinen

• Katumajärven itäpuolen osayleiskaavan muu-
tos (kv 12.11.2012), oikeusvaikutteinen 

• Painokankaan–Karanojan osayleiskaava (HO 
20.3.2015), oikeusvaikutteinen 

• Sampo–Alajärven osayleiskaava, oikeusvaikut-
teinen 24.2.2017.

Kuva 14. Keskeisiä yleiskaa-
vassa ratkaistavia asioita.
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Kuva 15. Kaupungin aset-
tamat tavoitteet yleiskaava-
työlle maankäytön linjausten 
mukaan.

• Engelinrannan osayleiskaava, oikeusvaikuttei-
nen 31.8.2017.

Alueella on lisäksi voimassa ja vireillä joukko ran-
taosayleiskaavoja.

3.4.5. Asemakaavoitus
Kaupungin taajama-alue on asemakaavoitet-
tu. Asemakaavoitettuja, mutta toteutumattomia 
pientalotontteja on kantakaupungissa erityisesti 
Siirin ja Äikäälän alueella. Kaavavarantoa on noin 
1,5 vuodeksi. Rakentamattomia kerrostalotontte-
ja on Keinusaaressa, Jukolassa ja Katumalla noin 
500 asukkaalle. Asemanrantaan hyväksyttiin uusi 
asemakaava 7.12.2016 noin 1 100 kerrostaloasuk-
kaalle. Yritysalueilla on tonttivarantoa noin kah-
deksi vuodeksi pääosin Moreenin alueella. Kaupan 
tonteista on selvästi pulaa keskustan lähialueella. 
Kirstulaan hyväksyttiin 14.11.2016 asemakaavan 
muutos, jossa tavoitteena on osoittaa kaupalle ra-
kennusoikeutta noin 70 000 k-m2.

3.4.6. Haja-asutus ja rantarakentaminen 
Kantakaupungin asemakaavoitettujen alueiden 
ulkopuoliset alueet ovat kaupungin rakennusjär-
jestyksen mukaista suunnittelutarvealuetta. Ne 
sijaitsevat pääosin kasvavaan kaupunkiseutuun 
kytkeytyvällä maaseutualueella ja asemakaavan 
lievealueella, joten alueille kohdistuu rakentamis-
painetta lukuun ottamatta itäisintä maaseutualu-
etta, joka sijaitsee jo kaukana keskustaajamasta. 
Kantakaupungissa on pyritty hillitsemään haja-
asumista. Suurin osa haja-asumisesta liittyy van-
hoihin kyliin tai maaseutuelinkeinoihin.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista 
aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyy-
dyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimen-
piteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin 
rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämi-
seen. Kunta voi osoittaa suunnittelutarvealueeksi 
myös muun alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on 
odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskun-
takehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai 
ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitel-
la maankäyttöä. Rakentamisen on oltava sopivaa 
maisemalliselta kannalta eikä se saa vaikeuttaa 
erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvo-
jen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Kaupunki on osoittanut kantakaupungin alueen 
suunnittelutarvealueeksi rakennusjärjestykses-
sä. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä 
sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka 
ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi 
edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajem-
paa harkintaa. Rakennusluvan erityisten edelly-
tysten täyttyminen selvitetään suunnittelutarve-
harkinnalla. Suunnittelutarveharkintaa ei vaadita 
olemassa olevan asunnon tai maatilan talousra-
kennuksen rakentamiseen eikä rakennuksen kor-
jaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen laajen-
tamiseen.

Maapoliittisesta näkökulmasta yksityisen kei-
nottelun estäminen asemakaavan lievealueella ja 
siten tonttimyynnin keskittäminen asemakaava-
alueelle on ensisijaista ja kuntalaistenkin etu, sillä 
näin kunnallistekniset järjestelmät ja kadut sekä 
julkisten palveluiden tuottaminen on kustannus-
tehokkaampaa. Tavoitteena on yhdyskuntaraken-
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teen, kylärakenteen ja ympäristön kannalta hyvä 
lopputulos.

Rantarakentamista on ohjattu lähinnä yleiskaava-
tasoisesti sekä keskustan läheisyydessä Vanajave-
dellä ja Sammossa asemakaavoin. Suurin osa ran-
tarakentamista on loma-asutusta. Pysyvää asu-
tusta rannoilla on lähinnä keskustan lähialueilla 
Vanajaveden rannalla, Sammon alueella Alajärven 
rannalla sekä Katumajärven eteläosassa.

3.4.7. Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hämeenlin-
nan kaupungin rakennusjärjestyksen 10.12.2012 
ja se on tullut voimaan 24.1.2013. Rakennusjärjes-
tystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa sil-
tä osin kuin asemakaava ei toisin määrä. Kaupun-
gissa on vireillä rakennusjärjestyksen päivitystyö. 

3.5. Kaupungin asettamat tavoitteet
Hämeenlinnan kaupunkistrategian 2014–20 yksi 
kirjattu tavoite on kasvukäytävää vahvistavan 
yleiskaavan laatiminen. Valtakunnalliset ja seu-
dulliset tavoitteet on lueteltu lähtökohdissa. 

Kantakaupungin yleiskaava laaditaan oikeusvai-
kutteisena. Päätavoitteena on seutukeskuksen, 
kantakaupungin ja sitä kautta koko Hämeenlinnan 
elinvoimaisuuden vahvistaminen. Yleiskaavas-
sa on tavoitteena koota yhdeksi kokonaisuudeksi 
vuosien varrella erilaisilla strategioilla ja linjauk-
silla ohjatut kaupunkirakenteen muutokset sekä 
eri muutosalueille tehdyt yleiskaavat. Tavoitteena 
on mahdollistaa maankäytön kokonaisuuden hal-
linta tulevan asemakaavoituksen pohjaksi.

Kaavan tavoitteena on lisäksi vahvistaa ja hyö-
dyntää Suomen kasvukäytävää. Tavoitteena on 
kehittää alueen liikennejärjestelmää tukemaan 
kaupungin kasvua turvaamalla hyvät ajoneuvo-
liikenneyhteydet sekä parantamalla joukkoliiken-
teen, polkupyöräilyn ja jalankulun mahdollisuuk-
sia. Yleiskaava parantaa osaltaan kantakaupungin 
palveluverkon saavutettavuutta osoittamalla uu-
sia asuinpaikkoja olemassa olevaan rakenteeseen. 
Yleiskaava vahvistaa keskustan elinvoimaisuutta 
laajentamalla keskustaksi miellettävää aluetta 
sekä selkeyttää kaupan rakennetta keskustassa ja 
sen tuntumassa.

Yleiskaavalla pyritään tiivistämään olemassa ole-
vaa yhdyskuntarakennetta. Kaavassa osoitetaan 
keskustan lähettyviltä muuttuvia alueita uuteen 
käyttöön. Toisaalta pientalojen rakentaminen py-
ritään turvaamaan osoittamalla kaupunkiraken-
teen hallittu laajentaminen pientaloalueita raken-
tamalla. 

Tavoitteena on turvata virkistysmahdollisuudet 
tiivistyvässä ja kasvavassa kaupungissa. Tärkeim-
mät virkistysreitit ja niiden kytkeminen toisiinsa 

sekä kansallisen kaupunkipuisto ja sen laajennus-
mahdollisuudet osoitetaan. 

Tavoitteena on lisäksi eri hankkeiden tarkoituk-
senmukainen ajoittaminen. Tällä pyritään välttä-
mään suuria kynnysinvestointeja eri puolella kau-
punkia.

Yleiskaavassa keskitytään erityisesti liikenteeseen 
sekä kaupallisiin ja muihin palveluihin. Yleiskaava 
on tarkoitus toteuttaa jatkuvapäivitteisenä siten, 
että seuraava yleiskaavatyö aloitetaan välittömästi 
tämän yleiskaavan valmistuttua ja siinä keskity-
tään tarkemmin niihin aihealueisiin, jotka tuolloin 
katsotaan keskeisimmiksi.

Tarkasteltava alue on kooltaan suuri ja sitä tul-
laan rakentamaan pitkään, mahdollisesti kymme-
niä vuosia. Siksi suunnitelmassa on varauduttava 
joustavuuteen sekä toteutuksen että mahdollisten 
muutosten varalta. Myös suuren yksityisen maan-
omistuksen vuoksi on kaavoitettava vaihtoehtoisia 
alueita maapoliittisista syistä.

3.6. Selvitykset
Suunnittelualueelle on tehty useita kaavan si-
sältöön vaikuttavia suunnitelmia ja selvityksiä. 
Yleiskaavaprosessin aikana saattaa näiden lisäksi 
nousta esiin myös muita selvitystarpeita. Suurin 
osa kaupungin teettämistä selvityksistä on kuiten-
kin valmisteltu aiempien hankkeiden yhteydessä. 
Yleiskaavatyön lähtökohtana on myös suuri määrä 
viranomaisten teettämiä selvityksiä ja ylläpitämiä 
rekistereitä.

Ohjelmat ja visiot:
• Hämeenlinnan kaupunkistrategia 2014–2020. 

(kv 10.6.2013).

• Asunto-ohjelma 2014. (kv 9.6.2014).

• Kestävä elämäntapaohjelma 2014–2020. (kv 
13.1.2014).

• Elinvoimaohjelma EVO 2014–2020. (kv 
10.3.2014).

• Maaseutuohjelma 2015.(kv 21.5.2012).

• Alueelliset väestöprojektiot 2013–2030. Kau-
punkitutkimus TA Oy 2014.

• Maankäytön suunnittelun linjaukset 2014. Hä-
meenlinnan kaupunki, maankäytön suunnitte-
lu 2014. Kaupunginvaltuusto 9.2.2015.

• Keskustavisio. Hämeenlinnan kaupunki, maan-
käytön suunnittelu 2014. Kaupunginvaltuusto 
13.10.2014.

• Kanta-Hämeen väestösuunnite 2016–2040. 
Hämeen liitto (maakuntavaltuusto 15.2.2016).

Palveluverkko
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• Palvelu- ja hankintaohjelma PALHA 2014–

2020. (kv 3.2.2014).

Kaupunkirakenneselvitykset
• Kaupungin maankäytön keskeisten hankkei-

den projektinhallintaselvitys. FCG Oy ja Hä-
meenlinnan kaupunki. 14.9.2017.

• Yhdyskuntarakenteen tulevaisuus kaupunki-
seuduilla - Kaupunkikudokset ja vyöhykkeet 
(Urban Zone III-hanke). Suomen ympäristö-
keskuksen raportteja 4/2017. 

• Hämeenlinnan seudun alueellinen rakenne-
malli 2040, osa 2. Ramboll 2014. Kaupungin-
hallitus 18.5.2015.

• Kasvukäytävän seudullinen rakennemallityö. 
Pöyry Oy 11.4.2014.

• Kaupunkirakenteen kehittämisen strategiset 
linjaukset (kehityskuva) 2010. Hämeenlinnan 
kaupunki 2010. 

• Asumiskaupunki 2030 - Hämeenlinnan asumi-
sen visio. Hämeenlinnan kaupunki ja Demos 
Helsinki 2016.

• Hämeenlinna – Asumiskaupunki. Hämeenlin-
nan kaupunki 2007.

• Väestösuunnite 2016-2040. Hämeen liitto 
2016. Maakuntahallitus 15.2.2016.

• Siirin ja Tertinalueiden kaavoituksen ilmasto-
vaikutusten vertailu 11.1.2017 (Ecocity-hanke).

• Kaurialan kaavarunko. Sito Oy 31.1.2013.

• BeCoSi -hanke, Hämeenlinnan Kantolan-
niemen visio 2030. Serum Arkkitehdit Oy 
13.9.2013.

• Yleiskaavan täydennysrakentamisen selvitys. 
Hämeenlinna 3.5.2017.

Kaupalliset selvitykset
• Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvi-

tys. Hämeen liitto 2016. Maakuntahallitus 
9.5.2016.

• Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kau-
pan palveluverkkoselvitys. Päivitys maankäyt-
tö- ja rakennuslain muutosten vaikutuksista. 
4.11.2016.

• Hämeenlinna – Kaupallinen selvitys ja vähit-
täiskaupan rakenne. Santasalo 2006.

Liikenneselvitykset
• Hämeenlinnan kantakaupungin yleiskaavan 

liikenneselvitys. Sito Oy 2017.

• Moreenin eritasoliittymän liikenteelliset vaiku-
tukset. Linea konsultit Oy 2017.

• Raakapuun kuormauspaikan sijaintiselvitys 
Hämeenlinnan seutu 2017. Liikennevirasto 
2017.

• Kirstula- Mäkelä- Tiiriö alueen liikenne. Sito 
2016.

• Hämeenlinnan keskustan liikennesuunnitelma. 
Hämeenlinnan kaupunki 2012. (kv 10.6.2013).

• Pysäköintiselvitys. Hämeenlinnan kaupunki 
2016.

• Liikkumisen ohjauksen valtionavustus, Pyö-
räilyohjelman asukasraportti. Hämeenlinnan 
kaupunki 21.10.2015. 

• Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen. Uu-
denmaan ELY-keskus 27.11.2015.

• Hämeenlinnan pyöräilyn edistämisohjelma 
2016-2021. Kaupunginvaltuusto 7.12.2016.

• Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitel-
ma. Hämeen liitto 2014.

• Valtatien 10 kehittäminen välillä Hattelmala 
(vt 3) – Velssi, Hämeenlinna, Aluevaraussuun-
nitelma. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus, Raportteja 28/2014. 

• Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson pal-
velutasoselvitys. ELY-keskuksen raporttelja 
2/2017.

• Mt130 ja Mt292 liikenneselvitys - Maankäytön 
kasvu ja nykyisen tieverkon toimenpidetarpeet 
Hämeenlinnan ja Janakkalan alueella. Trafix 
10.2.2017.

• Älykäs arki älykkäässä kaupungissa – esiselvi-
tys. Linnan kehitys Oy 2014.

• Ympäröivän maankäytön kytkeminen mootto-
ritien liikennekäytävään. Liikenneviraston tut-
kimuksia ja selvityksiä 27/2013.

• Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuor-
mauspaikkaverkon kehittäminen - Kaikki kul-
jetusmuodot kattava selvitys. Liikenneviraston 
tutkimuksia ja selvityksiä 31/2011. (Selvityksen 
päivitys kesken).

• Ekoliitu kestävän liikkumisen suunnitelma. 
Uudenmaan ELY-keskus / Strafica Oy / Linea 
Konsultit Oy 2011.

• Hämeen seudun lisäraiteet – tilantarvetarkas-
telu, esiselvitys. Pöyry 2010.

Meluselvitykset, pilaantuneiden maiden sel-
vitykset
• Yleiskaavan tie- ja raideliikenteen meluselvitys. 

Promethor 16.3.2017.

• Melutilanteen perusselvitys, Hämeenlinna. 
Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön 
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kuntayhtymä ympäristöosasto, Hannu Lukka-
rinen 2000.

• Piilola, Heidi: Hämeenlinnan hiljaisten alu-
eiden kartoitus. Ympäristöosaston julkaisuja 
37/2005. Hämeenlinnan kansanterveystyön 
kuntayhtymän ympäristöosasto 2005.

• Lukkarinen, Hannu: Melutilanteen perussel-
vitys, Hämeenlinna. Hä¬meenlinnan seudun 
kansanterveystyön kuntayhty¬mä ympäristö-
osasto 2000.

• Hätilän ampuma-alue, Ympäristömeluselvitys 
Akukon 29.5.2015.

• Parolannummen ampuma-alue, Ympäristöme-
luselvitys Akukon Oy 11.5.2015.

• Maaperän tilan tietojärjestelmä, MATTI.

• Aiemmin laaditut pilaantuneiden maiden selvi-
tykset.

Yhdyskuntatekniikka
• Jutila, Heli: Hämeenlinnan hulevesitulvariski-

en alustava arviointi. Hämeenlinnan ympäris-
töjulkaisuja 18. Hämeenlinnan kaupunki 2011. 
(kv 2.4.2012).

• Jutila, Heli: Hämeenlinnan kaupungin huleve-
sistrategia. Hä¬meenlinnan ympäristöjulkai-
suja 1. Hämeenlinnan kaupunki 2009. (kau-
punginhallitus (kh) 16.2.2009).

• Hämeenlinnan kaupungin vesihuollon kehittä-
missuunnitelma 2014. HS-Vesi 2014.

• Hämeenlinnan seudun vesihuollon yleissuun-
nitelma 2008. Hämeen ympäristökeskus.

• Äikäälän maanläjityspaikan suunnitelmat. Sito 
2016-2018.

• Maan- ja lumen vastaanottoalueiden selvitys. 
Ramboll 2015.

Keskeiset luontoselvitykset
• Jutila, Heli: Hämeenlinnan luonto-opas. Hä-

meenlinnan seudullisen ympäristötoimen jul-
kaisuja 15. Hämeenlinna 2007.

• Kanta-Hämeen ekologinen verkosto. Hämeen 
liitto 28.10.2016.

• Hämeenlinnan luonnonmuistomerkit. Hä-
meenlinnan ympäristöjulkaisuja 37. Hämeen-
linna 2016.

• Jutila, Heli: Hämeenlinnan ympäristötilinpää-
tös vuodelta 2014. Hämeenlinnan ympäristö-
julkaisuja 34.

• Tarvainen, Timo: Hämeenlinnan taajamageo-
kemia - Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 17. 
2011.

Kantakaupungissa tehdyt muut luontoslevi-
tykset vuoden 2008 jälkeen
• Virta, Tiina & Mustajärvi Kaisa 2014: Hämeen-

linnan kaupungin Sampo-Alajärven osayleis-
kaavan luontoselvitys ja viherverkkotarkastelu.

• Jutila, H.: Kankaistenjärven kasvillisuus. Hä-
meenlinnan ympäristöjulkaisuja 26. 2014.

• Jutila, H: Aulangon Vohtenoisiin suunnitelta-
van siirtolapuutarhan ympäristön luontosel-
vitys. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 28 
2013.

• Jutila, Heli: Engelinrannan kasvillisuustarkas-
tus kesällä 2013.

• Jutila, Heli: Siirin ja Velssin kasvillisuuskar-
toitus. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 22 
2013

• Jutila, Heli: Suosaaren kasvillisuuskartoitus 
vuonna 2013

• Lilley Thomas ym.: Hämeenlinnan asema-
kaava-alueiden lepakkoselvitys. Faunatica Oy 
2013.

• Koskimies, Pertti: Hämeenlinnan asemakaava-
alueiden linnustoselvitys. Faunatica Oy 2013.

• Nupponen Kari ym.: Hämeenlinnan asemakaa-
va-alueiden viitasammakkoselvitys. Faunatica 
Oy 2013.

• Nuppinen Kari ym.: Hämeenlinnan Aulangon 
ja Siirin liito-oravaselvitys. Faunatica Oy 2013.

• Jutila, Karri: Ahveniston luontopolku - Hä-
meenlinnan ympäristöjulkaisuja 17b. 2012.

• Jutila, Heli: Hämeenlinnan Äikäälän luonto-
selvityksen täydennyksiä. Hämeenlinnan ym-
päristöjulkaisuja 20. 2012.

• Jutila, Heli: Lammaskallion luontoselvitys. 
2012.

• Jutila, Heli ym.: Hämeenlinnan Äikäälän luon-
toselvitys. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 
13. 2011.

• Jutila, Heli: Hämeenlinnan Sampo III asema-
kaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys. Hä-
meenlinnan ympäristöjulkaisuja 11. 2010.

• Ranta, Pertti: Liito-orava- ja lepakkoselvitys 
2011.

• Erkinaro, Mikko ym.: Hämeenlinnan Mykkä-
sen ja Tertin asemakaava-alueiden lepakkosel-
vitys. Faunatica Oy 2011.

• Nieminen, Marko ym.: Hämeenlinnan Mykkä-
sen ja Tertin asemakaava-alueiden liito-orava-
selvitys. Faunatica Oy 2011.

• Niiranen, Seppo ym.: Hämeenlinnan Mykkäsen 
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ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys 
vuonna 2011. 35 s. Faunatica Oy.

• Lukanniemi, Olli: Metsäsuunnitelman kuvio-
kartoitus Hämeenlinnan kaupungille osana 
Aulangon hoito- ja käyttösuunnitelmaa. 2011.

• Yli-Tuomi, Iso ym.: Sunny Car Center Oy. Kirs-
tulan asemakaavan muutos, Hämeenlinna. 
Luontoselvitys. 17 s. Pöyry Finland Oy 2011.

• Raekunnas, Martti: Hämeenlinnan Ahveniston 
moottoriradan myrkkypistiäiset. Hämeenlin-
nan ympäristöjulkaisuja 6. 2010.

• Metsänen, Timo: Liito-oravaselvitys Hämeen-
linnan Siiri II:n alueella keväällä 2009.

• Metsänen, Timo: Hämeenlinnan Hirvilam-
mentien ja Rääpiälän alueiden liito-orava- ja 
hämeenkylmänkukkaselvitys 2008.

• Hietaranta, Jari: Vanajanlinnan vapaa-ajana-
suntoalueen 1. vaiheen luontoselvitys 2008.

Kansallinen kaupunkipuisto
• Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto 

– Hoito- ja käyttösuunnitelma. Hämeenlin-
na 2002. (Vahvistettu ympäristöministeriössä 
13.5.2003).

Maisemaselvitykset, rakennettu kulttuuriym-
päristö, rekisterit
• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-

tuuriympäristöt, RKY. Museovirasto 2009.

• Rakennettu Häme, Maakunnallisesti arvokas 
rakennusperintö. Hämeen liitto 2003.

• Kyliä ja kortteleita, Hämeenlinnan ja Hattu-
lan rakennuskulttuuriselvitys. Hattulan kunta 
ja Hämeenlinnan kaupunki. Putkonen ja Ivars 
2003. 

• Hämeenlinnan rakennushistoriallinen selvitys, 
Kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen keskus-
tassa ja Keinusaaressa 1778–2014. Kulttuuri-
ympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 2014.

• Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maise-
ma-alueiden päivitysinventointi 2011.

• Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
-tyoryhman esitys 15.1.2016.

• Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. 
Hämeen liitto 2003.

• Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden päivitysinventointi 2016. 
Hämeen liiton julkaisu 2016.

• Vanajaveden laakso ja Aulanko - opas arvok-
kaan maisema-alueen maankäytön suunnitte-
luun. Hämeen liitto 2016.

• Rakennusperintörekisteri, rekisteriportaali. 
Museovirasto.

• Hämeenlinnan korkean rakentamisen selvitys. 
Ramboll 12.3.2018. 

Arkeologiset selvitykset, rekisterit
• Muinaisjäännösrekisteri, rekisteriportaali. Mu-

seovirasto.

• Hakanpää, Päivi: Hämeenlinna, Linnan kasar-
min koekaivaus ja pilaantuneiden maiden tut-
kimusten arkeologinen valvonta. Museovirasto 
2005.

• Mökkönen, Teemu: Hämeenlinna, Kaupun-
kiarkeologinen inventointi. Vaasa- ja suurval-
ta-ajan kaupunkiarkeologinen inventointipro-
jekti. Museovirasto 2003.

• Tulonen, Essi: Hämeenlinnan Laivarannan ar-
keologinen vedenalaisinventointi. Museoviras-
to 2008.

• Enqvist, J.: Ojoinen, Asemakaava-alueen tark-
kuusinventointi. Museovirasto 2005.

• Rautiainen, Pirjo: Kirstulan arkeologinen in-
ventointi. 2005.

• Poutiainen, H. ym: Kirstula Tölkinmäenvainio 
muinaisjäännöskartoitus. Mikroliitti Oy 2011.

• Mikkola, Esa: Kartanonrannan asemakaava-
alueen arkeologinen inventointi. Museovirasto  
2007.

• Luoto, Kirsi: Visamäki, asemakaava-alueen 
tarkkuusinventointi. Kulttuuriympäristöpalve-
lut Heiskanen & Luoto Oy 2014.

• Karjalainen, Taisto: Painokankaan inventointi. 
Museovirasto 2008.

• Luoto, Kirsi: Hämeenlinnassa Sampo-Alajär-
ven osayleiskaava-alueen arkeologinen inven-
tointi. Museovirasto 2006.

• Pukkila, Jouko: Vuorentaka, historiallisen ajan 
kylätontin koekaivaus. Museovirasto 2008.

• Poutiainen, H. ym.: Siirintaustantien suunnit-
telualueen muinaisjäännösinventointi. Mikro-
liitti Oy 2012.

• Poutiainen, H. ym.: Vanajan kirkon hautaus-
maan laajennusalueen arkeologinen tarkkuu-
sinventointi. Mikroliitti Oy 2012.

• Lesell, Kreetta: Hongisto, asemakaava-alueen 
inventointi. Museovirasto 2007.
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4. NYKYTILANTEEN KUVAUS
Hämeenlinna on Suomen vanhin sisämaakau-
punki, joka perustettiin Pietari Brahen kenraali-
kuvernöörikaudella 1639. Kaupunki sijaitse alun 
perin Hämeen keskiaikaisen linnan kupeessa, 
mutta siirrettiin vuonna 1777 linnan eteläpuolella 
sijaitsevalle Niementaustan mäelle Vanajaveden 
rantaan. Vanhaa ruutukaavakeskustaa rajasi aluk-
si Vanajavesi idässä ja etelässä sekä suopainanne 
lännessä ja pohjoisessa. Kaupunki on sittemmin 
laajentunut useassa otteessa itään ja länteen.

4.1. Kaupunkirakenne ja suhde seutuun
Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Renko ja 
Tuulos yhdistyivät 1.1.2009 Hämeenlinnan kau-
pungiksi. Hämeenlinnan seutuun kuuluvat lisäksi 
Hattulan ja Janakkalan kunnat. Kanta-Hämeen-
linna sijaitsee Suomen kasvukäytävällä, jolle si-
joittuu kolmasosa koko maan väestöstä ja lähes 40 
prosenttia työpaikoista sekä valtakunnan tuotan-
nosta. Kasvukäytävillä nähdään olevan merkittävä 
potentiaali kehittämisvyöhykkeiden taloudellisel-
le kasvulle ja kestävän aluerakenteen edistämisel-
le. Hämeenlinna sijoittuu Helsingin ja Tampereen 
vaikutusalueiden väliin muodostaen oman kau-

punkiseudun. Tässä suhteessa Hämeenlinna poik-
keaa käytävän muista kunnista, jotka selkeämmin 
tukeutuvat kasvukäytävän päihin.

Kantakaupungin rakenne on tiivis. Väestötihe-
ys on noin 270 asukasta neliökilometrillä, kun se 
koko Hämeenlinnassa on noin 38 asukasta neliö-
kilometrillä. Kantakaupungin alueella asuu 74 % 
(50 500 asukasta vuonna 2014) Hämeenlinnan 
asukkaista ja hieman yli puolet koko seutukun-
nan asukkaista. Kaupunkimainen rakentaminen 
keskittyy pääasiassa seutukeskuksena toimivan 
keskustan alueelle, keskustan viereisiin kaupun-
ginosiin sekä keskustasta lähtevien pääkatujen 
varsille.

Hämeenlinnan kasvanut väestö on 1970-luvusta 
saakka sijoittunut lähinnä uusille pientaloalueil-
le. Hämeenlinnan ennustetaan kasvavan edelleen 
noin 350 asukkaalla vuosittain kasvun keskitty-
essä Kanta-Hämeenlinnaan. Taustalla on koko 
Suomea koskeva ja maailmanlaajuinen ilmiö: isot 
kaupungit ja kaupunkiseudut sekä niiden muo-
dostuvat kasvuvyöhykkeet kasvavat. Suomessa on 
alle kymmenen kasvavaa suurehkoa kaupunkiseu-
tua. Hämeenlinna on kasvavien kaupunkiseutujen 
välivyöhykkeellä (Suomen kasvukäytävä), mutta 

Kuva 16. Maankäytön suunnittelun painopisteet
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myös maantieteellisessä keskipisteessä, minkä ta-
kia kaupunki pystyy hyödyntämään logistista ase-
maansa.

Kerrostalovaltaiset alueet keskittyvät Hämeen-
linnan keskustaan, sen reunavyöhykkeelle sekä 
hyvien liikenneyhteyksien päähän rakennettuihin 
lähiökeskuksiin, kuten Jukolaan, Ojoisille ja Ka-
tumalle. Sairionrantaan on rakentunut uusi ker-
rostalovaltainen alue 2000-luvulla. Muu alue on 
pääosin pientalovaltaista. 

Kaupungin yhdyskuntarakenne on osittain ha-
jaantunut, mikä aiheuttaa lisääntyvää liikkumis-
tarvetta ja heikentää joukkoliikenteen toiminta-
edellytyksiä sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien 
houkuttavuutta. Myös palveluverkko, yhdyskun-
tatekniset verkostot ja katuverkko ovat laajentu-
neet uusien asuinalueiden myötä kasvattaen yllä-
pitokustannuksia ja korjausvelkaa. Näitä haittoja 
voidaan pyrkiä välttämään kaupunkirakennetta 
tiivistämällä ja rakentamalla jo olevien verkosto-
jen yhteyteen.

Hämeenlinnassa on tiiviin keskustan lisäksi alue-
keskuksina toimivat pitäjien kirkonkylät. Hämä-
läiselle maaseudulle on tyypillistä, että vanhat 
kyläkeskittymät ovat suomalaisittain melko hyvin 

säilyneitä. Taaja-aste on hieman muuta maata 
korkeampi: 87,3 % vuonna 2012, kun koko maan 
keskiarvo oli 84,7 %.

Kantakaupunki on myös seudun merkittävin työs-
säkäyntialue. Työpaikkaomavaraisuus on hieman 
yli 100 %. Viimevuosina pendelöinti kasvukäy-
tävän varrella on lisääntynyt ja sen ennustetaan 
edelleen lisääntyvän. Nykyisin pedelöintiä on kau-
punkiin ja kaupungista suurin piirtein yhtä paljon.

Suomen ympäristökeskuksen Urban Zone 3 
-hankkeen mukaan Hämeenlinnan viime vuosien 
tärkeimpiä yhdyskuntarakenteeseen vaikuttaneita 
päätöksiä ovat olleet vuoden 2009 kuntaliitos, kä-
velykatu, moottoritien kattaminen sekä Moreenin 
yritysalueen perustaminen. Lisäksi kaupungissa 
on panostettu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintoi-
hin luomalla kulttuurille tiloja sekä perustamalla 
kansallinen kaupunkipuisto ja määrittelemällä 
keskustan rannat yhteisiksi alueiksi. Kaupunki-
seudun taajama on kasvanut tasaisesti sekä vä-
estö- että työpaikkamäärällä mitattuna. Asunto-
rakentaminen on ollut pientalovaltaista, joka nä-
kyy myös autokaupungin kasvuna. Huomattava 
kehityspolku on ollut toisen asteen oppilaitosten 
ja korkeakoulutuksen sijoittuminen keskustan ul-

Kuva 17. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet. Urban zone 
III-hanke. SYKE 2016.
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Päätöspolku Hämeenlinnan kaupunkiseudun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuva 18. HNykyisten kaupunkikudosten väestö- ja työ-
paikkakehitys Hämeenlinnan kaupunkiseudulla.. Urban 
zone III-hanke. SYKE 2017.

Kuva 19. Hämeenlinnan joukkoliikennevyöhykkeet ja jouk-
koliikennekaupunki. Urban zone III-hanke. SYKE 2017.
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kopuolelle.

4.2. Keskustan laajeneminen
Kaupungin keskusta on koko kaupungin käynti-
kortti ja se määrittää identiteettiä ja mielikuvaa 
koko kaupungista. Kaupungin keskustan vahvista-
minen on mahdollista ja realistista, koska raken-
tamispotentiaalia löytyy tontteja tiivistämällä ja 
muuttamalla vajaasti käytettyjen alueiden käyttö-
tarkoitusta paremmin keskustaan sopivammaksi. 
Kaupunkikeskustan säilymistä elävänä, vireänä ja 
dynaamisena tulee tukea. Keskustaan on jatkos-
sakin osoitettava uusia kauppapaikkoja ja muita 
keskustahakuisia palveluja. Tavoitteena tulee olla, 
että Hämeenlinnan keskusta on kaupunkiseudun 

merkittävin kauppapaikka, joka tarjoaa niin kat-
tavat ja monipuoliset palvelut, että ostovoimaa ei 
enää jatkossa valu kaupungin ulkopuolelle.

Keskustaa halkoo kaksi akselia, joiden lähtökohti-
na ovat 1770-luvun tielinja (Turuntie) ja Hämeen-
linnan vallitukset. Julkinen rakentaminen, liiken-
ne, kauppa, aukiot ja puistot ovat keskittyneet 
akseleiden varrelle 1770-luvulta aina nykypäiviin 
saakka. Kiintopisteitä ovat linna, Hämeenlinnan 
tori, Rantatori ja Pikkutori. Akselit yhdistävät 
eriluonteisia aukioita. Akseleiden yhteyteen ra-
kennettiin koulut, kirkot, maaherran residenssi ja 
puutarha sekä kaupungin raatihuone. Akseleista 
pohjois-eteläsuuntainen alkaa linnalta ja päättyy 
suunnitellun Engelinrannan alueelle.

Kuva 20. Keskusta laajenee kohti rau-
tatietä. lähde: Urbego-arkkitehtiryhmä 
2014.

Kuva 21. Keskustan laajenemiseen tähtääviä hankkeita.
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Helsinki–Tampere moottoritie rakennettiin ruu-
tukaavakeskustan länsipuoliseen suopainantee-
seen 1960-luvun alussa. Moottoritien katteel-
le 2014 valmistuneet korttelit ovat vähentäneet 
moottoritien estevaikutusta merkittävästi. Kan-
nella sijaitseva kauppakeskus Goodman on myös 
lisännyt keskustan liiketilojen määrää.

Kun itäistä ja läntistä kaupunkia yhdistävän Va-
najaveden vanha silta ja keskustan pääkatu ruuh-
kautuivat 1980-luvulla, rakennettiin rantaan Ho-
peaseppientien paikalle uusi rantaväylä, Paasi-
kiventie, joka jatkui siltaa pitkin Vanajaveden yli 
itään. Paasikiventie on kaupungin pääkokoajaka-
tu, joka yhdistää Vanajaveden eri puolet. Kadun 
merkitys kaupungin liikenneverkossa on ratkaise-
va ja sen jatkamista rautatien ali valtatie 10:lle on 
kuulunut jo alkuperäiseen suunnitelmaan. Nykyi-
sin liikenne ohjautuu Viipurintielle, jonka varrella 
on paljon asutusta.

Keskustan etelälaidalle, Engelinrantaan, on suun-
niteltu keskustan laajennusalue noin 2 600 asuk-
kaalle. Alueelle tulee myös merkittävä määrä 
kaupallisia ja julkisia palveluja. Rautatieaseman 
ja Vanajaveden väliselle alueelle on suunnitteilla 
Asemanrannan asuinalue non 1 100 asukkaalle. 
Keskusta kasvaa myös Keinusaareen. Hämeen 
ammattikorkeakoulu tulee edelleen keskittämään 
toimintojaan keskustan tuntumaan, Visamäkeen. 
Pitkän aikavälin suunnitelmissa on tavoitteena 
keskustan laajeneminen myös Kantolan teolli-
suusalueelle, jolloin Engelinranta, Kantola ja Vi-
samäki muodostaisivat järven ympärille kiertyvän 
yhtenäisen kaupunkirakenteen.

Keskustan läpi kulkee Vanajaveden rantoja kier-
tävä rantareitti, joka on kaupungin tärkein vir-
kistysreitti ja jota kehitetään jatkuvasti. Reitti tuo 
Vanajaveden laakson valtakunnallisesti arvok-
kaan maisema-alueen, yhden Suomen kansallis-
maisemista, kaikkien ulottuville ja nautittavaksi. 
Vanajaveden rannat keskustan pohjoispuolella 

muodostavat Suomen ensimmäisen kansallisen 
kaupunkipuiston, joka perustettiin vuonna 2001. 
Rantareittiä on tarkoitus tulevaisuudessa laajen-
taa esimerkiksi Kantolan, Visamäen ja Vanajan 
suuntiin. Uudet rantareitin osat voidaan myös liit-
tää kansalliseen kaupunkipuistoon.

4.3. Ympäristö
4.3.1. Rakennettu ympäristö
Häme on Suomen kansallisen kulttuuriympäris-
tön ydinalueita. Mielikuva Hämeenlinnasta liittyy 
useasti rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kan-
takaupungin alueella on useita valtakunnallisesti 
ja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäris-
töjä, jotka ovat tärkeä osa kaupungin identiteettiä. 
Kaupunki sijaitsee Vanajaveden laakson valtakun-
nallisesti arvokkaassa maisemassa. Kaupungin 
vanhin sisääntuloväylä on Hämeen Härkätie. Kes-
kustan itäpuolella, Varikonniemessä on asuttu jo 
tuhansia vuosia sitten. Kulttuuriympäristö muo-
dostuu rakennusperinnöstä, kulttuurimaisemasta 
ja muinaisjäänöksistä.

Rakennusperintö
Yleiskaavassa on huomioitu vuoteen 2017 saakka 
tehdyt selvitykset. Kaava-aineistosta puuttu siten 
uusimman rakennuskannan inventointi. Tämä 
työ tehdään osana seuraavaa yleiskaavakierrosta. 
Tämä on huomioitava kaavakarttaa tulkittaessa.

Hämeenlinnan kaupunki perustettiin Hämeen 
linnan pohjoispuoliselle niemelle nykyisten Lin-
nan kasarmien paikalle vuonna 1639. Kaupunki 
siirrettiin nykyiselle paikalleen vuosina 1777–84. 
Hämeenlinnan kaupunkikuvaa määrittää suoma-
laisittain poikkeuksellinen historiallinen kerrok-
sellisuus erityisesti keskusta-alueella. Hämeenlin-
nan kehityksessä kuvastuvat maassamme toteu-
tetut kaupunkikaavoituksen ideat ja suuntaukset 
1770-luvulta nykypäivään. Kaupungin vanhimmat 
säilyneet rakennukset ovat jo keskiajalta; Hämeen 

Kuva 22. Ilmakuva keskustasta 1960-luvulta. 
kuva Hämeenlinnan historiallinen museo.



31
linnan rakentaminen aloitettiin 1200-luvun puoli-
välin jälkeen.

Ensimmäisestä, kustavilaisesta muotokaavasta 
ovat nykypäiviin säilyneet linnan, kaupungin ja 
maanteiden muodostamat akselit. Julkinen ra-
kentaminen, liikerakentaminen, torit ja puistot 
ovat keskittyneet näiden akseleiden varsille. Torin 
ympäristön luonne ja käyttö merkittävine valta-
rakennuksineen ja aukioineen sekä pääkatuak-
seleiden asema ovat säilyneet. Kustavilaisen Hä-
meenlinnan aika päättyi tulipaloon vuonna 1831. 
Palolta säästyivät muutamat korttelit kaupungin 
kaakkoiskulmassa. Hämeenlinnan nykyinen ruu-
tukaava pohjautuu pääosin Engelin vuoden 1832 
empiretyyliseen asemakaavaan. Empireajan laa-
kea, yksikerroksinen katutila on paikoin säily-
nyt. Vuosisadalle tyypillisesti Engelin kaavassa ja 

sitä seuranneissa laajennuskaavoissa korostuivat 
puistoalueet, jotka ovat nykykaupungissa verraten 
hyvin säilyneet.

1800-luvun keskeisiä ympäristöjä oli ruutukaavan 
lisäksi itärajalla, Viipurintien varrella kruunulle 
kuulunut Keinusaari, johon sijoittuivat tulliase-
man jälkeen lääninsairaala, kruunun makasiinit 
sekä vuosisadan lopulla puistot ja suurteollisuus. 
Hämeenlinnan rakennusperinnössä on nähtä-
villä myös varuskuntien toiminta kaupungissa. 
Tärkeimmät varuskunta-alueet olivat Linnan ka-
sarmialue, Suomen kasarmit sekä Poltinahon ka-
sarmialue. Kaikkien rakennuskanta on pääosin 
1800-luvulta ja 1900-luvun alusta.

Kaupunkirakentamisen tapa alkoi muuttua 
1800-luvun lopulla. Rakennussäännösten, kau-
pallisten vaatimusten ja arkkitehtuurin kehityksen 

Kuva 23. Näkymä keskustasta. kuva Niklas Lähteenmäki
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myötä ydinkeskustassa alettiin suosia kivitaloja, 
joissa näkyivät kertaustyylien ja jugendin vaikut-
teet. Kivirakennukset olivat yksiöllisiä, ja korttelit 
uudistuivat rakennus kerrallaan. Rautatien tulo 
kaupunkiin vuonna 1862 vauhditti rakentamis-
ta Hämeenlinnassa. Maalaiskuntaan ja Hätilän 
virkatalolle kuulunut rautatieaseman seutu pysyi 
kuitenkin pitkään erillään keskustasta ja oli lei-
mallisesti teollisuus- ja makasiinialuetta. Kivikau-
pungin hidas voittokulku jatkui 1920- ja 1930-lu-
vuilla klassistiseen ja funktionalistiseen suuntaan.

Toista maailmansotaa seuranneen jälleenraken-
nuskauden kerrostalorakentamista on säilynyt 
hajanaisesti. Suurin yhtenäinen kokonaisuus on 
Hämeentien–Cajanderintien kerrostalokortteli. 
Keskustan ulkopuolelle nousi rintamiestalojen ri-
vistöjä erityisesti kaupungin itäpuolelle. Tärkein 
säilynyt jälleenrakennuskauden alue on Sairion 
pientaloalue. Keskustan kaupunkikuvan muutos 
kohti massiivisia kivitaloja alkoi 1950-luvulla. Sa-
maan aikaan rakennettiin myös Kaurialaa, jossa 
tuohon aikaan sijaitsi jo puisia asuinrakennuksia 
sekä julkisia kivitaloja. Ahvenistolle rakennettiin 
urheilukeskus Vuoden 1952 Olympialaisia varten.

1960-luvulla siirryttiin elementtitekniikkaan, 
mikä yhdenmukaisti mitoitusta ja pelkisti ark-

kitehtuuria. Rationaalisuus huipentui 1970-lu-
vun kortteleissa, jotka olemukseltaan lähestyvät 
aluerakentamista. Kaupunkikuvan uudistuminen 
alkoi 1960-luvulla torin ympäristöstä ja siirtyi 
seuraavina vuosikymmeninä matalia puutalo- ja 
teollisuuskortteleita käsittävälle laitakaupungille, 
jossa oli mahdollista saneerata kokonaisia kortte-
leita. 1960-luvulla ryhdyttiin rakentamaan myös 
ajan hengen mukaisia lähiöitä Ojoisille, Katumalle 
ja Katisiin. Länsipuolella Jukjola edustaa 1970-lu-
vun lopun ihanteita ulkosyötteisine katuineen.

Autojen yleistyminen on muokannut Hämeenlin-
nan kaupunkikuvaa voimakkaasti 1970-luvulta 
lähtien. Uudet pientaloalueet rakennettiin väljiksi 
ja niiden kaupunkikuvaa määrittävät usein leveäh-
köt katualueet suojaviheralueineen ja erillisine ke-
vyen liikenteen väylineen. Keskustan eteläreunalle 
rakennettiin Paasikiventie ja kortteleiden sisäpi-
hat muuttuivat pysäköintipaikoiksi. Tästä huoli-
matta kaupungin rakennetuissa kerrostumissa on 
vahvasti nähtävissä kaupunkikuvan jatkuvuus ja 
pitkä perinne. 1970-luvulta alkaen esiin nousseet 
rakennussuojelukysymykset ovat osaltaan vaikut-
taneet kerroksellisuuden säilymiseen.

Viimeisien vuosikymmenten rakentamisessa on 
nähtävillä julkisten rakennusten korostunut eri-

Kaupungin kehitys

Kuva 24. Keskustan arvokkaan kulttuuriympäristön ana-
lyysi. lähde: Heiskanen & Luoto 2014.



33

tyisasema rakennustaiteellisesti korkeatasoisen 
ympäristön luomisessa. Kantakaupungissa on 18 
valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuu-
riympäristöä (RKY 2009). Lisäksi useita maakun-
nallisesti arvokkaita kohteita.

Kulttuurimaisema
Kantakaupungin maisema on korostuneesti kult-
tuurimaisemaa. Ihmisen vaikutus näkyy kaikkial-
la. Maisema jakautuu taajama-alueeksi, maanvil-
jelysalueiksi ja metsäalueiksi. Järvien ympäristöt 
muodostavat myös oman maisemansa, johon liit-
tyy paljon vapaa-ajan asutusta. Luonnonpiirteet 
ovat monin paikoin tärkeä osa maisemakuvaa. 
Maisemassa näkyy jääkauden jäljet kuten Hä-
meessä yleensäkin. Maisemalle on ominaista har-
jut, moreenimuodostumat sekä Vanajaveden ala-
va laakso viljelymaineen.

Vanajaveden laakson ja Aulangon valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi luokiteltu maisema-alue kulkee 
kaupungin halki. Vanajaveden reittivesistö järvi- 
ja jokiketju kiemurtelee monimuotoisena Vanaja-
veden laaksossa, joka on asutukseltaan vanhimpia 
ja kulttuurisesti arvokkaimpia Keski-Hämeen vil-
jely- ja järvimaisemia. Vaihtelevat pinnanmuo-
dot - harjuselänteet ja laajat viljavat rantasavikot 
- luovat jylhät puitteet kaukomaisemalle. Maise-
man perusrakenteessa olevat elementit ovat luo-
neet edellytykset alueella olevan kulttuurin synty-
miselle.

Kaupungin länsiosan maisemaa hallitsee Ahve-
niston ja Hattelmalan harjut, jotka syntyivät noin 
10 000 vuotta sitten. Harjujen pohjaveden varaan 
on kehittynyt myös varhaista asumista. Vanajave-
den laakson ja harjujen muodostaman ydinalueen 
ulkopuoli on suurilta osin moreenia. Kaupungin 
länsi- ja kaakkoisosissa asutus rajautuu laajahkoi-
hin viljelymaihin, jotka muuttuvat kuusivaltaisiksi 
metsiksi maaperän muuttuessa. Koillisessa kau-
punkirakenne muuttuu suoraan kuusivaltaiseksi 
metsäalueeksi, joka nousee kohti Janakkalan kor-

piylänköä.

Keskusta-alue on korostuneen urbaania maise-
maa, missä puistoilla, vesistöillä ja kaduilla on 
keskeinen asema. Hämeenlinnassa on poikkeuk-
sellisen paljon historiallisia puistoja, kuten Aulan-
ko, Linnanpuisto ja linnan maisema, Ahvenisto ja 
Kaupunginpuisto. Hämeenlinnan ruutukaavakes-
kustan nykyinen laatikkomainen, muurimainen ja 
tasakorkuinen kaupunkinäkymä syntyi 1950- ja 
1980-lukujen kuluessa. Historiallinen ruutukaa-
va-alue on edelleen hahmotettavissa niin keskus-
tan sisältä kuin ulkopuoleltakin. Hämeenlinnassa 
tiiviistä kaupunkirakenteesta on aina lyhyt matka 
luontoon. Keskustan ja Aulangon välissä sijaitsee 
Suomen ensimmäinen kansallinen kaupunkipuis-
to.

Kaupungin pientaloalueet on rakennettu yleensä 
metsäisille moreenimaille. Vanhimmilla alueilla 
on yleensä rikas puusto, jota tulee vaalia. Uudet 
alueet ovat yleensä puustosta paljaita ja hahmot-
tuvat maisemassa monotonisena. Monimuotoi-
suus kasvaa ja katutilojen merkitys korostuu, kun 
puusto hiljalleen kasvaa.

Kanta-Hämeenlinnassa on useita kartanoita, joil-
la on Hämeen kulttuurimaisemassa keskeinen 
asema. Kartanoiden ympäristöt ovat säilyneet 
erityisesti Katisissa ja Ojoisilla. Maaseudulla on 
nähtävissä vanhoja kylärakenteita, jotka sijoit-
tuvat teiden varsille. Hämeen Härkätien varren 
viljelysmaat ovat osa valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta.

Kuva 25. Näkymä Hattelmalanharjulta. Kuva Heli Jutila.
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Kuva 26. Hämeenlinna valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät rakennetut kult-
tuuriympäristöt ja rakennukset. Lähde Kyliä ja kortteleita. Keskusta-alue ja indeksejä vastaava luettelo on 
seuraavalla sivulla.
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Hämeenlinnan arvokkaat 
kulttuuriympäristöt

I kaupunginosa
1. Hämeen linnan kulttuurimaisema
2. Hämeen linna
3. Linnan kasarmit
4. Linnanniemen asuntoalue
5. Hämeen läänin maanmittauskonttori
6. Entinen postitalo
7. Ent. Vanajan kunnantalo
8. Rukoushuone
9. Pelastusarmeijan toimitalo
10. Asuin- ja liiketalo
12. Asuin- ja liikerakennus
13. Asuinkerrostalo
15. Saaristen koulu
16. Ent. venäläinen kansakoulu
17. Työväen asunto-osakeyhtiö Häme
18. Kaivokadun päiväkoti
19. Uppsala-talo
20. Ns. Puntilan talo

II kaupunginosa
21. Lukiokatu 3 ja 5
22. Lukiokatu 1

23. Korpimaan talo, Kauppa- ja teollisuusklubi
24. Ahvenlinna
25. As Oy Rantapuisto 11
26. As Oy Rantapuisto 13
27. As Oy Birger Jaarlin katu 3
28. Keskusseurakuntatalo
29. Hallituskatu 4
30. Rauhankatu 12
31. As Oy Ukon kulma
32. Hämeenlinnan lyseo
33. Hämeenlinnan kaupunginkirjasto
34. Palanderin talo
35. Linnankatu 18
36. Ns. Talomuseoalue
37. Ent. Hämeenlinnan historiallinen museo
38. Keskuskoulu
39. Kunnallissauna
40. Lukiokatu 11 - Sibeliuksenkatu 8
41. Lukiokatu 9 - Linnankatu 5
42. Hämeen lääninhallitus
43. Vakuutusyhtiö Pohjolan talo
45. Rantapuisto

III kaupunginosa
46. As Oy Hämeentori
47. Sibeliuksen syntymäkoti

Kuva 27. Keskustan merkittävät kulttuuriympäristöt ja rakennukset. Lähde Kyliä ja kortteleita. Indeksejä 
vastaava luettelo on seuraavalla sivulla. Luettelosta ja kartalta on poistettu tuhoutuneet rakennukset: 11. 
Vileniuksen makkaratehdas (purettu), 14. Hallituskatu 26 (siirretty ja muutettu), 54. Uimahalli (muutettu) 
ja 55. Hämeenkaari (purettu).
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48. SOK:n Hämeenlinnan tavaratalo
49. Kansallis-Osake-Pankki
50. Hämeen Vakuutus
51. Etelä-Hämeen Osuusliike
52. Postitalo
53. Eteläkatu 3-13
56. Kasarmikatu 9
57. Hallituskatu 19 - Saaristenkatu 10
58. Ent. Kaupunginkirjasto
59. Ent. Suomalainen tyttökoulu

IV kaupunginosa
61. Entinen Hopeakeskus ja Schmausserin huvila
62. Arvi A. Karisto Oy.n vanha kirjapaino
63. Raatihuoneenkatu 3
64. Palokunnankatu 6
65. Virastotalo, ent. Anniskeluyhtiöntalo
66. Raatihuoneenkatu 4
67. Arvi Kariston katu 9
68. Hallituskatu 9
69. Pohjan talo
70. Skogsterin tavaratalo
71. Skogsterin asuintalo
72. Hämeenlinnan Vanha Säästöpankki
73. Kastelli
74. Paavonkulma
75. Hämeen Suoja
76. Asuin- ja liiketalo As Oy Jyrkänkulma
77. Raatihuone
78. Keskustalo
79. Palokunnantalo
80. Ent. Hämeenlinnan Suomalainen Säästöpankki
81. Palokunnankatu 20
82. Hämeenlinnan kirkko
83. Toripuisto
84. VVetterhoffin kotiteollisuusopisto
85. Linja-autoasema

V kaupunginosa, Keinusaari
86. Pitkäsilta
87. Vanajaveden sairaala
88. Hämeenlinnan taidemuseo
89. Verkatehtaan alue
90. Hämeenlinnan rautatieasema
91. Tullikamari
92. Cajanderintien - Hämeentien alue
93. Matkustajakoti Vanaja
94. Mensa
95. Varikonniemi

VI kaupunginosa, Sairio
96. Sairion asuntoalue
98. Sairion päiväkoti
99. Meijerikoulu
100. Karlbergin pientaloalue
101. Rautatiesilta

VII kaupunginosa, Myllymäki
102. Suomen kasarmit
103. Myllymäen kaupunginosa

104. Myllymäen koulu
105. Entinen Etelä-Hämeen keskusammattikoulu
106. Entinen kappalaisen talo
107. Toivontie 1-3

Vili kaupunginosa, Kauriala
108. Kaurialan kaupunginosa
109. Vanha hautausmaa
110. Kohde poistettu (ortodoksikirkko)
111. Opettajankoulutuslaitos, ent. seminaari
112. Ns. Alasen kaupunki
113. Ent. Hämeenlinnan yksityinen tyttökoulu
114. Parolantien alue
115. Kaurialan yläaste, ent. kansalaiskoulu
116. Ns. Kaurialan asuntoalue
117. Hiekkakadun ja Cygnaeuksenkadun alueet
118. Entinen Hämeenlinnan Kauppaoppilaitos
119. Käänteenaro

IX kaupunginosa, Ahvenisto
120. Poltinahon kasarmialue
121. Kasakkatallit
122. Paukkulan alue
123. Poltinahon koulu
124. Vesilaitos
125. Ahveniston uimala
126. Ahveniston hautausmaa ja siunauskappeli
127. Ahveniston ortodoksinen kirkko
128. Ahveniston parantola
129. Asevelikylä

X kaupunginosa, Pullerinmäki
130. Hämeen Härkätie
131. Kiltti ja Keisarinmänty
132. Viisarin työväentalo
133. Ent. Visakankaan seurakuntatalo
134. Männistöntien ympäristö

XI kaupunginosa, Ojoinen
135. Ojoisten kartano
136. Hämeenlinnan osuusmeijeri
XII kaupunginosa, Puistonmäki
137. Hakalanniemen huvila-alue
138. Kaupunginpuisto
139. Puistolan ent. kansakoulu
140. Parkkimäen alue

XIII kaupunginosa, Kirstula
141. Hatunniemen huvila-alue
142. Kirstulan kartano

XIV kaupunginosa, Aulanko
143. Aulanko
144. Katajiston alue
XV kaupunginosa, Hälliä
145. Asemantausta
146. Aulangontien lamellitalot
147. Hätilän kirkko ja seurakuntatalo
148. Tuomelan kansakoulu, Hätilä
149. Valtion pukutehtaan makasiini
150. Asunto Oy Aulangontie 1-3
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151. Hätilän koulu
152. Hätilän keskus ja Hätilän torni
153. Viipurintie 25

XVI kaupunginosa, Idänpää
154. Idänpää
155. Kahiliston huvila
156. Idänpään seuratalo
157. Kotiranta

XVII kaupunginosa, Kalinen
158. Katisten kartano
159. Riemula, Mäskälä
160. Pokri, Mäskälä
IX kaupunginosa, Kantola
161. Kantolan alue
162. Kantolanniemen siirtolapuutarha-alue
163. Kantolanniemen teollisuusalue

XX kaupunginosa, Kankaantausta
164. Ent. Aartelan talo
165. Kankaantaustan koulu
166. Entinen Siipikarjanhoitokoulu
167. Ansionmäentien alue
168. Jaakonkatu 5, 7 ja 9
169. Linnunradan asuntoalue
170. Virveli
171. Entinen Hattelmalan sairaala-alue

XXI kaupunginosa, Miemala
172. Perttula
173. Miemalan kylän kulttuurimaisema
174. Miemalan koulu
175. Pietilä
176. Vanajan avovankila, Ylänne

XXII kaupunginosa, Hattelmala
177. Ent. Rekolan kappalaisen pappila
178. Katiskosken mylly

XXIV kaupunginosa, Luolaja
179. Hattelmalan harju
180. Hattelmalan kylä ja kulttuurimaisema
181. Luolajan kylä
182. Luolajan seuratalo
183. Luolajan rukoushuone
184. Leteenojan viljelymaisema
185. Luolajan koulu
186. Suvikas

XXV kaupunginosa, Voutila
187. Voutilan vanhainkoti
188. Vanajan asevelikylä
XXVI kaupunginosa, Loimalahti
189. Väliä
190. Rauhalahti, Loimalahti

XXVIII kaupunginosa, Vuorentaka
191. Vuorentaan kulttuurimaisema
192. Vuorentaan vanhainkoti
193. Vuorentaan kansakoulu
194. Vuorentaan kappeli ja krematorio

XXXII kaupunginosa, Ruununmylly
195. Ruununmylly
196. Ruununmyllyn koulu
197. Aulangon torppa
198. Hangasmäki
199. Komulahti
200. Kankaisten koulu
201. Isokiven perinnemaisema
202. Rotkola

XXXV kaupunginosa, Kankainen
203. Kankaisten kylä

XXXVI kaupunginosa, Mäskälä
204. Siirin talo

XXXVII kaupunginosa, Kappola
205. Paavolankulman huvilat
206. Pitkäniemen huvilat

XXXVIII kaupunginosa, Hakumäki
207. Vanajanlinna, Äikäälä
XXXIX kaupunginosa, Vanaja
208. Vanajan kirkko
209. Fortumin, ent. Imatran Voima Oy:n alue

XXXX kaupunginosa, Käikälä
210. Vanha-Pappila
211. Rautatieläisten mökit, Vanaja
212. Kirkonkulman koulu, Käikälä
213. Sisu-Auton alue
214. Rautaruukki
215. Huhtamäki-yhtymän pakkaustehtaat
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Muinaisjäännökset
Hämeenlinna on valtakunnallisestikin ajatellen ri-
kasta muinaismuistoaluetta. Varhaisin asutus on 
sijoittunut liikenteellisistä ja maastollisista syistä 
vesistöjen varsille. Ensimmäiset asukkaat hyö-
dynsivät vesistöjen lisäksi rantoja viljelyyn. Häme 
vapautui mannerjääntiköstä  Vesireitit ovat olleet 
alueen tärkeimpiä kulkureittejä 1200-luvulle asti. 
Kaupunki on kehittynyt tälle esihistorialliselle 
asutusalueelle. Keskustan tuntumassa, Varikon-
niemessä, on tutkimusten mukaan sijainnut rau-
takautista asutusta. Alueen vanhimmat löydökset 
ajoittuvat myöhäiselle pronssikaudelle.

Kaupungin vanha alue sijaitsee linnan pohjois-
puolella, Tampereentien ja Vanajaveden välisellä 
alueella. Kaupungin kirkko sijaitsi alueen pohjois-
päässä. Vanhan kaupungin arkeologiset kulttuu-
rikerrokset ovat muinaismuistolain rauhoittamia 
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Linnalta lähtee myös 
Hämeen Härkätie, jota alettiin käyttää jo rauta-
kaudella.

Vanhojen kylien peltolohkojako palautuu usein 
varhaiskeskiajalle ja jopa rautakaudelle. Kanta-
kaupungin alueella olleista kylistä Kauriala on 
täysin hävinnyt. Vanhan Viipurintien varrella si-
jainnut Idänpään kylä jäi uusien liikennejärjeste-
lyjen ja asutuksen alle 1960-luvulta alkaen. Isoja-
ko tehtiin Hämeenlinnassa pääosin 1700-luvun ja 
1800-luvun vaihteessa. Tällöin suuri osa silloisten 
kylien rakennuskannasta hajautui. Lopullisesti 
jako valmistui osassa nykyistä kantakaupunkiakin 
vasta 1900-luvun alussa isonjaon täydentämisen 
yhteydessä.

Kaava-alueen arkeologisen kulttuuriperinnön 
yleisinventointi on vanhentunut ja osin puutteel-
linen. 

Kuva 28. Muinaisjäännökset. Museoviraston rekisteriporttaali. Tilanne 3/2017.
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Kuva 29. Kanta-Hämeenlinnan muinaisjäännökset Museo-
viraston muinaismuistorekisterin mukaan (tilanne 3/2017)

Kohdenimi Tunnus kaavakartalla Mjtunnus Tyyppi Alatyyppi Ajoitus Laji

Ratasniitty sm / 1 1000005907 kulkuväylät     sillanpaikat     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Mäskälä sm / 2 1000023074 asuinpaikat     kylänpaikat     historiallinen 
keskiaikainen  

kiinteä 
muinaisjäännös

Pikku‐Parola 3 sm / 3 1000025599 puolustusvarustukset     tulipesäkkeet     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Kamaramäki 6 sm / 4 1000025604 hautapaikat     hautausmaat     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Pikku‐Parola 5 sm / 5 1000025601 puolustusvarustukset     tulipesäkkeet     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Pikku‐Parola 4 sm / 6 1000025600 puolustusvarustukset     tulipesäkkeet     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Kamaramäki 5 sm / 7 1000025603 työ‐ ja valmistuspaikat     viljelyröykkiöt     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Vuori 3 sm / 8 1000025588 työ‐ ja valmistuspaikat     nauriskuopat     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Pikku‐Parola 1 sm / 9 1000025597 puolustusvarustukset     tulipesäkkeet     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Kamaramäki 1 sm / 10 1000025602 puolustusvarustukset     tulipesäkkeet     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Vuori sm / 11 109010068 kivirakenteet     röykkiöt     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Levonkorpi sm / 12 1000027637 kivirakenteet     röykkiöt     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Varikonniemensuo sm / 13 1000027906 työ‐ ja valmistuspaikat     kalastuspaikat     pronssikautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Vellikorpi sm / 14 1000027636 muinaisjäännösryhmät     ei määritelty     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Vuori 2 sm / 15 1000025587 työ‐ ja valmistuspaikat     kaskiröykkiöt     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Pikku‐Parola 2 sm / 16 1000025598 puolustusvarustukset     tulipesäkkeet     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Vanajan vanha 
pappila

sm / 17 1000023248 asuinpaikat     pappilat     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Hangasmäki sm / 18 1000018646 asuinpaikat kivirakenteet 
työ‐ ja valmistuspaikat

kiviaidat torpat 
viljelyröykkiöt

historiallinen     muu 
kulttuuriperintöko
hde

Kankainen sm / 19 1000018643 asuinpaikat     kylänpaikat     historiallinen     muu 
kulttuuriperintöko
hde

Luhtiala sm / 20 1000016742 asuinpaikat     kylänpaikat     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Vanha hautausmaa sm / 21 1000016699 hautapaikat     hautausmaat     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Vanajan kirkko sm / 22 1000014879 kirkkorakenteet     kirkonpaikat     keskiaikainen     kiinteä 
muinaisjäännös

Ruutikellari sm / 23 1000019550 kivirakenteet     kivimuurit     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Vuorentaka sm / 24 1000013958 asuinpaikat     kylänpaikat     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Vuorentaan vanha 
koulu

sm / 25 1000005905 kivirakenteet     kivimuurit     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Kuralankallio sm / 26 1000005906 kivirakenteet     rajamerkit     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Tiirinkoski sm / 27 1000009298 asuinpaikat     talonpohjat     historiallinen     muu 
kulttuuriperintöko
hde

Sammonlahti sm / 28 1000005908 kivirakenteet     rajamerkit     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Hongisto sm / 29 1000009904 kivirakenteet     röykkiöt     ajoittamaton     kiinteä 
muinaisjäännös

Tertti sm / 30 1000009701 asuinpaikat maarakenteet   
työ‐ ja valmistuspaikat

ei määritelty 
kuopat 
nauriskuopat 
viljelyröykkiöt

historiallinen 
kivikautinen  

kiinteä 
muinaisjäännös
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Leteenmäki sm / 31 1000009297 raaka‐aineen 

hankintapaikat    
louhokset     historiallinen     kiinteä 

muinaisjäännös
Huhtamäki 2 sm / 32 1000009294 työ‐ ja valmistuspaikat     hiilimiilut     historiallinen     kiinteä 

muinaisjäännös
Kruununmylly sm / 33 1000018939 työ‐ ja valmistuspaikat     vesimyllyt     historiallinen     kiinteä 

muinaisjäännös
Velssin torppa sm / 34 1000018938 kivirakenteet     uunit     historiallinen     kiinteä 

muinaisjäännös
Huhtamäki 4 sm / 35 1000009296 raaka‐aineen 

hankintapaikat    
louhokset     historiallinen     kiinteä 

muinaisjäännös
Kutalanjoen 
rantapelto

sm / 36 1000007923 asuinpaikat     ei määritelty     keskiaikainen 
rautakautinen  

kiinteä 
muinaisjäännös

Katinen sm / 37 1000007924 kivirakenteet     röykkiöt     ajoittamaton     kiinteä 
muinaisjäännös

Hiero 3 sm / 38 109010004 asuinpaikat     ei määritelty     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Hämeenlinnan vanha 
asemakaava‐alue

sm / 39 1000007472 asuinpaikat     kaupungit     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Kärsänkivi eli 
Siankärsä

sm / 40 109010024 kivirakenteet     rajamerkit     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Katisten kartano sm / 41 109010028 muinaisjäännösryhmät     ei määritelty     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Hiero 2 sm / 42 109010003 asuinpaikat     ei määritelty     moniperiodinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Kirstulankärki 
(Rantakalmisto)

sm / 43 109010014 asuinpaikat hautapaikat 
kivirakenteet kultti‐ ja 
tarinapaikat

ei määritelty 
hautaröykkiöt 
kuppikivet 
rajamerkit

historiallinen 
moniperiodinen 
rautakautinen 
varhaismetallikauti
nen

kiinteä 
muinaisjäännös

Aulanko 1 ja 2 sm / 44 109010020 asuinpaikat hautapaikat   ei määritelty 
hautaröykkiöt  

rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Käikälänlähde sm / 45 109010036 kivirakenteet     rajamerkit     keskiaikainen     kiinteä 
muinaisjäännös

Linnanpää 
(Hakovuori)

sm / 46 109010056 puolustusvarustukset     muinaislinnat     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Hassukoivu 2 sm / 47 109010005 asuinpaikat     ei määritelty     kivikautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Sibeliuksenpuisto 
(ent. Tähtipuisto)

sm / 48 109010006 kultti‐ ja tarinapaikat     kuppikivet     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Vartiovuori sm / 49 109010013 kivirakenteet     rajamerkit     keskiaikainen     kiinteä 
muinaisjäännös

Niemi‐ eli Kärkipelto sm / 50 109010035 muinaisjäännösryhmät     ei määritelty     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Imatran Voima 3 
(Viitahaka)

sm / 51 109010042 kultti‐ ja tarinapaikat     kuppikivet     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Imatran Voima 9 sm / 52 109010045 hautapaikat     polttokenttäkalmis
tot    

rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Aunela sm / 53 109010026 kultti‐ ja tarinapaikat     kuppikivet     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Patailan puisto sm / 54 109010027 hautapaikat     ei määritelty     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Salo (eli Neulavuori) sm / 55 109010040 kultti‐ ja tarinapaikat     kuppikivet     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Juppala 4 sm / 56 109010051 kultti‐ ja tarinapaikat     kuppikivet     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Perttula 1 sm / 57 109010053 kultti‐ ja tarinapaikat     kuppikivet     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Hämeen linna sm / 58 1000006748 puolustusvarustukset     linnat     keskiaikainen     kiinteä 
muinaisjäännös

Aulangonlinna sm / 59 109010021 puolustusvarustukset     muinaislinnat     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Juppala 5 sm / 60 109010052 kultti‐ ja tarinapaikat     kuppikivet     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Nukari sm / 61 109010011 kultti‐ ja tarinapaikat     kuppikivet     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös
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Kuva 30. Aulangon kansallismaisemaa. 

Mantereenlinna sm / 62 109010037 puolustusvarustukset     muinaislinnat     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Ojoinen sm / 63 1000006749 asuinpaikat     kuninkaankartanot  historiallinen     muu 
kulttuuriperintöko
hde

Riihimäki sm / 64 109010019 muinaisjäännösryhmät     ei määritelty     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Kirkonkivet sm / 65 109010022 kultti‐ ja tarinapaikat     tarinapaikat     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Hakolahti sm / 66 109010055 kivirakenteet     röykkiöt     ajoittamaton     kiinteä 
muinaisjäännös

Kalmanmäki sm / 67 109010001 hautapaikat     polttokenttäkalmis
tot    

rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Uhrikivenkatu 11 
(Kivikolunpelto 
Rajakivi)

sm / 68 109010009 kultti‐ ja tarinapaikat     kuppikivet     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Rajala sm / 69 109010017 muinaisjäännösryhmät     ei määritelty     keskiaikainen 
rautakautinen  

kiinteä 
muinaisjäännös

Juppala 2 sm / 70 109010048 asuinpaikat     ei määritelty     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Hiero 1 sm / 71 109010002 asuinpaikat     ei määritelty     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Pirttivaha sm / 72 109010010 kivirakenteet     rajamerkit     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Varikonniemi sm / 73 109010023 asuinpaikat     ei määritelty     keskiaikainen 
rautakautinen  

kiinteä 
muinaisjäännös

Harvialantie sm / 74 109010033 hautapaikat     ei määritelty     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Palvaanlinna sm / 75 109010054 puolustusvarustukset     muinaislinnat     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Tyrynoja 7 sm / 76 109010057 hautapaikat     hautaröykkiöt     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Sylkkyvaha 
(Sylkiönvaha)

sm / 77 109010065 kivirakenteet     rajamerkit     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Vanhan pappilan 
pelto

sm / 78 109010070 kultti‐ ja tarinapaikat     kuppikivet     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Tyrynoja sm / 79 109010058 muinaisjäännösryhmät     ei määritelty     keskiaikainen 
rautakautinen  

kiinteä 
muinaisjäännös

Aulanko 3 sm / 80 109010069 hautapaikat     ei määritelty     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Vankanlähde sm / 81 109010059 kultti‐ ja tarinapaikat     lähteet     historiallinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Visamäki sm / 82 109010061 asuinpaikat     ei määritelty     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös

Lassila sm / 83 109010066 asuinpaikat     ei määritelty     rautakautinen     kiinteä 
muinaisjäännös
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4.3.2. Luonnonympäristö

Luontotyypit ja suojelualueet
Hämeenlinnan kantakaupunki sijaitsee Vanaja-
veden laakson maisemissa Etelä-Hämeen lehto-
keskuksen alueella. Hämeen linnan ympärille yli 
700 vuoden aikana kehittyneet kulttuurimaisemat 
ovat vehreitä ja monipuolisia. Vaikka parhaita 
kasvualustoja on jo ammoin otettu viljelykseen 
ja rakentamisen piiriin, paljon arvokasta luontoa 
ja lajistoa on myös säilynyt. Merkittäviä kokonai-
suuksia, joissa luonto- ja merkittävä virkistyskäyt-
tö yhtyvät Hämeenlinnassa ovat mm. Ahveniston-
Hattelmalanharju, Aulangon laaja kokonaisuus 
ja rantareitti (Varikonniemi, Kaupunginpuisto ja 
koko reitti) sekä Hattelmalanjärvi.

Kanta-Hämeenlinna on pinnanmuodoiltaan vaih-
televa, ja korkein paikka kaupungin koillisosassa 
on Vuori (176,6 m mpy). Maisemia halkoo kaksi 
kaakkois-luoteissuuntaista sora- ja hiekkaharju-
jaksoa, joilla korkeuserot vaihtelevat paikoin jyr-
kästikin. Ylänköseuduilla koillisessa ja lounaas-
sa on laajat moreeniselänteet. Viljelyalueet ovat 
pääosin hieta- ja hiekkamaata. Kolmestatoista 
kallioalueesta Käärmekallio ja Levonkallio ovat 
valtakunnallisesti arvokkaita ja Kaappolanvuori 
maakunnallisesti arvokas. Moreenialueista Maja-
lahdenmäki ja Sammonmäki on arvioitu maakun-
nallisesti arvokkaiksi.

Kanta-Hämeenlinnan metsät ovat varsin reheviä, 
ja lehtoja on suomalaisittain paljon. Luonnonsuo-
jelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä, var-
sinkin jalopuumetsiä, kaupungista on rajattu 16. 
Näiden lehtojen lisäksi kunnasta tavataan lisäksi 
reilut kymmenen muuta lehtoa, joista monet ovat 
kooltaan merkittäviä. Lehdoista valtakunnalliseen 
lehtojensuojeluohjelmaan sekä Natura 2000 -oh-
jelmaan kuuluu Hattelmalanharju, joka on osin 
luonnonsuojelualuetta. Arvokkaita lehtoja löytyy 
myös mm. Aulangon Natura 2000-alueelta.

Kaupungin omistuksessa olevia, pääosin tuoreita 
ja lehtomaisia kankaita hoidetaan virkistysmetsi-
nä. Harjut ovat tyypillistä hämeenlinnalaista luon-
toa ja pääosa Miemalan–Vuorentaan harjujaksos-
ta on valtakunnallisesti arvokasta ja neljä harjuista 
kuuluu myös Natura 2000 -ohjelmaan. Ahvenis-
tonharju–Vuorenharju ja Hattelmalanharju kuu-
luvat harjujensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 
-ohjelmaan. Samaa harjujaksoa on myös Natura 
2000 -ohjelmaan kuuluva ja luonnonsuojelualu-
eeksi rauhoitettu Miemalanharju. Hämeenlinnan 
harjuilla viihtyy monipuolinen kasvi- ja perhosla-
jisto.

Suoluontoa edustavat Heinisuo, Raimansuo ja 
Hattelmanjärven rantasuot, jotka kuuluvat Natu-
raan ja niistä osa on suojeltu luonnonsuojelualu-
eena. Kukkolansuo on kaupungin omistama luon-
nonsuojelualue.

Kuva 31. Aiempien luontoselvitysten aluerajat. Selvityksiä on tehty pääosin osayleis-
kaava-alueilla.
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Kanta-Hämeenlinnassa on 22 järveä ja lampea. 
Lasku-uomallisten altaiden vedet päättyvät Va-
najaveden reittiin ja edelleen Kokemäenjokeen. 
Veden laatu on erinomainen Kankaistenjärvessä, 
hyvä Alajärvessä ja Ahvenistonjärvessä ja tyy-
dyttävä useissa muissa järvissä kuten Katuma-
järvessä. Tämä johtuu altaiden mataluudesta ja 
pienuudesta sekä soilta ja viljelyksiltä tulevasta 
ravinnekuormituksesta. Parhaat lintuvedet ovat 
Hattelmalanjärvi ja Vanajaveden muutamat suo-
jaisat lahdelmat.

Kanta-Hämeenlinnan pienvesiä ei ole systemaat-
tisesti kartoitettu, mutta esimerkiksi Aulangonjär-
ven itäpuolella on kaksi pientä luonnonsuojelulli-
sesti arvokasta noroa, joista toinen on metsälain 
tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö. Lam-
mista arvokkaita ovat Ahveniston harjualueella si-
jaitseva Kahtoilammi ja Katumajärven itäpuolinen 
Nautalammi, josta lähtevän Kidun jokivarsikin on 
paikoin arvokas. Kanta-Hämeenlinnasta löytyviä 
arvokkaita lähteitä ovat uhrilähteenä tunnettu 
Vankanlähde, Kolkanmäen lähteikkö ja Harvialan 
lähde. Velkoja, Hirvilampi, Ahvenistonlampi ja 
Kahtoilampi ovat voimakkaasti pohjavesivaikut-

teisia harjujärviä Hattelmalan-Ahvenistonharju-
jaksolla.

Koko Suomessa ovat perinnemaisemat, ahot, ke-
dot, niityt ja hakamaat käyneet harvinaisiksi. Hä-
meenlinnassa on neljä paikallisesti arvokasta koh-
detta, jotka sopivin, vuosittaisin hoitotoimin oli-
sivat säilytettävissä näytteinä perinnemaisemista. 
Mukana on ketoja ja rantaniittyjä. Nämä ovat Ah-
veniston hautausmaan rinteen keto, moottorira-
dan ja hyppyrimäen läheiset ketorinteet, Vuoren-
harjun hiihtomaan entisten sorakuoppien kedot ja 
Tiirikkalan laidunnettu rantaniitty Miemalassa.

Kanta-Hämeenlinnassa on 29 luonnonsuojelu-
aluetta ja yhteensä noin 400 ha. Luonnonsuoje-
lualueiden osuus Kanta-Hämeenlinnan alasta on 
2,26 %. Luonnonsuojelulain luontotyyppinä on 
suojeltu 18 kohdetta. Natura-alueiden ala koko 
Hämeenlinnassa on 10 375 ha, josta on n. 1200 ha. 
Kanta-Hämeenlinnan alueella olevia Natura-alu-
eita ovat Aulangon alue, Ahveniston-Vuorenharju, 
Hattelmalanharju, Hattelmalanjärvi, Miemalan-
harju, Raimansuo, Heinisuo ja Matinsillan-Santa-
sillansuo. 

lsalueet

Kylä Suojelualue Ala Päätösvuosi Tunnus tyyppi

Ojoinen Ahveniston ls.alue 80,00 1964, 1990 harjumetsä, puolilehto, suo, vesistö

Ojoinen Ahveniston luonnonsuojelualue II 5,00 2002 harjumetsä, puolilehto, suo, vesistö
Luhtiala Aulangon luonnonsuojelualue, valtio 150,90 1930, 1991 lehto, kultturimetsä
Luhtiala Aulangon luonnonsuojelualue, Lusikkaniemi 2,39 1930 harjumetsä, lehto
Luhtiala Miemalanharjun luonnonsuojelualue; Metsähallitus 25,50 1992 harjumetsä, lehto
Luhtiala Raimansuon ls.alue; Metsähallitus 30,00 1992 suo
Hattelmala Hattelmalan luonnonsuojelualue 1 5,65 1995 metsä, luhta
Häitilä Kukkolansuon luonnonsuojelualue 5,20 1995 suo
Häitilä Norjanmäen luonnonsuojelualue 6,60 1996 metsä
Mäskälä Katisten lehtikuusimetsikkö 0,30 1987 kulttuurimetsä
Mäskälä Helgelidin tilan vanhapuustoinen piha-alue 0,39 1987 YSA204371 kulttuurimetsä
Hattelmala Hattelmalanharjun luonnonsuojelualue 24,50 1999 lehto, harju

Hattelmala Hattelmalanjärven luonnonsuojelualue 25,00 2007 YSA203510
vesialue Hattelmalanjärven lintuvesi- 
ja Natura 2000 -alueella.

Hattelmala Hieron lsalue 1,30 2007
rantaluhta Hattelmalanjärven 
lintuvesi- ja Natura 2000 -alueella.

Hattelmala Hieron lsalue 1,30 2007
rantaluhta Hattelmalanjärven 
lintuvesi- ja Natura 2000 -alueella.

Hattelmala Hieron lsalue 1,30 2007
rantaluhta Hattelmalanjärven 
lintuvesi- ja Natura 2000 -alueella.

Hattelmala Pelto-Seppälän lsalue 1,30 2007 YSA203379
rantaluhta Hattelmalanjärven 
lintuvesi- ja Natura 2000 -alueella.

Hattelmala Leppiniemen luonnonsuojelualue 1,14 2007

Luolaja Hattelmalan luonnonsuojelualue 3 0,32 2009 YSA204194

Hattelmalanjären lintuvesialueeseen 
kuuluva kosteikko järven 
länsirannalla, Natura 2000-alueella

Kankaantaka Matinsillan luonnonsuojelualue 4,10 2010 YSA205588 Natura 2000 verkosto

Luolaja Hattelmalan luonnonsuojelualue 5 0,40 2010 YSA205586
rantaluhta Hattelmalanjärven 
lintuvesi- ja Natura 2000 -alueella.

Luolaja Hattelmalan luonnonsuojelualue 6 0,31 2010 YSA205587
rantaluhta Hattelmalanjärven 
lintuvesi- ja Natura 2000 -alueella.

Kankaantaka Hakovuoren luonnonsuojelualue 6,50 2011 YSA206048 metsä

Hattelmala Hattelmalan luonnonsuojelualue 4 7,40 2013 YSA204754
rantaluhtaa ja vesialuetta, 
Hattelmalanharjun lehdon alaosa

Luolaja Hattelmalan ls-alue 7 0,34 2013 YSA204777 Hattelmalanjärven  lintuvesi
Luolaja Pelto-Suvikkaan luonnonsuojelualue 0,70 2014 YSA203041 Hattelmalanjärvi 
Hattelmala Leppiniemi Kakkosen ls-alue 3,60 2014 YSA232868
Luolaja Sanjan ls-alue 3,52 2014 YSA207373
Mäskälä Honkalanrannan ls-alue 5,70 2015 YSA234295 suisto, ranta, metsä, niitty

yhteensä 400,65

Sivu 1

Kuva 32. Taulukko kantakaupungin luonnonsuojelualueista. 
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Tunnus Nimi Pinta-ala Kuvaus

FI0310001 Karittainmäki - Ahvenistonlampi 134

Hattulan puolella sijaitseva valtakunnallisesti merkittävä Karittainmäen 
alue on kuusivaltaista vanhaa metsää, jonka kasvillisuudessa on 
lehtomaisia piirteitä. Koko alue on hyvin merkittävä vanhojen metsien ja 
niitä hyödyntävien eliölajien kannalta Etelä-Suomessa.

FI0310002 Hattelmalanharju 39

Hattelmalanharju on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas harju- 
ja lehtokokonaisuus. Harjun koillis- ja lounaisrinteillä sijaitsee edustava 
harjulehto, joka on yhtenäinen ja suhteellisen luonnontilainen. Kasvillisuus 
vaihtelee pähkinälehdoista karuihin harjumetsätyyppeihin. Ylispuusto on 
havupuuvaltaista, mutta sen alla on paikoin tiheää ja hyvin kehittynyttä 
pähkinäpensaikkoa. Harjun lounaissivulla on avoimia pellonvierus- ja 
tienvarsiketoja.

FI0310003 Ahvenistonharju - Vuorenharju 130

Valtakunnallisesti arvokkaaseen Ahvenistonharjun-Vuorenharjun 
alueeseen kuuluu koillis-lounassuuntainen Ahvenistonharjuselänne sekä 
Ahvenistonjärvi lähialueineen. Alueen metsät ovat enimmäkseen 
mäntyvaltaisia tai tuoreita kuusivaltaisia metsiä. Harjuilla on runsaasti 
puolilehtomaisia piirteitä sekä edustavaa harjukasvilajistoa. 
Ahvenistonjärvi on yli 30 m syvä suppajärvi, joka saa vetensä 
pohjavedestä.

FI0306006 Raimansuo - Miemalanharju 131

Raimansuo on konsentrinen keidassuo, joka sijaitsee keskellä 
taajamarakentamista. Suolla on Suomen paksuimpia turvekerrostumia 
(>12 m). Miemalanharjun luonnonsuojelualue on enimmäkseen 
lehtomaista harjukangasmetsää. Valtakunnallisesti merkittävä suoalue, 
jonka suoyhdistymä melko hyvin kehittynyt, mutta jonkin verran muuttunut 
kokonaisuus. Sijaitsee Rannikko-Suomen ja Sisä-Suomen 
keidasvyöhykkeiden rajalla. Harjualue kuuluu osana Hämeenlinnasta 
Hausjärvelle ulottuvaan harjujaksoon I ja II Salpausselän välissä. Se on 
osa Etelä-Hämeen lehtokeskusta.

FI0339001 Heinisuo 392

Valtaosaltaan Hämeenlinnan Rengossa sijaitseva suoalue on vaihtelevan 
moniosainen: sen lounaispäässä on kermikeidas. Muut osat ovat erilaisia 
rämeitä ja nevoja. Alueella on myös puustoisia soita. Alue on hyvin 
luonnontilainen. Vanhan metsän alueet ovat lähinnä tuoreen kankaan 
kuusivaltaisia, vaihtelevia metsiä, joissa kasvaa sekapuuna mäntyä ja 
yksittäisiä lehtipuita. Järeitä haapoja yksittäin siellä täällä. Alueella on 
monipuolinen pesimälinnusto ja se on maisemaltaan arvokas. Suoalueella 
on luonnontilainen, lähdealkuinen puro ja reunakorvet ovat edustavia. 
Valtakunnallisesti arvokas suoalueen ja vanhojen metsien muodostama 
kokonaisuus. Luonnontilainen, suorantainen puro on harvinaisuus 
Hämeessä. Alueella elää liito-orava.

FI0310006 Aulangon alue 353

Aulangon alue on maisemallisesti ja luontoarvoiltaan valtakunnallisesti 
arvokas kokonaisuus, joka muodostuu Aulangonjärven molemmin puolin 
sijaitsevista kahdesta osa-alueesta. Kokonaisuuteen kuuluu vanhaa 
metsää, lajistoltaan monipuolista lehtometsää ja Käärmekallion hyvin 
arvokas kallioalue. Alunperin englantilaistyyppiseksi kartanopuistoksi 1800-
luvun lopulla perustettu Aulanko on ajan myötä muuttunut 
luonnontilaisemmaksi. Perustamisvaiheessa alueelle istutettiin mm. useita 
ulkomaisia puu- ja pensaslajeja. Aulangonjärven läntinen osa-alue on 
kasvillisuudeltaan selvästi karumpaa kuin paikoin lehtomainen itäosa, 
jossa esiintyy mm. pähkinälehtoa. Osaa kohteesta käytetään 
puolustusvoimien harjoitustoimintaan.

FI0310007 Hattelmalanjärvi 62

Hattelmalanjärvi on pieni, noin 60 hehtaarin laajuinen, pitkälle 
umpeenkasvanut järvi lähellä Hämeenlinnan keskustaa. Järven 
lähialueella on runsaasti asutusta ja viljelyalueita. Rannoilla on laajat 
rantaluhdat ja -pensaikot. Järvellä on monipuolinen vesi-, kahlaaja- ja 
ruovikkolinnusto. Alue on tärkeä lintujen muutonaikaisena 
levähdyspaikkana.

FI0310008 Matinsilta 14

Loivapiirteistä, melko kivistä kuivahkon kankaan metsää, jossa varttunutta 
harvahkoa männikköä. Valtapuuston alla on luontaisesti syntynyt 
männyntaimikko sekä hieman kuusta. Hakkuiden jälkiä ei juurikaan ole 
havaittavissa. Alikasvostaimikko on monin paikoin lumen murtamaa. 
Uhanalaisen lajin tärkeä esiintymisalue. Kangasmetsän pohjakerros on 
yhtenäinen ja melko paksu, mikä seikka todennäköisesti haittaa 
uhanalaisen lajin populaation uudistumista. Esiintymän elinvoimaisuus on 
melko hyvä. Alueen pääesiintymä on rajauksen koillisosan läpi kulkevan 
polku-uran varressa. Vaatimattomampi osakasvustojen tiheytymä on 
alueen lounaisreunassa sijaitsevalla Santasillansuohon rajoittuvalla 
rinteellä.

Kuva 33. Yleiskaava-alueen Natura2000-alueet kuvauksineen.
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Hämeenlinnan kaupungin alueella on kaikkiaan 
50 eri päätöksellä rauhoitettua luonnonmuisto-
merkkiä. Kanta-Hämeenlinnassa luonnonmuisto-
merkkinä on rauhoitettu 11 kohdetta, jotka kaik-
ki ovat puita. Yksi kuitenkin sisältää myös kiven 
männyn ohella (Mäntykievarintien kohde). Puu-
lajeista edustettuina ovat rauduskoivu, tammi, 
mänty, kuusi, kataja ja siperianpihta. Kuuluisin 
Hämeenlinnan rauhoitetuista luonnonmuisto-
merkeistä on Suomen paksuin petäjä, jolla on ikää 
noin 400 vuotta. Tämän Pikku-Parolassa Kiltin ti-
lalla sijaitsevan nk. Keisarinmännyn juurella ovat 
levähtäneet Kustaa III v. 1783, Kustaa IV Adolf 
v. 1802, Aleksanteri I v. 1819 ja Aleksanteri II v. 
1863. Tiirikkalan ja Juppalan tiloille, Vanajaveden 
tuntumaan, johtaa kaksi luonnonmuistomerkkinä 
rauhoitettua, upeaa hieskoivukujaa. Katistentien 
ja Leimuntien risteyksessä on suojeltu luonnon-
muistomerkkinä pihtoja, Kidun Kannistossa pyl-
väskatajia ja Hattelmalanjärven lintutornille vie-
vän polun varressa rauduskoivu. Luonnonmuis-
tomerkkejä ovat myös Tuomelan koulun kuusi, 
Pekantien tammi, Kuusisen kaksi honkaa, Peuran-
polun mänty ja Pappilan kaksi mäntyä.

Eliöstö
Hämeenlinnan suurpedoista runsain on ilves. 
Karhua tavataan harvalukuisena. Luontodirektii-
vin laji, saukko on runsastunut viime vuosina, ja 
sitä tavataan mm. Hattelmalanjärveltä, Myllyojal-
ta sekä Vanajavedeltä. Muuta nisäkäslajistoa ovat 
mahdollisesti piisamin kustannuksella runsastu-
nut minkki sekä näätä, kärppä ja lumikko. Hirvi, 
valkohäntäpeura ja metsäkauris kuuluvat lajis-
toon. Hämärissä liikkuvat kettu, supikoira ja mäy-
rä. Metsäjänistä ja rusakkoa esiintyy runsaasti.

Kanta-Hämeenlinnasta löytyy useita luontodirek-
tiivin suojaaman liito-oravan reviirejä. Elinvoi-
maisia reviirejä on mm. Siirissä Myllyojan var-
rella, Ruununmyllyn päiväkodin lähimetsässä, 
Mykkäsen metsäalueella ja Katumajärven kaak-
koiskulman ranta-alueella. Muita tietoja on mm. 
Aulangon urheilumajan pohjoispuolelta, Hattel-
malanjärven ja Luolajan sekä Kuralankallion ja 
Tertin suunnalta. 

Lepakoiden suurimmat esiintymät keskittyvät 
usein vesistöjen tuntumaan, mistä mm. vesisiipat 
löytävät syötävää. Ruununmyllyjoen suussa, Ka-

Kuva 34. Syksyinen, utuinen maisema Ahvenistonjärveltä. Kuva Heli Jutila.



46
ven rannat, Vuorentaan peltoalue sekä toisaalta 
Aulangon ympäristön metsäalueet. Toki linnus-
tollisia arvoja on monessa muussakin paikassa.

Viitasammakoita esiintyy yleisesti vesistöjen 
varsilla Kanta-Hämeenlinnassakin. Esimerkiksi 
Engelinrannasta, Varikonniemestä, Luukkaan-
lahdelta, Aulangonjärveltä ja Hattelmalanjärvel-
tä on tavattu viitasammakoita. Matelijoista Kan-
ta-Hämeenlinnassa tavataan mm. rantakäärme 
ja vaskitsa.

Kasvisto
Hämeenlinnan kasvisto tunnetaan melko hyvin. 
Aspelin ja Thuren laativat jo 1800-luvun lopulla 
ensimmäisen Hämeenlinnan lajiluettelon. Yh-
teensä Hämeenlinnasta on 1800-luvun puolivä-
lin jälkeen löytynyt noin 860 putkilokasvilajia, 
joista n. 380 on alkuperäisiä, yli 150 muinais-
tulokkaita ja n. 330 myöhempiä uustulokkaita. 
Hämeenlinnan kasviston monimuotoisuuteen 
vaikuttavat monipuoliset luontotyypit, eteläinen 
sijainti ja lehtomaisuus. Hämeenlinnan seutu 
kuuluu Etelä-Hämeen lehtokeskuksen aluee-
seen, mikä näkyy lehtokasvillisuuden yleisyyte-
nä ja runsautena. Harjut tuovat kasvillisuuteen 
oman leimansa. Kasviston ja kasvillisuuden mo-
nimuotoisuuden kannalta Kanta-Hämeenlinnan 
tärkeitä alueita ovat Miemalan-, Hattelmalan- ja 
Ahvenistonharju, Hattelmalanjärvi ympäristöi-
neen, Vanajaveden rannat, Aulanko sekä Heini-
suo. 

Hämeenlinnan monipuoliseen kasvistoon kuu-
luu suuri joukko uhanalaisia lajeja. Nykyisin 
valtakunnallisesti uhanalaisiksi ja silmälläpi-
dettäviksi luettavia putkilokasveja on vuoden 
2016 uhanalaistietojen päivityksen perusteel-
la Kanta-Hämeenlinnassa noin 20 lajia. Viime 
vuosikymmeninä Hämeenlinnassa tavattuja 
uhanalaisia kasveja ovat erittäin uhanalaiset 
hämeenkylmänkukka ja vanakeltto sekä vaa-
rantuneet kynä- ja vuorijalava, lettohernesara ja 
keltamatara. Vanakelton esiintymät sijoittuvat 
nykyisin Hakovuorelle ja Ahvenistolle. Kylmän-
kukka on uhanalainen avoimien harjumetsien ja 
moreenikumpareiden kasvi, jonka kaikki esiin-
tymät Suomessa keskittyvät Kanta-Hämeeseen 
ja kuuluvat alalajiin hämeenkylmänkukka. Laji 
onkin valittu Kanta-Hämeen maakuntakukaksi. 
Laji on erittäin uhanalainen, ja se sisältyy mm. 
Euroopan Unionin luontodirektiivin suojeltaviin 
kasvilajeihin, mikä edellyttää tiukkaa suojelua ja 
erityisten suojelualueiden osoittamista. Kylmän-
kukan esiintymistä vain pieni osa sijaitsee suoje-
lualueilla, siksi esiintymiä onkin liitetty Natura 
2000 -verkostoon. Kylmänkukan merkittävim-
mät esiintymät Kanta-Hämeenlinnassa sijoittu-
vat Ahvenistonharjulle ja Matinsillan-Santasil-

tumajärven kaakkoispuolella Äikäälässä, Kanto-
lanniemessa, Engelinrannassa, Varikonniemessä 
sekä useassa paikassa Aulangolla esiintyy merkit-
täviä suojeltavien lepakoiden, kuten pohjanlepa-
kon, viiksi- ja vesisiipan sekä korvayökön esiin-
tymiä. Aulangon lepakkoyhdyskunta on aikanaan 
ollut Etelä-Suomen suurimpia. Erittäin uhanalais-
ta ripsisiippaa on havaittu toistaiseksi vain yksi 
yksilö Ruununmyllyllä. Myös isolepakosta on ha-
vainto Hämeenlinnan Varikonniemeltä.

Kanta-Hämeenlinnassa tavattiin vuonna 2016 
tehdyn uhanalaistietojen päivityksen perusteella 
20 pesivää uhanalaista lintulajia (vuonna 2016): 
kana- ja hiirihaukka, haapana, puna- ja tukkasot-
ka, nokikana, isokoskelo, taivaanvuohi, selkä- ja 
naurulokki, haara-, räystäs-, terva- ja törmäpääs-
ky, viherpeippo, pajusirkku, punatulkku, töyhtö- 
ja hömötiainen ja varpunen. Silmälläpidettäviä 
ovat helmipöllö, silkkiuikku, kuovi, kivitasku, niit-
tykirvinen ja punavarpunen. Uhanalaisten lintu-
lajien määrä on lisääntynyt viimeisen kymmenen 
vuoden aikana selvästi, kun taas silmälläpidettävi-
en lajien määrä on vastaavasti vähentynyt. 

Kanta-Hämeenlinnassa linnustollisesti merkittä-
viä alueita ovat mm. Hattelmalanjärvi, Vanajave-
den rannat, Katuma-, Kankaisten- ja Aulangonjär-

Kuva 35. Pitkospolkua Raimansuon luonnonsuojelu- ja 
Natura 2000 -alueella. Kuva Karri Jutila.



47

lansuon alueelle. Muita esiintymisalueita sijoittuu 
Alajärven pohjoispuolelle Sammonmäkeen, Taka-
Hätilään sekä Vuohenhalliolle Leveämäkeen, Sai-
rioon ja Ruununmyllylle. Kynäjalavaa tavataan 
luonnonvaraisena Vanajaveden Metsänkylänlah-
den rannalla, Aulangon Vohtenoisissa, Kirstulassa 
ja Hakalanniemessä. Vuorijalavaa on tavattu mm. 
Aulangolla ja Kantolanniemessä. Lettohernesa-
ra kasvaa Hattelmalanjärvellä ja keltamataraa on 
muutamilla harjualueen kedoilla.

Kanta-Hämeenlinnassa tavattaviin silmälläpidet-
täviin putkilokasvilajeihin kuuluvat mm. sarjatal-
vikki, punakämmekkä, ketoneilikka, kissankäpä-
lä, huhta- ja ojakurjenpolvi, kelta- ja musta-apila, 
suovalkku, ketopiippo, hento- ja kaislasara sekä 
jäkki.

Hämeenlinnaan on kulkeutunut mm. rautatielii-
kenteen mukana monia leimallisia kasveja kuten 
neidonkieli ja venäläisen sotaväen mukana aika-
naan kaupunkiin tullut idänukonpalko. Nykyisin 
Varikonniemi ja ratavarsi ovat alueita, joilla ta-
vataan suuri joukko tulokaslajistoa. Negatiivisesti 
kasvistoon vaikuttavat vieraslajit kuten kaukasi-
anjättiputki, jättipalsami ja komealupiini.

Hämeenlinnan lajistollisesti mielenkiintoisin sie-
nimaasto löytyy Ahveniston- ja Hattelmalanhar-
juilta ja Aulangolta. Sienilajistoon kuuluvat mm. 

erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava pi-
sarahelttahelokka, aarnihelokka, rikki-, kupari-, 
parta- ja tuliorakas, jättikuukunen, lutikkavaha-
kas sekä hytymaljakas.

4.4. Väestö ja väestöennusteet
Hämeenlinnassa oli vuonna 2012 67 497 asukas-
ta ja 67 806 asukasta 31.12.2013 (Tilastokeskus). 
Hämeenlinnan asukastiheys on 33,2 asukasta/
km2, kun koko maan asukastiheys on 37,8 asukas-
ta/km2. Hämeenlinnan väestö on kasvava, muu-
tos 2012-2013 oli +0,5 %. Mikäli väestönkasvu on 
vuosittain 0,5 % luokkaa, väestömäärä ylittää 70 
000 asukkaan rajan arviolta vuonna 2020.

Vuonna 2013 Kanta-Hämeen väestönkasvu oli 
hidasta, yhteensä vain 41 uutta asukasta. Väestö 
kasvoi vain Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Lo-
pella. Hämeenlinnassa väestönkasvu oli tuolloin 
pitkäaikaisen tarkastelun keskiarvon tasoa eli 311 
uutta asukasta.

Ikärakenteeltaan Hämeenlinna on koko maan kes-
kiarvoon verrattuna hieman vanhuspainotteinen. 
Vuonna 2013 vanhuksia oli Hämeenlinnassa 22,2 
% väestöstä, kun koko maan keskiarvo on 19,4 % 
väestöstä.

Hämeenlinnan huoltosuhde oli vuonna 2012 58,2 
ei-työikäistä/100 työikäistä, kun koko maassa 

Kuva 36. Alla: Väestöennuste 2015-2040. Hämeen liitto 2016.
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huoltosuhde oli 54,3 ei-työikäistä/100 työikäistä. 
Hämeenlinnan lapsihuoltosuhde vuonna 2011 oli 
24,1 lasta (0-14-vuotiasta) /100 työikäistä, kun 
koko maassa on vastaavasti 25,2 lasta/100 työ-
ikäistä. Hämeenlinnan lapsihuoltosuhteen arvi-
oidaan nousevan 26 lasta sataa työikäistä kohden 
vuoteen 2020 mennessä ja koko maassa vastaavan 
aikana 27,2 lasta/100 työikäistä. Hämeenlinnan 
vanhushuoltosuhde vuonna 2011 oli 32,8 vanhus-
ta/100 työikäistä kohden, kun koko maassa oli 
vastaavasti 27,7 vanhusta/100 työikäistä kohden. 
Hämeenlinnan vanhushuoltosuhteen arvioidaan 
nousevan 42,9 vanhukseen/100 työikäistä kohden 
vuoteen 2020 mennessä ja koko maassa vastaa-
valla ajanjaksolla 37,2 vanhusta/100 työikäistä 
kohden. 

Hämeenlinnassa oli vuoden 2013 lopussa yhteen-
sä 33 663 asuntokuntaa. Vuokraasunnoissa asuu 
noin 28,8 % asuntokunnista. Rivi- ja pientaloissa 
asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista oli 
vuoden 2013 lopussa 55,1 %. Kesämökkejä oli vuo-
den 2013 lopussa 7 821.

4.4.1. Alueelliset väestöprojektiot 2013–
2030

Asumisohjelman pohjaselvitykseksi valmisteltiin 

Alueelliset väestöprojektiot 2013–2030 (Kaupun-
kitutkimus TA Oy). Projektiot laadittiin alueelli-
sella demografisella väestöprojektiomallilla. Vä-
estönkasvusta tehtiin kolme projektiovaihtoehtoa: 
perusvaihtoehto sekä nopea ja hidas vaihtoehto. 

Väestöprojektion perusvaihtoehdon mukaan väes-
tö kasvaa 74 700 asukkaaseen vuonna 2030, kun 
projektion lähtövuonna 2013 asukkaita oli 67 500. 
Väestö kasvaa tämän mukaisesti noin 7 200 hen-
keä eli 10 %, keskimäärin 0,6 % vuodessa. Nopeas-
sa projektivaihtoehdossa väestö kasvaisi 76 800 
henkeen vuonna 2030, lisäys olisi 9 300 henkeä, 
14 % koko jaksolla ja keskimäärin 0,8 % vuodessa. 
Hitaassa vaihtoehdossa väestö olisi 72 600 vuon-
na 2030, lisäystä 5 100, 7,5 % koko jaksolla ja 0,4 
% vuodessa.

Väestömäärä muuttuu vuosittain syntymien, kuo-
lemien ja muuttoliikkeen nettotuloksen seurauk-
sena. Hämeenlinnan väestö kasvoi jaksolla 2001–
12 keskimäärin 372 henkeä vuodessa. Syntymien 
ja kuolemien erotuksena muodostuva luonnolli-
nen muutos oli lievästi negatiivinen keskimäärin 
-33 henkeä vuodessa ja muuttovoitto oli keski-
määrin 405 henkeä vuodessa. Sekä luonnollises-
sa muutoksessa että erityisesti nettomuutossa on 
erittäin suuret vuosittaiset vaihtelut. Luonnollisen 

Kuva 37. Asuntojen uustuotanto asuk-
kaiden määrään. Asumisohjelma 2014.

Kuva 38. Eläkeilkäisten määrän arvi-
oidaan kasvavan. Lähde Seppo Virta 
2014.
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muutoksen trendi on kuitenkin ollut suhteellisen 
vakaa vuodesta 2001 alkaen. Perusvaihtoehdossa 
nettomuuton oletetaan pysyvän vakaasti keski-
määrin 420 hengen tasolla vuosittain.

Hämeenlinnan väestön ikäjakauma painot-
tuu lähtötilanteessa 2013 varttuneisiin työikäi-
siin. Suurimman 5-vuotisikäryhmän muodos-
tavat 60–64-vuotiaat. Myös 45–59-vuotiaiden 
ja 65–69-vuotiaiden osuudet ovat selvästi kor-
keammat kuin alle 45-vuotiaiden ikäryhmissä. 
Väestöprojektion perusvaihtoehdon mukaan ikä-
jakauma tasoittuu vuoteen 2030 mennessä. Ny-
kyiset suurimmat ikäluokat ovat siirtyneet eläk-
keelle ja samalla heidän määränsä on pienentynyt. 
Suurimmat ikäluokat vuonna 2030 muodostavat 
35–39-vuotiaat sekä 65–69-vuotiaat. Alle 10-vuo-
tiaiden lasten osuus ja 15–24-vuotiaiden nuorten 
osuus laskee hieman nykyisestä.

4.4.2. Tilastokeskuksen ennusteet
Tilastokeskuksen uusien väestöennusteiden mu-
kaan (30.10.2015) Hämeenlinnan väestöennuste 
on aikaisempia ennusteita pienempi. Hämeenlin-
nan seutukunnassa on tilastokeskuksen ennus-
teen mukaan 98 799 asukasta vuonna 2030, mikä 
on 4 245 asukasta enemmän kuin asukasluku v. 
2014 (kasvua noin 4,5 %). Tilastokeskus ennustaa 
Hämeenlinnan asukasluvun olevan 71 914 asukas-
ta vuonna 2030, kun asukkaita oli 67 976 vuonna 
2014 (kasvua 3 938 asukasta, noin 5,8 %). Tilasto-
keskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoi-
hin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen 
menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta 
huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden 
yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mah-
dollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen. 
Laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin väestön-
kehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen kaltaisena. 
Niitä ei siis tule tulkita vääjäämättä toteutuvana 
kehityksenä. Väestöennusteen tehtävä on tarjota 
päättäjille työkaluja sen arvioimiseksi, tarvitaanko 
toimia, joilla kehitykseen voidaan vaikuttaa.

4.4.3. Kanta-Hämeen väestösuunnite 2016–
2040

Kanta-Hämeen maakuntavaltuusto on hyväksynyt 
15.2.2016 Kanta-Hämeen väestöennusteen vireil-
lä olevan kokonaismaakuntakaavan taustaselvi-
tyksenä. Ennusteessa on huomioitu viime vuosien 
hitaampi kehitys siten, että väestönkasvu palau-
tuisi hitaamman jakson jälkeen pitkän aikavälin 
keskiarvoon. Ennusteessa on arvioitu väestönke-
hitys Kanta-Hämeenlinnassa ja muissa taajamis-
sa. Kaupunki oli mukana ennusteen laatimisessa 
omalla alueellaan.

Ennusteen mukaan Hämeenlinnan väestönkasvu 
keskittyy kantakaupungin alueelle. Asukasmäärä 

kasvaa myös Hauhon, Lammin ja Rengon kirkon-
kylissä, Eteläisissä ja Iittalassa. Tuuloksen Syrjän-
taan väkiluku pysynee nykyisellään. Suhteutettu-
na asukaslukuun kasvu on voimakkainta Iittalas-
sa, Rengossa ja kantakaupungissa. Asukasmäärä 
laskee ennusteen mukaan haja-asutusalueilla, 
mikä näkyy taajama-asteen kasvuna 87,3 %:sta 
89,5 %:iin.

Kantakaupungissa arvioidaan olevan 75 688 asu-
kasta vuonna 2040, jolloin kasvua nykyisestä on 
noin 11 % (7712) ja vuotuinen väestönkasvu kes-
kimäärin 0,43 %. Kantakaupungin väestön arvioi-
daan kasvavan hieman koko kaupunkia nopeam-
min, eli noin 14 % vuoteen 2040 mennessä (7126 
asukasta).

4.4.4. Johtopäätökset ja yleiskaavan 
mitoituksen lähtökohta

Yleiskaava mitoituksen lähtökohtana on Hämeen 
liiton väestösuunnite, jossa on huomioitu myös 
viimeaikainen väestönkasvun hidastuminen sekä 
väestön sijoittuminen eri kaupunginosiin. Ennus-
te ei poikkea kantakaupungin osalta oleellisesti 
kaupungin asunto-ohjelman yhteydessä tekemän 
ennusteen perusvaihtoehdosta. 

Perusvaihtoehdossa arvioitiin vuotuiseksi asun-
torakentamisen määräksi koko kaupungissa kes-
kimäärin 43 000 k-m2. Yleiskaavavarantoa osoi-
tetaan kuitenkin 50 % tarvetta enemmän johtuen 
erilaisista alueisiin kohdistuvista epävarmuuste-
kijöistä. Tällä hetkellä suurin epävarmuus liittyy 
keskustahakuisten kerrostalovaltaisten alueiden 
suosioon suhteessa pientalovaltaisiin alueisiin 
kaupungin laidalla. Lisäksi halutaan varmistaa, 
että asuinalueita on sekä kaupungin itä- että län-
sipuolella. Tällöin asuntorakentamiselle tulee va-
rata yleiskaavassa alueita noin 900 000 kerrosala-
neliömetrin verran.

Vuoden 2018 alussa tullaan tarkentamaan alu-
eellista väestösuunnitetta viime vuosien pienen 
väestökasvun vuoksi. Lähtökohtaisesti suunnitel-
tua pienempi väestönkasvu on otettava huomioon 
yleiskaavan toteutuksen yhteydessä.

4.5. Elinkeinot ja työpaikat
Hämeenlinnassa on noin 30 000 työpaikkaa, 
joista suurin osa sijoittuu kantakaupungin alu-
eelle. Työpaikkaomavaraisuus on hieman yli 100 
%. Työllisyysaste on korkeampi, kuin Suomessa 
keskimäärin. Viimevuosina pendelöinti kasvukäy-
tävän varrella on lisääntynyt ja sen ennustetaan 
edelleen lisääntyvän. Nykyisin pedelöijiä on kau-
punkiin (28 000 henkeä) ja kaupungista muihin 
kuntiin (27 000 henkeä) suurin piirtein yhtä pal-
jon. Kolme neljästä työntekijästä käy töissä omas-
sa kunnassa.
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Hämeenlinnan elinkeinorakenne on monipuoli-
nen, minkä vuoksi alue kestää mahdollisia raken-
nemuutoksia suhteellisen hyvin. Tämä näkyy mm. 
siinä, että perinteiset julkiset työpaikat hallinnon 
ja koulutuksen alalla ovat viime vuosikymmen-
ten aikana vähentyneet, mutta tilalle on tullut 
mm. palvelualan ja jalostuksen työpaikkoja. Ra-
kennemuutosten aiheuttamien häiriöiden sietoa 
kasvattaa myös työpaikka-alueen saavutettavuus. 
Toimialajako vastaa melko tarkasti Suomen kes-
kimääräistä jakoa: alkutuotannon työpaikkoja on 
noin 3 %, jalostuksen 22 % ja palvelualojen 74 %. 
Seudun vahvuus liittyy erityisesti monipuoliseen 
valmistavaan teollisuuteen, hyvinvointipalvelui-
den kasvuun ja digitaalisiin palveluihin. Suurin 
osa yrityksistä on pieniä, jotka keskittyvät koti-
maan markkinoille.

Tulevaisuuden ydinkysymyksiä ovat erityisesti vä-
estön vanheneminen, teknologian kehittyminen, 

julkisten palvelujen kautta syntyvä alueen houkut-
tavuus, innovaatioiden hyödyntäminen sekä kan-
sainvälistyminen. Elinkeinoelämän kannalta on 
ensiarvoista, että uusia ideoita tuetaan ja että kai-
kenlaisille yrityksille löytyy riittävästi tonttimaata. 
Hämeenlinnalla voidaan nähdä mahdollisuuksia 
myös tuotannollisen toiminnan lisääntymiseen 
esimerkiksi robotisaation, kuluttajien arvomaail-
man muuttumisen tai kuljetuskustannusten kas-
vun kautta.

Tärkeimmät työpaikka-alueet ovat keskusta, 
Käikälä, Moreeni, Visamäki, Jukola ja Tiiriö. Hä-
meenlinnan sijainti ja hyvät liikenneyhteydet 
mahdollistavat laajan työssäkäntialueen, joka kä-
sittää lähes koko Eteläisen Suomen. Työpaikkojen 
määrän arvioidaan kasvavan noin 18 % vuoteen 
2040 mennessä. Nopeiten kasvavat alueet ovat 
Moreeni, Visamäki ja keskusta.

Keskusta on myös alueen asumisen, kaupan ja 

Kuva 39. Työpaikat ja asu-
minen. Urban zone III-hanke. 
SYKE 2016.

© SYKE/YKR
© Nielsenin myymälärekisteri 2014
© SYKE (osittain © Metla, MAVI, LIVI, VRK, MML Maastotietokanta 05/2012) 
© Digiroad
© Maaastotietokanta

0 2 4 km

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

keskustan jalankulkuvyöhyke

alakeskuksen jalankulkuvyöhyke

keskustan reunavyöhyke

intensiivinen joukkoliikennevyöhyke

joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke

Asukkaita ja työpaikkoja yhteensä

10

100

1 000

Asutus- ja työpaikkavaltaiset ruudut

Etäisyys päivittäistavarakaupasta
Etäisyys päivittäistavarakaupasta 300 m

Etäisyys päivittäistavarakaupasta 500 m

Etäisyys 8 km

Asutusvaltaiset ruudut

Työpaikkavaltaiset ruudut

Etäisyys seudun keskipisteestä



51

palveluiden keskus. Keskustan kehävyöhykkeel-
lä Kaurialaan, Hätilään ja Kantolaan voi kehittyä 
myös erikoistuneita työpaikkoja. Alueille on tyy-
pillistä sekoittuneisuus, jonka arvellaan kasvavan 
entisestään. Käikälään sijoittuu seudun tärkein 
konepajateollisuuden klusteri. Käikälä tulee ke-
hittymään raskaan teollisuuden alueena. Moreeni 
on kaupungin voimakkaimmin kasvava teollisuus-
alue, johon tulevaisuudessakin sijoittuu monipuo-
lisesti erikokoisia toimijoita. Visamäessä yhdistyy 
korkeakoulukeskus ja osaamisintensiivinen yri-
tystoiminta.

4.6. Liikenne ja liikkuminen
Hämeenlinnan kaupunki sijaitsee liikenteellisesti 
erinomaisella paikalla, sillä valtatiet 3 ja 10 sekä 
päärata kulkevat kaupungin kautta, mikä paran-
taa kaupungin saavutettavuutta kauempaa, mut-
ta aiheuttaa samalla Hämeenlinnan kaupungin 
sisäiselle liikkumiselle haasteita ja estevaikutusta 
yhdessä Vanajaden kanssa. Hämeenlinna on vie-
lä mittakaavaltaan suhteellisen pieni kaupunki 
ja sen nauhamainen rakenne on liikenteellises-
ti hyvä. Vesistöt aiheuttavat kuitenkin liikenteen 
keskittymisen tietyille väylille.

Maankäytön ja liikenteen sujuvuuden kannalta 
kehitettäviä kohteita ovat mm. 10-tie välillä Ka-

tuman kiertoliittymä - Velssi, Moreenin liikenne-
verkko ja yhteydet pääteihin, Paasikiventien jatke, 
Kirstulan alueen liikenneverkko, Turuntie ja Ah-
venistontie sekä keskustan pyöräilyreitit.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitoimenpi-
teet kaupunkiseuduilla ovat:

• Valtateiden ja niitä ympäröivän maankäytön 
yhteenkytkennän vaiheistettu parantaminen 
kaikilla kaupunkiseuduilla

• Valtatien 10 Hämeenlinnan kohdan, kantatien 
54 Riihimäen kohdan ja valtatien 2 Forssan 
kohdan tiejärjestelyjen suunnitelmavalmiuden 
parantaminen osana laajempia liikennekäytä-
viä

• Seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien 
ajantasaistaminen

• Avoimen joukkoliikenteen sekä kuntien henki-
lökuljetusten seudullisen kokonaissuunnitte-
lun ja –hankinnan käynnistäminen sekä han-
kintaorganisaatiomallien selkeyttäminen kai-
killa kaupunkiseuduilla

• Pyöräilyn ympärivuotisten laatukäytävien mää-
rittäminen, priorisointi kunnossapidossa sekä 
merkitseminen yleiskaavoihin kaikilla kaupun-
kiseuduilla

Kuva 40. Liikennemäärät vuonna 2015. Yleiskaavan lii-
kenneselvitys, Sito 2017
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Kuva 41. Liikenneverkon nykytila. Yleiskaavan liikenneselvitys, Sito 2017.
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Kuva 42. Katujen toiminallinen luokitus Hämeenlinnan kantakaupungissa.
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• Viisaan liikkumisen toimenpiteiden kunta- ja 

hallintokuntakohtainen konkretisointi sekä 
käynnistäminen kaikilla kaupunkiseuduilla

• Kuljetusten kannalta keskeisten kohteiden 
opastuksen parantaminen

• Valtatien 3 ja sitä ympäröivän maankäytön yh-
teenkytkennän kehittäminen Hämeenlinnan 
sekä Hyvinkään-Riihimäen kaupunkiseuduilla

• Liityntäliikenne- ja liityntäpysäköintijärjestely-
jen priorisointi ja kehittämisohjelman laatimi-
nen.

4.6.1. Tie- ja katuverkko
Hämeenlinnan sisäinen katuverkko nojautuu 
merkittävimpien pääkokoojakatujen osalta kes-
kustan eteläreunan Paasikiventiehen, keskustan 
länsipuoleiseen Turuntihen, Vanajaveden itäpuo-
leinen Viipurintiehen ja pohjois-etelä-suuntaiseen 
Aulangontiehen sekä Aleksis Kiven katuun sekä 
Parolantiehen. Myös Helsingintie (maantie 130) 
sekä Tampereentie (maantie 3057) toimivat pää-
kokoojakatuina. Valtatie 10 sijoittuu Hämeen-
linnan tiiviin keskustan laitamille ja toimii tällä 
osuudella kaupunkipääväylänä. Hämeenlinnan 
muita tärkeitä kokoojakatuja ovat Lukiokatu, Arvi 

Karistonkatu, Papinniityntie, Poltinahontie, Orsi-
tie ja Pikku-Parolantie.

Suurimmat liikennemäärät ovat Helsinki–Tam-
pere-moottoritiellä, mutta myös valtatie 10 sekä 
kantatie 57 alkavat olla Hämeenlinnan kohdalla 
ylikuormittuneita. Keskustan laitamilla kulkeva 
Paasikiventie eroaa maantiemäisellä luonteellaan 
muista keskustan kaduista. Paasikiventie muo-
dostaa pääyhteyden Hämeenlinnan keskustan itä- 
ja länsipuoleisten alueiden välille. Paasikiventien 
jatkeetta radan ali aina Katisten kiertoliittymään 
valtatielle 10 on suunnitteilla osana 10-tien yleis-
suunnitelman laatimista.

Hämeenlinnan pääkokoojakaduista Aulangontie 
ja Paasikiventie ovat poikkileikkaukseltaan le-
veämpiä kuin kokoojakadut tai tonttikadut. Lisäk-
si ne erottuvat selkeydellään ja pitkälinjaisuudel-
laan alemman luokan kaduista. Hämeenlinnassa 
kokoojakadut ovat mitoiltaan selvästi pääkokooja-
katuja pienempiä, mutta esimerkiksi Papinniityn-
tiellä on myös suoria tonttiliittymiä, vaikka niitä 
kokoojakaduilla pyritään pääasiassa välttämään. 
Kokoojakatujen varsilla on yleensä kevyen liiken-
teen väylät. Lukiokadulla on vain jalkakäytävä ja 
pyöräily tapahtuu ajoradalla.

Kuva 43. Pyöräilypotentiaali Hämeenlinnan seudulla. 
Pääpyörätieverkkoselvitys. Strafica 2015.
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4.6.2. Liikkumistottumukset
Hämeenlinnassa autonomistus on yleisempää 
kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2015 
Hämeenlinnassa oli 625 rekisterissä olevaa hen-
kilöautoa 1000 asukasta kohden, kun koko maan 
vastaava luku oli 594 ajon./1000as. Vuonna 2011 
vastaavat luvut olivat 581 ja 552 (Tilastokeskus, 
2016). Hämeenlinnan lukuihin on vaikuttanut 
kuntaliitokset ja koko maan lukuihin vaikuttaa 
voimakkaammin pääkaupunkiseudulla tapahtu-
nut autonomistussuhteen muutos.

Ihmisten liikkuminen perustuu Kanta-Hämeessä 
ja Hämeenlinnassakin suurelta osin henkilöau-
toiluun. Henkilöauton osuus päivittäisistä mat-
koista on maakuntatasolla 58 %. Hämeenlinnan 
keskusta-alueella autoilun osuus laskee 48 %:iin, 
kun kävelyn ja pyöräilyn osuudet nousevat (yht. 
43 %). Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on eri 
lähteistä riippuen Hämeenlinnassa n. 5-9 %. Kan-
ta-Hämeessä asuvat tekevät keskimäärin noin 3,2 
matkaa/vrk, näistä työ- ja työasiamatkojen osuus 
on 31 %, joihin on helpoin vaikuttaa ja sijoittuvat 
ruuhka-aikoihin. Vapaa-ajan ja ostosmatkojen 
osuus on kokonaismatkoista viimevuosina kasva-
nut.

Liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta kriit-
tisimpiä matkoja ovat Kanta-Hämeessä:

• Joukkoliikenteellä/kävellen ja pyörällä tehtä-
vät erityyppiset matkat kaupunkiseutujen ydin-
alueilla

• Joukkoliikenteellä tehtävät pitkät työ- ja työ-
asiamatkat pääkaupunkiseudulle ja Helsinki-
Vantaan lentoasemalle

• Turvalliset kävellen ja pyörällä tehtävät koulu-
matkat kaikilla aluetyypeillä

• Ikääntyneiden omatoimiset asiointimatkat 
sekä joukkoliikenteellä tehtävät työ- ja opis-
kelumatkat kunta-/palvelukeskuksista keskus-
kaupunkiin

• Palvelukeskusten lähipalvelujen ja työpaikka-
alueiden saavutettavuus kävellen ja pyörällä, 
työ-, opiskelu- ja asiointimatkat

• Autottomien työ-, opiskelu- ja asiointimatkat 
haja-asutusalueelta lähimpään palvelukeskuk-
seen

4.6.3. Jalankulku ja pyöräily
Pyöräilyn kulkutapaosuus kaikista matkoista on 
noin 16 %. Pyöräily keskittyy Hämeenlinnassa vah-
vasti katujen ja teiden varsilla kulkeville yhdiste-
tyille jalankulku- ja pyöräilyväylille. Vilkkaimmat 
pyörätiet ovat Turuntie keskustasta länteen sekä 
Viipurintie keskustasta itään. Tämä on luonnollis-
ta, sillä nämä väylät ovat myös keskustan tärkeim-

mät sisääntuloväylät itäisiltä ja läntisiltä asuinalu-
eilta, joilla asuu suuri osa kaupungin väestöstä. 
Pohjois–etelä-suunnassa pyöräverkon kuormitus 
jakaantuu tasaisemmin usealle väylälle, koska 
niillä suunnilla ei ole yhtä suuria ja tiheitä asuin-
alueita eikä yhtä selkeitä keskustaan suuntautuvia 
pääväyliä, joille pyöräily keskittyisi. Erillisiä pyö-
räilyn laatukäytäviä ei kaupungissa ole, ja keskus-
tassa pyöräillään lähes kokonaan ajoradoilla.

4.6.4. Joukkoliikenne
Hämeenlinnassa joukkoliikenteen kulkumuoto-
osuus on eri lähteistä riippuen 5-9 % koko maan 
keskiarvon ollessa 6,2 % valtakunnallisen henkilö-
liikennetutkimuksen 2010-11 mukaan. Kaupungin 
sijainti pääradalla tekee valtakunnallisesta junalii-
kenteestä yhden merkittävän joukkoliikennemuo-
don hämeenlinnalaisille. Samoin kaupungin läpi 
kulkevat valtatie 3 ja 10 muodostavat merkittävät 
joukkoliikenneyhteydet muihin seutukuntiin ja 
lentoasemalle. Merkittävimpien joukkoliikenteen 
solmukohtien yhdistäminen ei ole onnstunut Hä-
meenlinnassa, vaan kaupungissa on päädytty ns. 
kahden keskuksen malliin. Tärkeimmät solmu-
kohdat ovat rautatieasema keskustan itälaidalla ja 
linja-autoasema keskustassa. Viime vuosina on li-
sääntynyt niiden linja-autojen osuus, jotka pysäh-
tyvät Hämeenlinnassa vain valtatie 3:n pysäkeillä. 
Tämä on muodostamassa osaltaan haastavan kol-
mannen merkittävän joukkoliikenteen solmukoh-
dan kaupunkiin. 

Hämeenlinnan kantakaupungissa on sen kokoon 
nähden myös toimiva joukkoliikenne, jonka par-
haimmilla reiteillä on paljon käyttäjiä. Joukkolii-
kennelinjoja kaupungissa on yhteensä 15. Ongel-
mana on ollut linjojen harvat vuorovälit erityisesti 
kouluja palveleville linjoille sekä paikallisen linja-
autoliikenteen aikataulujen yhteensovittaminen 
juna-aikataulujen kanssa rautatieasemalla. Tämä 
hankaloittaa kestävien matkaketjujen syntyä, teh-
den aikataulujen yhteensovittamisesta yhden kes-
keisistä kehittämiskohteista. Kaupunkia palvelee 
myös seudullinen linja-autoliikenne, jonka solmu-
piste Hämeenlinnassa on Paasikiventiellä sijaitse-
va linja-autoasema. 

Vuonna 2011 Hämeenlinnan seudulle on valmis-
tunut suunnitelma joukkoliikenteen palveluta-
sotavoitteista vuosille 2012–2014. Suunnitelma 
määrittää eri asuin- ja työpaikka-alueiden palve-
lutason. Seudullisessa liikenteessä palvelutaso-
luokkia on viisi: Tavoitetaso, keskitaso, perustaso 
I, perustaso II ja asiointiyhteydet. Perustasoluokat 
eroavat toisistaan tarjonnan määrässä. Tavoite-
tasoista liikennettä on tiheimmin asutuilla alueil-
la, joka Hämeenlinnan seudulla toteutuu ainoas-
taan suunnitellulla laatukäytäväakselilla Turenki–
Harviala–Hämeenlinna–Katinala–Parola. Lisäksi 
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Kuva 44. Kesällä 2017 voimaan tullut joukkoliikenneverkko. Verkkoa on valmisteltu rinnakkain yleiskaavatyön kanssa.  
Linjastossa on pyritty korostamaan joukkolikennekäytäviä.

kanta-Hämeenlinnan on määritetty joukkoliiken-
teen palvelutasoluokat, joita on kolme: tavoite-
taso, keskitaso ja perustaso. Taso on määritelty 
pienalueittain ja suhteessa matkaan keskustaan. 
Tavoitetasoon kuuluvat tiheimmin asutut alueet, 
kuten Keskikaupunki, Myllymäki, osa Kaurialasta, 
osa Jukolasta ja Nummi-Voutilasta, osa Papinnii-
tystä, Sairiosta, Idänpäästä ja osa Asemanseudus-
ta. Tällä hetkellä tavoitetaso täyttyy keskikaupun-
gissa, mutta muilla pienalueilla on puutteita käve-
lyetäisyyksissä ja liikennöintiajoissa.

Seudulle on vuonna 2016 valmistunut joukkolii-
kenteen linjastouudistus, joka otettiin käyttöön 
kesällä 2017. Uudistuksessa uusittiin reittejä ja 
linjojen numeroinnit. Yksi keskeinen muutos on 
itä-länsi-suuntaisen sekä Turenki-keskusta-Paro-
la -yhteyteen perustuvien laatukäytävien toteutus.

Vuoden 2017 alussa yhdistettiin joukkoliikenne 
ja henkilökuljetussuunnittelu seudulliseen yksik-
köön. Tavoitteena on kuljetusten aiempaa tehok-
kaampi yhdistely sekä joukkoliikenteen ja henki-
lökuljetusten kehittäminen kokonaisuutena.

4.6.5. Pysäköinti
Nykyisin ydinkeskustassa on maksullista pysä-
köintiä, aikarajoitteista ja täysin rajoittamatonta 
pysäköintiä. Keskustan ulkopuolella ei ole mak-
sullista pysäköintiä. Suurin osa paikoista on mak-
sullisia sekä rajoitettuja enintään 2 h pysäköin-
tiajalle. Keskustan pohjoisosassa Linnan alueella 
pysäköinti on täysin vapaata, mutta tämä on joh-
tanut siihen, että keskustaan töihin tulevat pysä-
köivät Linnan puistokadulle (Kustaa III:n katu) ja 
Linnan pysäköintialueille.

Kaupungissa on keskusteltu paljon keskustan kes-
kitetystä pysäköintiratkaisusta. Tällä hetkellä tut-
kitaan pysäköintilaitoksen sijoittamista torin alle. 
Lisäksi rautatieaseman liityntäpysäköintiä ollaan 
uudistamassa Asemanrannan rakentamisen yhte-
ydessä.

4.6.6. Liikenneturvallisuus
Hämeenlinnan seudun liikenteessä kuoli vuosi-
na 2011–2015 neljä ihmistä ja loukkaantui 134 
ihmistä. Asukasmäärään suhteutettuna Hämeen-
linnassa tapahtuu enemmän henkilövahinkoon 
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johtaneita onnettomuuksia, kuin koko maassa 
keskimääriin, mutta suunnilleen saman verran 
kuolemaan johtaneita. Aikaisempaan viiden vuo-
den tarkastelujaksoon onnettomuudet ovat hie-
man vähentyneet, kuten koko maassakin. Osin 
syynä Hämeenlinnan keskimääräistä korkeampiin 
lukuihin on sen läpi kulkevat päätiet ja niiden vil-
kas liikenne.

Kaikista onnettomuuksista eniten katuverkolla 
tapahtuu risteämis- ja yksittäisonnettomuuksia, 
mutta loukkaantumiseen johtaneissa onnetto-
muuksissa esiin nousee jalankulkija- ja pyöräi-
lyonnettomuudet. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden 
osuus seutukunnan henkilövahinkoon johtaneista 
onnettomuuksien uhreista oli noin kuudenneksen 
(16 %), mikä on matalampi kuin koko maassa kes-
kimäärin (19 %). Hämeenlinnassa kävelijöiden ja 
pyöräilijöiden osuus uhreista on viidenneksen (20 
%).

Hämeenlinnan keskusta-alueella tapahtui yhteen-
sä 180 onnettomuutta, joista loukkaantumiseen 
johtaneita oli 53 ja omaisuusvahinkoon johtaneita 
127. Keskustassa tapahtuu eniten risteämisonnet-
tomuuksia ja muita onnettomuuksia. Heti kolman-
tena on koko kaupungin tapaan yksittäisonnetto-
muudet, joiden osuus on vain yhden prosenttiyk-
sikön pienempi, kuin muiden onnettomuuksien. 
Merkittävimmät onnettomuuskasaumat keskus-

tassa sijaitsevat:

• Viipurintien ja Hätilankadun liittymässä (5 
onn.)

• Viipurintien ja Keinusaarentien liittymässä (11 
onn.)

• Viipurintien ja Arvi Kariston kadun liittymässä 
(6 onn.)

• Vanajantien ja VT10 liittymässä (7 onn.)

• Turuntien ja Poltinahontien kiertoliittymän 
tuntumassa (6 onn.)

• Aleksis Kiven kadun ja Rengontien liittymässä 
(5 onn. ml 1 kuolemaan johtanut)

4.7. Palvelut ja kauppa
4.7.1. Kaupalliset palvelut
Hämeenlinnan osuus seudun vähittäiskaupan 
myynnistä on 84 %. Koko Hämeenlinnassa on 
kaupan tilaa noin 300 000 k-m2. Hämeenlinnan 
seudun tärkeimmät kaupan alueet ovat keskusta 
(125 000 k-m2) ja Tiiriö (105 000 k-m2). Molem-
mat ovat seudullisesti tärkeitä kaupan paikkoja. 
Keskustan merkitys seutukeskuksena korostuu 
myös kaupan ja siihen liittyvien muiden palvelui-
den osalta. Tiiriön rakentuminen on vaikuttanut 
voimakkaasti kaupan keskittymiseen erityisesti 

Kuva 45. Poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista kerätyt onnettomuuskasaumatHämeenlinnassa 2011-2015. (Tilasto-
keskus, Liikennevirasto)
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länsiosassa kaupunkia. Keskustahakuista kaup-
paa sen sijaan ei ole sijoittunut Tiiriöön kovinkaan 
paljoa. Keskustan kaupan dynamiikkaan vaikuttaa 
tällä hetkellä Goodmanin kauppakeskuksen avaa-
minen syksyllä 2014. Kauppakeskus vastaa noin 
kymmenesosaa koko kaupungin vähittäiskaupan 
myynnistä. Avaamisen jälkeen keskustan itäosas-
sa on ollut tavanomaista enemmän tyhjillään ole-
via liiketiloja. Tilanteen katsotaan normalisoitu-
van muutamassa vuodessa, sillä aiemmin keskus-
tassa on ollut selvää vajetta vapaista liiketiloista. 
Pienempiä kaupallisia keskittymiä ovat Hätilä, 
Kauriala ja Jukola.

Erikoiskauppa on keskittynyt voimakkaasti kes-
kustan alueelle, mutta sitä on jonkin verran myös 
päivittäistavarakaupan yhteydessä lähinnä Tiiri-
össä. Päivittäistavarakaupasta suurin osa on Tii-
riössä, keskustassa ja Hätilässä. Kantakaupungin 
päivittäiskaupan verkko lähikauppoineen on kui-
tenkin melko kattava. Vajetta on lähinnä länsi-
osassa kaupunkia sekä keskustan itäosassa. Seu-
dun muut päivittäistavarakaupat sijoittuvat alue-
keskuksiin sekä Tuulosen kauppakeskukseen.

Tilaa vaativa kauppa on erityisen keskittynyt Tiiri-
öön, mutta sitä on merkittävästi myös Kaurialassa 
ja Kantolassa. Kaupungissa on ollut useita vuosia 
pulaa tilaa vaativan kaupan rakennuspaikoista. 
Kauppaa on pyritty kaavoittamaan lähelle keskus-

taa Suosaaren alueelle, mutta liikenneyhteyksiä 
alueelle ei ole onnistuttu ratkaisemaan. Lähivuo-
sina kauppaa tulee sijoittumaan Kirstulaan yhdys-
kuntarakaneteen ulkokehälle, mikä osaltaan kes-
kittää kauppaa Tiiriön alueelle.

Palveluverkkoselvityksen mukaan tulevaan yleis-
kaavaan tulee osoittaa alueet noin 190 000 k-
m2:lle kaupan tiloja, joista keskusta-alueelle tulee 
osoittaa 105 000 k-m2.

4.7.2. Julkiset palvelut
Julkisia palveluja ovat päiväkodit, koulut, oppilai-
tokset ja terveyspalvelut sekä teatterit, urheilupal-
velut, liikuntapuistot, museot, nuorisotoiminta, 
kirjastot ja muut kulttuuripalvelut.  Palvelut ovat 
keskittyneet erityisesti kantakaupungin keskus-
taan, Keinusaareen sekä kaupunginosakeskuksiin.

Keskustan ulkopuolella mm. päiväkodit ja ala-
koulut sijaitsevat asuinalueilla lähipalveluina. 
Kaupungin yläkoulut ovat sen sijaan keskittyneet 
keskustaan ja keskustan lähialueille. Länsiosas-
sa on rakenteilla uusi Nummen palvelukeskus 
kouluineen Jukolan aluekeskuksen läheisyyteen, 
minkä toivotaan vahvistavan Jukolan asemaa län-
sikaupungin keskuksena. Toisen asteen koulutus 
on päätetty keskittää Poltinaholle, minne on suun-
nitteilla yli 3 000 oppilaan kampus. Myös korkea-
kouluopetusta ollaan keskittämässä enenemissä 
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Kuva 46. Päivittäistavarakaupan muodostama kävelypo-
tentiaali. Urban zone III-hanke. SYKE 2016.
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Kuva 47. Kaupat Hämeenlinnan keskustassa. Kanta-
Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkosel-
vitys 2016. Kuva 48. Kaupan keskukset Hämeenlinnan seudulla sekä 

väestö 2014 ja työpaikat 2012. Kanta-Hämeen maakunta-
kaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys 2016.
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määrin Visamäen korkeakoulukeskukseen.

Kaupungin tärkeimmät liikuntapaikat uimahallia 
lukuun ottamatta sijaitsevat moottoritien ja Ah-
venistonharjun välissä, mikä osaltaan on johta-
nut lisääntyvään vapaa-ajan liikkumistarpeeseen. 
Liikuntapaikoista on pulaa erityisesti itäosassa 
kaupunkia. Terveyspalveluiden keskittämistä sel-
vitellään. Vanhusten ja vammaisten palvelut ovat 
muotoutuneet erilaisten asumispalvelujen ja toi-
mintapalvelujen ympärille, minkä vuoksi ne sijait-
sevat myös muualla kuin keskustassa. Kulttuuri-
palvelut löytyvät lähes kokonaan Verkatehtaan 
alueelta. Kirjastopalveluita on keskustan lisäksi 
aluekeskuksissa.

Palveluverkon voimakkaan keskittämisen haastee-
na on varmistaa palveluiden hyvä saavutettavuus. 
Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti liikennettä, 
joukkoliikennettä ja pysäköintiä suunniteltaessa. 
Uusia asuinalueita kaavoittaessa on myös huo-
mattava, että alueelle ei välttämättä saada järjes-
tettyä kilpailukykyisiä palveluja.

4.8. Virkistys
Kantakaupungissa on hyvät ja monipuoliset vir-
kistysmahdollisuudet. Virkistysalueita on paljon. 
Tärkeimmät virkistysalueet ovat Ahveniston-Hat-
telmalanharju, Aulangon laaja kokonaisuus, ranta-
reitti ja järvet. Kanta-Hämeenlinnan taajama-alue 
on melko tiivis, joten ympäröivään maaseutuun-
kin on kaikkialta lyhyt matka. Virkistysverkosto 
muodostuu lähipuistoista, liikuntapalveluista, 
laajoista harju ja vesistöalueista ja kulttuuriympä-
ristöstä. Virkistysalueille ominaista on historian 
muistumat sekä ihmisen muokkaaman kulttuuri-
maiseman ja luonnonvaraisen maaston vaihtelu.

Talvisin ylläpidetään hyvää latuverkostoa ja lähi-
luistelukenttiä. Monilla järvillä voi myös hiihtää, 
luistella tai moottorikelkkailla. Kaupungilla on lii-
kuntaan soveltuvia alueellisia puistoja. Liikunnan 
kannalta keskeisimmät alueet ovat Ahvenisto ja 
Pullerin liikuntapuisto.

Kaupungin läpi kulkee maakunnallinen Ilves-
vaellusreitti. Eri virkistysalueet ovat yhteydessä 
ympäröivään maaseutuun, mutta kaupungin si-
säisiä yhteyksiä tulisi edelleen kehittää. Vesistöjen 
kesäkäyttöä on viime vuosina lisätty rakentamalla 
uusia uimapaikkoja ja venepaikkoja sekä osoitta-
malla vesialueita myös yrityspohjaiseen matkailu- 
ja virkistyskäyttöön.

4.9. Matkailu
Hämeenlinnan suurimpia matkailukohteita kävi-
jämäärien suhteen ovat Hämeen Linna ja Aulan-
ko. Kanta-Häme on tunnettu myös maaseudusta 
ja luontomatkailusta. Hämeessä on rikasta vanhaa 
kulttuurihistoriaa ja monia kansallisesti merkit-

täviä tapahtumia. Kaupunkimatkailu on yksi no-
peimmin kasvavia toimialoja matkailuliiketoimin-
nassa. Hämeenlinnan kaupunki on vetovoimainen 
kesäasumisen kaupunki. Vapaa-ajan asukkaat 
tuovat Hämeenlinnaan elinvoimaa.

Hämeenlinnan matkailijoiden yöpymisistä noin 
85 % syntyy kotimaisen matkailun ja 15 % ulko-
maisen matkailun kautta. Kotimaisessa matkai-
lussa heinäkuu on selvästi suosituin yöpymiskuu-
kausi ja ulkomaisessa tammikuu. Kanta-Hämee-
seen saapuu eniten hotellimatkailijoita Venäjältä, 
Saksasta ja Ruotsista.

4.10. Yhdyskuntatekninen huolto
Hämeenlinnassa on korkeatasoiset ja kattavat yh-
dyskuntatekniset verkosto, jotka mahdollistavat 
puhtaan, terveellisen ja turvallisen kaupungin. 
Yhdyskuntateknisessä verkostossa on hyvin kapa-
siteettia myös täydennysrakentamiseen. 

Kaupungin vesihuoltoa hallinnoi HS-Vesi. Sähkö-
verkkoa, kaukolämpöverkkoa ja maakaasuverkkoa 
hallinnoi Elenia. Kaupungissa toimii myös kaikki 
suuret telealan toimijat. Kaupungin laajenemis-
alueita suunnitellaan aktiivisesti ja ennakoiden 
yhdessä eri toimijoiden kanssa.

4.10.1. Vesihuolto
Seudullinen vesiyhtiö HS-Vesi toimii Hämeenlin-
nan lisäksi Hattulassa ja Akaassa. Asemakaavoi-
tetut alueet kuuluvat kunnallisen vesihuoltover-
koston piiriin. Nykyisen jakeluverkoston pituus 
on noin 800 km ja se on rakentunut eri aikoina. 
Hämeenlinnan verkostoalueella vesi otetaan Ah-
veniston ja Kylmälahden pohjavedenottamoista. 
Ahveniston vesi on osin tekopohjavettä, jota muo-
dostetaan Alajärvestä pumpattavasta raakavedes-
tä. Ylävesisäiliöt sijoittuvat Ahvenistolle ja Sairi-
oon. Jätevedet johdetaan kaupungin pohjoisosas-
sa sijaitsevalle Paroisten puhdistamolle. Jäte- ja 
sadevesipumppaamoita on kymmeniä eri puolella 
kaupunkia.

Hulevesien käsittelystä on annettu uusissa kaa-
voissa määräyksiä. Vanhemmissa kaavoissa näitä 
ei ole. Kantakaupungin alueella on myös paljon 
kiinteistöjä, jotka johtavat hulevesiä jätevesivie-
märeihin. Kun kiinteistöllä suunnitellaan maan-
käyttöön tai rakentamiseen liittyviä muutoksia, 
siellä tulisi tehdä selvitys jäte- ja hulevesien joh-
tamisesta asianmukaisesti ja korjata väärät asen-
nukset sekä huolehtia, että hulevesiä ei johdeta 
tontin ulkopuolelle katualueella vaan hulevesiver-
kostoon.

Vesi huollon yleissuunnittelutilanne antaa hyvän 
lähtökohdan asuinalueiden laajentamiselle ja tii-
vistämiselle Kanta-Hämeenlinnassa siten, että 
laajeneminen tapahtuu vesihuollon näkökannalta 
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hallitusti. 

HS-Veden verkostokapasiteettien puolesta paljon 
vettä käyttävälIe toiminnalle hyviäsijainti paik-
koja voisivat olla Kirstula, Kantola ja  Suosaari 
(varauksin). Kaikilla em. alueella tarvitaan kui-
tenkin etukäteen tehtäviä verkostoinvestointeja, 
joilla varaudutaan lisääntyvään vedenkäyttöön. 
Pientalorakentamiselle, kerrostalorakenlamiselle 
ja ”normaalille vettä käyttävälle liike- ja teollisuus 
toiminnalle verkostossa on kuilenkin hyvin kapa-
siteettia.

Uusien toimintojen osalla tulee pohjaveden laa-
dun turvaamisen lisäksi turvata myös sadeveden 
imeytyminenja uuden pohjaveden muodostumi-
nen siten, että alueilla imeytettäväksi kelvollinen 
sade- ja hulevesi imeytetään alueella eikä sitä joh-
deta muualle.

HS-Veden vesijohtoverkostojen tulevaisuuden 
kapasiteettien tarkastelu perustuu verkostomal-
linnukseen, jossa koko yhtiön vesijohtoverkos-
tojärjestelmä kulutuksineen on mallinnettu. Ve-
sijohtomallin avulla HS-Vesi on simuloinut mm. 
tulevaisuudessa laajentuvan käsittelyssä olevan 
yleiskaavan vedenkäytön. Simuloinnissa on mu-

Kuva 50. Rantareitti. kuva Niklas Lähteenmäki.

Kuva 49. Kansallinen kau-
punkipuisto.
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kana eripuolella kanta-Hämeenlinnaa olevat 
maankäytön laajenemishankkeet, joita ovat mm. 
Sampo-Alajärvi OYK, Katuman Itäpuolen OYK, 
Engelinrannan OYK ja Elinkeinohankkeista mm. 
Moreenin alueen laajentuminen. Näistä kaikissa 
on tehty vesihuollon yleissuunnitelma, joissa ka-
pasiteettitarpeet on tarkasteltu. Simuloinnissa on 
myös huomioitu kanta-Hämeenlinnasta Akaaseen 
toimitettava vesimäärä ja HS-veden muut varave-
sisitoumukset.

Kantakaupungin laajenemisen myötä vedenja-
kelujärjestelmän suurimmat kaupungin sisäiset 
rakenteelliset hankkeet ovat Moreeniin kohdis-
tuvat uuden säiliötilavuuden rakentaminen (n. 
1000m3), sekä tätä palvelevat syöttöyhteydet. 
Syöttöyhteyksien rakennussuunnitelmat on tällä 
hetkellä valmiit ja säiliörakentamisen suunnittelu 
on käynnissä.

Vedenhankinta
Suurimmat tulevaisuuden tarpeet puhtaanveden 
jakelussa kantakaupungissa liittyvätkin nimen-
omaan vedenhankintaan. Ahveniston vesilaitok-
sen rooli kanta-Hämeenlinnan raakavesilähteenä 
on korostuneen suuri ja sen kokonaan korvaami-
nen on vaikeaa. Vuonna 2016 toteutettiin toimen-
piteitä, joilla saatiin huomattavasti lisättyä Alajär-
ven raakavedenpumppausta. Hankkeeseen liittyy 
myös käynnissä oleva Kylmälahden vedenottamon 
koeimeytyshanke, jonka tavoitteena on Kylmälah-
den vedenottamon kapasiteetin lisääminen. 

Lisäksi HS-Vedellä on käynnissä useita hankkeita, 
joilla pyritään parantamaan kanta-Hämeenlinnan 
vedenjakelua ja turvaamaan sitä myös Ahvenis-
ton vesilaitoksen mahdollisessa häiriötilanteessa, 
näitä ovat mm. Rengonharjun pohjavesitutkimuk-
set, josta vesi pumpattaisiin ns. Moreenin verkos-
tosolmuun, sekä vedenhankinnan kehittäminen 
Hattulan Parolan ja Tenholan pohjavesialueisiin 
tukeutuen. Hankkeiden läpivienti tutkimuksineen 
ja lupaprosesseineen vievät kuitenkin aikaa usei-
ta vuosia. Kaupungin kasvunäkymät huomioiden 
pohjaveden riittävyys on taattu, mutta toiminta-
varmuutta tulee kehittää edelleen.

Jätevesiverkosto
Kanta-kaupungin jätevesiverkoston kapasiteetti-
tarkastelu perustuu samalla tapaa verkostomallin-
nukseen kuin vesijohtoverkostossakin. Verkosto-
malliin perustuen on tarkasteltu jätevesiverkoston 
kapasiteetteja suhteessa yleiskaavaluonnoksessa 
esitettyyn kaupungin laajentumiseen tulevaisuu-
dessa. Jätevesipuolella verkostoon kohdistuvat 
tarpeet ovat suurempia kuin vedenjakeluverkos-
tossa. HS-Vesi on toteuttanut jäteveden päävie-
märeiden kohdistuvia kapasiteettihankkeita usean 
vuoden ajan ja tällä hetkellä käynnissä on kaupun-

gin länsipuolen kapasiteetin parantamiseen koh-
distuva Jyrätien paineviemärin laajennus. Ensi 
vuonna 2018 toteutetaan Moreeniin kohdistuva 
Tyrynojan paineviemärin laajennushanke. Lisäksi 
käynnissä on Paroisten tuloviemäriin liittyvä han-
ke, sekä useita muita pääviemäreiden kapasiteet-
teihin liittyviä hankkeita.

Suurimmat haasteet jätevesiviemäröinnissä liitty-
vät runsaisiin vuotovesimääriin, jotka pienentävät 
käytössä olevaa verkostokapasiteettia. Verkostosi-
muloinnin perusteella vuotoveden huippuvirtaa-
matilanteista tulisi leikata pois noin 30%, mikä 
mahdollistaisi nykyisen verkostokapasiteetin 
riittävyyden yleiskaavan mukaisen rakentumisen 
toteutuessa seuraavan noin kahdenkymmenen 
vuoden aikana. Vuotovesien vähentämiseen kan-
ta-Hämeenlinnassa on käynnissä kaksivuotinen 
hanke, jonka tähänastiset tulokset ovat olleet to-
della rohkaisevia. Nyt saadut tulokset perustuvat 
siihen, että aluekuivatukseen ja sen toimivuuteen 
on jatkossa yhteistyössä kaupungin kanssa kiin-
nitettävä entistä enemmän huomiota. Pelkästään 
jätevesiviemäriverkostoa saneeraamalla tai erillis-
viemäröintiä rakentamalla ei vuotovesien vähen-
tämisessä saavuteta tarpeeksi hyviä tuloksia.

4.10.2. Sähkö
Hämeenlinnan alueen sähköverkosta vastaa Ele-
nia Oy. Elenian 110 kV suurjännitelinjat liittyvät 
kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n siirtoverkkoon 
Vanajan kytkinasemalla sekä Kihtersuolla. Ele-
nian suurjännitelinjat sijaitsevat rengasmaises-
ti kantakaupungin ympäristössä reitin Suosaari, 
Vanaja, valtatie 10, Ratasniitty, Leteenoja, Kivi-
senoja, Tiirinkoski,  Pikku-Parola, Paroinen, Au-
lanko ja Kihtersuo mukaisesti. Lammia syöttävä 
suurjännitejohto lähtee Vanajan sähköasemalta 
Käikälän ja Harvialan kautta edelleen kohti Lam-
mia. Kantakaupungin alueella sijaitsee yhteensä 
6 sähköasemaa ja valtaosa keskijännite- sekä pi-
enjänniteverkosta on maakaapeloitu. Toimitus-
varmuutta on edelleen viime vuosina parannettu 
muuttamalla jäljellä olevia ilmajohtoja maakaape-
liksi.

Elenia Oy on esittänyt Kanta-Hämeen maakun-
takaavaan varattavaksi uusi 110 kV:n voima-
johtoreitti välille Moreeni-Turenki sekä välille 
Paroinen-Hattula. Maakuntakaavaan on esitetty 
varattavaksi myös uuden sähköaseman paikka 
Moreenin teollisuusalueelta. Sähköaseman alueen 
varaus varattavan 110 kV:n voimajohtolinjan alta 
ja läheisyydestä n. 70 x 70 m. Sähköasema tulisi 
palvelemaan alueen sähkönjakelua. 

Voimajohdot rajoittavat rakentamista alueella. 
Asuinrakennukset, koulut, päiväkodit ja muut 
oleskeluun tarkoitetut tilat suositellaan rakenta-
maan yli 45 m etäisyydelle voimajohdon keskilin-
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jasta. Verkkoyhtiöiltä tulee aina erikseen pyytää 
lausunto voimajohdon läheisyydessä rakentami-
selle.

4.10.3. Kaukolämpö
Hämeenlinnan alueen sähköverkosta vastaa Ele-
nia Oy ja kaukolämmöstä Elenia Lämpö Oy, jol-
la on useita voimalaitoksia kantakaupungissa. 
Vanajan voimalaitos on tärkein kaukolämmön ja 
sähkön yhteistuotantolaitos. Lämpökeskuksia on 
lisäksi mm. Kaurialassa, Jukolassa ja Keinusaa-
ressa. Yhtiö on viime vuosina investoinut erityi-
sesti ympäristöystävällisiin ratkaisuihin lämmön 
ja sähkön tuotannossa.

Kaukolämpöverkko kattaa kerrostalovaltaisten 
alueiden ja teollisuusalueiden lisäksi osan van-
himmista pientaloalueista, kuten Sairion, Hätilän, 
Papinniityn, Voutilan ja Loimalahden alueet.

4.10.4. Maakaasu
Länsiosassa kulkee kaakko-luode suunnassa kor-
keapaineinen maakaasuputkiston runkolinja ja 
Luolajaan johtava haara. Venttiiliasemat sijaitse-
vat suunnitteilla olevalla Tertin asuntoalueella ja 
Kolkanmäen eteläpuolella. Ahveniston paineen-
vähennysasema sijaitsee Voutilakeskuksen naa-
purissa Aleksis Kiven kadun varressa. Eteläosas-
sa kaupunkia kaasulinja kulkee lounas-koillinen 
suunnassa Moreenin yritysalueen läpi Miemalan 
kautta Käikälään. 

4.10.5. Jätehuolto
12 kunnan yhteinen jätelautakunta hoitaa jäte-
lain mukaiset jätehuollon viranomaistehtävät. 
Jätehuollon palvelutehtävät on siirretty kuntien 
omistamalle Kiertokapula Oy:lle. Kiertokapula 
hallinnoi yhdyskuntajätteen käsittelyaluetta Ka-
ranojalla, minne ohjautuu kantakaupungin yhdys-
kuntajäte.

Kaupungissa on lisäksi useita toimivia maan- tai 
lumenkaatopaikkoja sekä useita jo käytöstä pois-
tuneita kaatopaikkoja. Yleensä käytöstä poistunei-
ta kaatopaikkoja on muutettu lähinnä viheralu-
eiksi, mutta Engelinrannan alueella keskustassa 
vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka on päätetty 
puhdistaa ja ottaa asuinkäyttöön.

4.11. Maa- ja kallioperä
4.11.1. Maaperän rakennettavuus
Kantakaupungin maaperä on pääosin moree-
nia. Alueen läpi kulkee luoteis-kaakko suunnassa 
Vanajaveden laakso, missä maaperä on pääosin 
hietaa, hiesua ja savea. Lounais-koillis suunnas-
sa aluetta halkoo Ahvenistonharjun ja Hattelma-
lanharjun pitkittäisharjujakso, jossa maaperä on 
hiekkaa ja soraa. Kantakaupungin taajama-alueen 

laajenemissuunnissa maaperä on useimmiten mo-
reenia, jossa rakennettavuus on hyvä. Keskustan 
laajenemisalueet sijoittuvat heikommin rakennet-
taville alueille. 

4.12. Pohjavesien suojelu ja hulevedet
4.12.1. Pohjavedet
Hämeenlinnan seudulla on runsaat pohjavesi-
esiintymät. Pohjavedet ovat pääosin hyvälaatuisia. 
Kantakaupungin alueella on yhteensä 5 pohjave-
sialuetta: Hattelmalanharju (0410901), Ahvenis-
to (0410902), Vuortenkylä (0416551), Hietamäki 
(0416552) ja Kankainen (0410904). 

Kylmälahdella sijaitseva vedenottamo on raken-
nettu rannassa sijaitsevalle lähdealueelle 1960-lu-
vun lopussa. Kylmälahden vedenottamo sijoittuu 
valtateiden 3 ja 10 välittömään läheisyyteen, min-
kä vuoksi Kylmälahden vedenottamolla on esiin-
tynyt kohonneita kloridipitoisuuksia. Muilta osin 
pohjaveden laatu vedenottamolla täyttää talous-
vedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset.

Ahvenistolla on toiminut vesilaitos 1910-luvulta 
lähtien, jolloin Ahvenistonjärven läheisyyteen ra-
kennettiin ensimmäiset vedenottokaivot. Teko-
pohjaveden muodostaminen laitoksella aloitettiin 
vuonna 1976.

Ahveniston tekopohjavesilaitokselle ja Kylmälah-
den vedenottamolle on laadittu yhteinen tarkkai-
luohjelma (HS-Vesi, 21.1.2011). Myös pohjavesi-
alueille myönnettyjen maa-ainesottolupien lupa-
määräyksiin sekä ympäristölupiin sisältyy taval-
lisesti pohjaveden pinnankorkeuden sekä laadun 
tarkkailuvelvoite.

Ahvenistonharjun – Vuorenharjun Natura-alueel-
la (FI0310003) ja Ahveniston pohjavesialueella 
sijaitsevat Ahvenistonjärvi ja Kahtoilampi ovat 
pohjavesivaikutteisia luontotyyppejä, joiden ym-
päristössä pohjavesialueen kuulumista E-luok-
kaan tullaan harkitsemaan. Esimerkkejä pohja-
vesialueen ulkopuolelle sijoittuvista lähteistä ovat 
Kolkanmäen ja Harvialan lähde. Vankanlähde on 
uhrilähteenä suojeltu.

Hämeenlinnan kaupunki on antanut pohjaveden 
suojelua koskevia määräyksiä koskien jätevesien 
käsittelyä, ajoneuvojen ym. pesua, kotieläinten 
lannan levittämistä, kemikaalien varastointia ja 
kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä.

Pohjavesialueille laadittavissa maankäytön ja ra-
kentamisen suunnitelmissa tulee pohjaveden suo-
jelu ottaa huomioon. Rakentaminen tai muu toi-
minta ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden pur-
kautumista tai pinnan alenemista eikä vaarantaa 
pohjaveden laatua tai määrää. Suositeltavaa olisi, 
että vedenottamoiden sekä tutkittujen vedenot-
topaikkojen lähialueet tulee mahdollisuuksien 
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mukaan rauhoittaa rakentamiselta, eikä vedenot-
tamoiden lähialueille tule kaavoittaa uutta asu-
tusta tai muuta rakentamista tai uusia maanteitä. 
Pohjavesialueen kaavoituksessa on huolehdittava 
siitä, että kaava-alueen pinta-alasta riittävä osuus 
jätetään luonnontilaiseksi tai vettä läpäiseväk-
si, jotta pohjaveden muodostuminen on turvat-
tu. Pohjavesialueelle ei tule kaavoittaa uusia tai 
laajentaa olemassa olevia pohjaveden puhtautta 
vaarantavia teollisuusalueita. Rakennetuilta alu-
eilta pohjaveden muodostumisalueella ei tule tar-
peettomasti johtaa pois puhtaita sadevesiä, jotta 
pohjaveden muodostuminen pohjavesialueella voi 
jatkua.

Pilaantuneet maa-alueet aiheuttavat pohjaveden 
pilaantumista, mikäli haitta-aineet kulkeutuvat 
maaperästä pohjaveteen. Pilaantuneita sekä mah-
dollisesti pilaantuneita maa-alueita sijoittuu mm. 
vanhoille teollisuus- ja kaatopaikka-alueille, polt-
toaineiden jakeluasemille sekä ampumaradoille. 
Lisäksi pohjavesiin kohdistuvia riskejä muodosta-
vat pohjavesialueelle sijoittuva maatalous, turve-
tuotanto, asutuksen öljysäiliöt, jätevesien käsitte-
ly ja maalämpökaivot sekä muuntamot, liikenne, 
tienpito, rautatieliikenne ja ampumaradat.

Hämeenlinnan alueella eniten riskikohteita esiin-

tyy Ahveniston ja Hattelmalanharjun pohjavesi-
alueilla. Merkittävimmiksi riskikohteiksi arvioi-
tiin Ahveniston pohjavesialueen öljysäiliöt sekä 
Hattelmalanharjun pohjavesialueella sijaitseva 
mahdollisesti pilaantunut maa-alue. Merkittä-
väksi riskikohteeksi arvioitiin myös Vuorentaan 
vanha kaatopaikka. Hattelmalanharjun pohjave-
sialueelle valtateiden 3 ja 10 liittymäalueelle on 
toteutettu pohjavesisuojaus vuonna 2006 valmis-
tuneen suojelusuunnitelman jälkeen. Pohjavesi-
suojauksen valmistumisen myötä tienpidon ja lii-
kenteen pohjavesiriski on arvioitu vähäisemmäksi 
aiempaan nähden.

(lähde: Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialuei-
den suojelusuunnitelma. Hämeenlinnan kaupunki 
2016)

4.12.2. Hulevedet ja tulviin varautuminen
Vesihuoltolain määritelmän mukaan hulevedellä 
tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksenkatolta 
tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa 
sade- tai sulamisvettä. Hämeenlinnan kaupungin 
hulevesistrategiassa (2009) on määritetty yleiset 
tavoitteet hulevesien hallinnalle. Strategian mu-
kaisesti kaupunkivesien ja hulevesien hallinnassa 
halutaan tukeutua mahdollisimman luonnonmu-

Kuva 51. Pilaantuneiden maiden selvitykset kantakaupungissa.
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kaisiin menetelmiin ja ratkaisuihin.

Hulevesien hallintaratkaisuiden suositusjärjes-
tyksenä on strategiassa esitetty:

1. Ensisijaisesti hulevedet käsitellään ja hyödyn-
netään syntypaikallaan eli vähennetään pois 
johdettavan huleveden määrää.

2. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hi-
dastavalla ja viivyttävällä järjestelmällä.

3. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hu-
levesiputkistossa hidastus- ja viivytysalueille 
ennen vesistöön johtamista.

4. Hulevedet johdetaan hulevesiputkistossa suo-
raan vastaanottavaan vesistöön.

Keskitetyt hulevesien hallintarakenteet tulisi to-
teuttaa sen palveleman alueen rakentumisen suh-
teen etupainotteisesti. Keskitetty rakenne voidaan 
myös toteuttaa vaiheittain, jolloin yläpuolisen 
valuma-alueen rakentamisen aikana altaasta tai 
kosteikosta rakennetaan vain välttämättömimmät 
vesiä viivyttävät osat. Keskitetyt rakenteet ovat 
keskeisessä roolissa rakentamisen aikaisten voi-
makkaasti kuormitteisten hulevesien hallinnassa.

Hulevesien hallintaa on tehostettava erityisesti jo 
rakennetulla alueella. Puutteelliset hulevesiviemä-

röinnin verkostot ja uomat ovat huippuvirtaamien 
aikaan alttiita tulvimiselle esimerkiksi keskustan 
alueella. Tästä aiheutuu ajoittain taloudellisia va-
hinkoja ja ympäristöhaittoja. Kantakaupungissa 
on jonkin verran sekaviemäröityjä alueita. Näillä 
alueilla viemäriverkosto tulisi erottaa jätevesi- ja 
hulevesiverkostot käsittäviksi erillisverkostoiksi, 
jotta jätevedenpuhdistamoiden virtaamavaihtelu-
ja voidaan vähentää ja puhdistustulosta parantaa.

Hulevesiverkostojen mitoitusvirtaamat tulee vali-
ta kohdealueen olosuhteiden perusteella niin että 
tulvimisen todennäköisyys on riittävän pieni hait-
toihin nähden. Hulevesien imeyttämiseen, varas-
tointiin ja johtamiseen tarvittavat alueet ja uomat 
tulee maankäyttösuunnitelmissa tunnistaa ja va-
rata.

Yleiskaavan yhteydessä ei laadittu koko alueen hu-
levesiselvitystä. 

4.13. Ympäristöhäiriöt ja riskit
4.13.1. Ympäristöhäiriöt
Teollisuuden ja erilaisten laitosten normaali-
toiminnan seurauksena voi ympäristöön päästä 
haitta-aineita, melua, hajua, pölyä tai muuta hait-
taa. Näistä päästöistä päätetään pääosin ympä-

Kuva 52. Melutilanne nykyisen maankäytön ja vuoden 
2015 liikenteen mukaan. Tie- ja raideliikenteen aiheutta-
ma päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22. Yleiskaavan tie- ja 
raideliikennemeluselvitys. Promethor 2017.
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ristölupamenettelyssä. Ympäristölupa edellyttää 
pääsääntöisesti, että toiminta on asemakaavan 
mukaista. Suurien kemikaalimäärien varastointi 
ja käsittely edellyttää lisäksi  kemikaalilainsäädän-
nön mukaisia lupia. Kemikaalimäärien perusteella 
suuronnettomuuden vaaraa aiheuttaviksi laitok-
siksi on kemikaali- ja turvallisuusvirasto Tukes 
luokitellut Kanta-Hämeenlinnassa kolme voima-
laitosta sekä kuusi varastointi- tai tuotantolaitosta 
(Sovelso III –direktiivin mukaisia laitoksia). Voi-
malaitokset sijaitsevat Paikkalassa, Kaurialassa 
ja Jukolassa. Muut laitokset sijaitsevat teollisuus-
alueilla lähinnä Käikälässä ja Moreenissa. Muut 
ympäristöhäiriöitä aiheuttavat laitokset sijaitsevat 
lähinnä teollisuusalueilla tai erillään muusta yh-
dyskuntarakenteesta.

4.13.2. Liikenteen melu ja päästöt
Liikenteen melu ja päästöt aiheuttavat merkittä-
vää haittaa asukkaiden terveydelle ja viihtyvyy-
delle erityisesti suurten liikennemäärien teiden ja 
katujen varsilla. Liikenne on suurin meluhaittoja 
ja ilman epäpuhtauksia aiheuttava tekijä Hämeen-
linnassa. Ilman epäpuhtaudet johtuvat pääosin 
katupölystä ja ilmanlaatu on heikoimmillaan ke-
väällä ennen katujen puhdistusta. Ilman laatu voi 
heikentyä myös hetkellisesti esimerkiksi talvipak-
kasella ruuhka-aikaan.

Maankäytön suunnittelussa on otettava ilmanlaa-
tu sekä melu huomioon. Asemakaavoituksen ja lii-
kennesuunnittelun yhteydessä melusta ja ilman-
laadusta tehdään tarvittaessa tarkempia selvityk-
siä ja mallinnuksia, joiden perusteella voidaan 
varmistua siitä että ilmanlaadun ja melun ohje- ja 

raja-arvot eivät ylity. Myös erilaisilla suunnittelu-
ratkaisuilla voidaan estää liikenteenmeluhaittoja, 
sekä melun leviämistä. Asemakaavoihin voidaan 
myös liittää ilmanlaatua ja melua koskevia mää-
räyksiä, joilla varmistutaan siitä että liikenteestä 
aiheutuvat päästöt ja melu eivät ylitä niille asetet-
tuja raja- ja ohjearvoja

Nykytilanteessa valtatien 10 (Turun valtatie) tie-
liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitason 
55 dB(A) ylittävä melu leviää enimmillään noin 
330 metrin etäisyydelle tiestä. Yöajan keskiäänita-
son 45 dB(A) ylittävä melu ulottuu nykytilanteessa 
enimmillään noin 450 metrin etäisyydelle tiestä. 
Hämeenlinnan keskustan koillispuolella valta-
tien 10 (Tuuloksentie) päiväajan keskiäänitason 
55 dB(A) melualue ulottuu enimmillään noin 230 
metrin etäisyydelle tiestä ja yöajan keskiäänitason 
45 dB(A) noin 380 metrin etäisyydelle.

Myös valtatien 3 tieliikenne aiheuttaa merkittäviä 
meluvaikutuksia Hämeenlinnan kantakaupun-
gin yleiskaavan alueella. Kaupungin keskustan 
pohjoispuolella tieliikenteen aiheuttama päivä-
ajan keskiäänitason 55 dB(A) ylittävä melu leviää 
enimmillään 500–600 metrin etäisyydelle ties-
tä. Päiväajan keskiäänitason olemassa olevat ra-
kennusmassat sekä meluesteet rajoittavat melun 
leviämistä. Hämeenlinnan keskustan eteläpuo-
lella valtatien 3 tieliikenteen aiheuttama päivä-
ajan keskiäänitason 55 dB(A) ylittävä melu leviää 
enimmillään noin 550 metrin etäisyydelle tiestä. 
Kaupungin keskustan pohjoispuolella valtatien 3 
tieliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitason 45 
dB(A) ylittävä melualue ulottuu nykytilanteessa 

Kuva 53. Kantakaupungin melulähteet. Melutilan perusselvitys 2000.
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enimmillään noin 850 metrin etäisyydelle tiestä 
ja keskustan eteläpuolella enimmillään noin 800 
metrin etäisyydelle tiestä.

Nykytilanteessa pääradan raideliikenteen aiheut-
tama päiväajan keskiäänitason 55 dB(A) ylittävä 
melualue ulottuu Hämeenlinnan rautatieaseman 
eteläpuolella noin 100–200 metrin ja pohjois-
puolella noin 100–180 metrin etäisyydelle radas-
ta. Myös pääradan raideliikenteen aiheuttaman 
päiväajan keskiäänitason 55 dB(A) ylittävän me-
lualueen laajuus pienenee keskusta-alueen lähei-
syydessä, kun olemassa olevat rakennusmassat ra-
joittavat melun leviämistä. Yöajan keskiäänitason 
45 dB(A) ylittävä melualue ulottuu Hämeenlinnan 
rautatieaseman eteläpuolella enimmillään noin 
600–700 metrin ja pohjoispuolella noin 500–700 
metrin etäisyydelle radasta. Tavanomaisen raide-
liikennemelun lisäksi puunlastausterminaalista 
Hätilässä syntyy iskumaista melua.

4.13.3. Ampumamelu ja moottorirata

Ampumaradat
Kantakaupunki on kolmen ampuma-alueen me-
lun vaikutuspiirissä: Ahveniston (11 500 laukausta 
vuodessa), Parolannummen (446 000 laukausta 
vuodessa) ja Hätilän ampumarata (329 000 lau-
kausta vuodessa). Radat on osoitettu maakunta-
kaavaluonnoksessa (2017) maakunnallisesti mer-
kittäviksi.

Ahveniston harjulla on Ahveniston ampumarata, 
ja Hämeenlinnan moottoriradan yhteydessä myös 
ampumahiihtorata, jonka meluvaikutus on kohta-
laisen pieni. Nämä aiheuttavat satunnaisesti me-
lua Ahveniston alueelle.

Hätilän ampumarata toimii Puolustusvoimien 
harjoitusalueena. Lisäksi yleiskaava-alueelle kan-
tautuu melua myös Panssariprikaatin harjoitus-
alueelta Parolannummelta. Puolustusvoimat on 
selvittänyt ampuma- ja harjoitusalueiden melu-
tasot.  Melua aiheuttavaa toimintaa alueilla ovat 
kovapanosammunnat, paukkupatruuna-ammun-
nat, tulenkuvaukset, panssarivaunujen ajomelu, 
pioneerien räjäytykset sekä eri raskaiden aseiden 
huolto- ja käyttöönottoammunnat. Kanta-Hä-
meen ampumaratojen kehittämissuunnitelman 
(Hämeen liitto 2016) mukaan Parolannummen 
melualueella on jonkin verran haja-asutusta. Hä-
tilässä ei ole asukkaita ampumaratojen melualu-
eilla. Ampuma-alueen raskaiden aseiden koko 
harjoituspäivän A-keskiäänitaso ylittää suosi-
tusarvon 55 dB alueen länsi- ja kaakkoispuolella 
ainoastaan kun aseena on raskas sinko. Silloin 
55 dB vyöhykkeen sisään jää noin 30 asuintaloa 
(Hätilän ampuma-alue, Ympäristömeluselvitys, 
Akukon 2005). Molemmat alueet kuuluvat Puo-
lustusvoimien valtakunnallisessa ampumaratojen 

kokonaiskehittämisen suunnitelmassa kategori-
aan I, joten ne ovat laukaisumääriltään suurimpia 
ja koulutuksen kannalta merkittävimpiä. Ratojen 
säilyminen on turvattava.

Ahveniston moottoriradan melu
Ahveniston moottoriradan meluvaikutus on mer-
kittävä. Moottoriradan ympäristölupapäätöksessä 
määritellään kuitenkin radalle tietyt käyttörajoi-
tukset, joilla vähennetään radan melupäästöjä. 
Moottoriradan ympäristölupa tarkistetaan sään-
nöllisesti. Luvissa on rajoitettu vuotuista toimin-
ta-aikaa sekä meluisimpien päivien, kuten kilpai-
lupäivien vuosittaista lukumäärää. 

4.13.4. Pilaantuneet maat
Maaperän pilaantumista aiheuttaa alueella har-
joitettu toiminta tai alueelle muualta tuodut tai 
kulkeutuneet ainekset. Hämeenlinnassa pilaan-
tuneita maita ei ole tutkittu systemaattisesti, vaan 
tutkimuksia on tehty tarpeen mukaan, kun esi-
merkiksi vanhoja teollisuusalueita on suunniteltu 
otettavaksi muuhun käyttöön. Riskejä on kartoi-
tettu mm. Matti-tietokannan avulla, alueella teett-
ettyjen tutkimusten kautta sekä kaupungin asian-
tuntijoiden toimesta..

Maaperän pilaantumista mahdollisesti aiheutta-
neita aiempia ja nykyisiä toimintoja ovat esimer-
kiksi kaatopaikat ja muut jätteiden käsittely, am-
pumaradat, polttonesteen jakelu ja varastointi, 
teollisuus, korjaamot, varikot, maalaamot, romut-
tamot, energialaitokset, sahat, asfaltti-, öljysora- 
ja murskausasemat.

Pilaantuneita maita on tutkimusten mukaan eri-
tyisesti keskustan reuna-alueen entisien teolli-
suusalueiden maaperässä, kuten Engelinrannas-
sa, Kantolassa tai Vekan alueella. Näistä Kantola 
on pahiten pilaantunut. 3.3.2010 valmistuneessa 
Golder Associates:n alustavassa arvioissa tode-
taan, että maaperäkunnostus koko Kantolan alu-
eella voi maksaa 20-70 M€. Myös Engelinrannassa 
on merkittävästi pilaantunutta maata. Maankun-
nostus on paraikaa käynnissä Engelinrannassa ja 
Asemanrannassa. Keinusaarta on viime vuodet 
kunnostettu maanrakennustöiden yhteydessä.

Kantakaupungissa on lisäksi käytöstä poistuneita 
puhdistamattomia kaatopaikkoja. Näitä ovat mm. 
Sammon kaatopaikka, Idänpään kaatopaikka Laa-
niityn kaatopaikka, Kahtoilammen kaatopaikka 
Ahveniston pohjavesialueella sekä Engelinrannan 
ja Kantolan kaatopaikat.

Pilaantuneiden alueiden maankäyttövaihtoehto-
jen vertailussa huomioidaan eri maankäyttömuo-
tojen edellyttämiä maaperän puhdistustasoja ja 
kunnostusvaihtoehtoja. Perinteinen massanvaih-
to on edelleen yleisin kunnostusmenetelmä, johon 
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useimmiten täytyy varautua. Maankunnostuksen 
tarve arvioidaan yleensä asemakaavoituksen yhte-
ydessä. 

4.13.5. Arseeni ja Radon
Hämeenlinnan kaupungin maaperän arseenipi-
toisuudet ovat suuremmat kuin maaperän tavan-
omaiset arseenipitoisuudet muualla Suomessa ja 
PIMA-asetuksen (214/2007) kynnysarvo 5 mg/
kg ylittyy kaikissa maalajeissa. Arseenipitoisuudet 
ovat erityisen suuret Hämeenlinnan kaupungin ja 
koko Kanta-Hämeen luoteisosassa, joka kuuluu 
Pirkanmaalle jatkuvaan Etelä-Pirkanmaan arsee-
niprovinssiin.

Graniittisen kallio- ja maaperän uraanipitoisuus 
on suurempi kuin koko maailmassa keskimäärin. 
Hyvin ilmaa läpäisevät sora- ja hiekkaharjut ovat 
radonpitoisen ilman ehtymätön lähde. Harjuille 
perustetuissa taloissa radonpitoisuudet ovatkin 
selvästi suurempia kuin lähiympäristön muille 
maalajeille perustetuissa taloissa. Radonin kan-
nalta pahimpia alueita ovat kohomuotoiset ja 
jyrkkärinteiset soraharjut. Kantakaupungin harjut 
ovat merkittäviä radonriskialueita.

4.14. Maanomistus
Kaupunki omistaa noin 27 % maa-alasta (n. 4 968 
ha / 18 500 ha). Kaupungin maapolitiikan mukaan 
uusia asuinalueita kaavoitetaan lähes yksinomaan 
kaupungin omalle maalle. Kaupungin laajenemis-
alueet ovatkin kokonaan kaavoitettu kaupungin 
maalle. Myös keskustan laajenemisalueet ovat 
suurelta osin kaupungin omistuksessa. Tiivistämi-
sen kannalta tilanne on toisenlainen. Tiivistämi-
sen alueet ovat usein yksityisomistuksessa, joten 
kehittäminen perustuu esimerkiksi maankäyttö-
sopimuksiin.
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5. PROSESSI JA 
VUOROVAIKUTUS

5.1. Suunnittelutarve ja käynnistäminen
Kantakaupungin yleiskaava tuli vireille vuoden 
2014 kaavoituskatsauksessa, joka kuulutettiin 
15.1.2014. Kaavoitus on aloitettu kaupungin aloit-
teesta.

Vuoden 2014 aikana on laadittu erilaisia selvityk-
siä ja tutkimuksia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
maankäytön linjaukset 9.2.2015. Maankäytön lin-
jaukset muodostavat yleiskaavatyön lähtökohdat.

5.2. Osallistuminen ja yhteistyö 
5.2.1. Osalliset
Osallisia ovat MRL 62§:n mukaan alueen maan-
omistajat sekä ne, joiden asumiseen työntekoon tai 
muihin oloihin yleiskaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja 
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitel-
lään. Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suun-
nittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisis-
ta vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa 
niin, että osallisilla on mahdollisuus osallistua 
kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vai-

kutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mie-
lipiteensä asiasta.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat siten suunnit-
telualueen ja lähialueen maanomistajat, asukas-
yhdistykset, asukkaat ja yritykset, kaupungin vi-
ranomaistahot ja hallintokunnat, Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos, Vanajavesikeskus ja verkostoyh-
tiöt kuten HS Vesi Oy, Elenia Verkko Oy, Elenia 
Lämpö Oy, Sonera Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy ja muut 
teleoperaattorit. Valtion viranomaisista osallisia 
ovat Hämeen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-kes-
kus (lliikenne vastuualue), Liikennevirasto, Lii-
kenteen turvallisuusvirasto Trafi, Museovirasto 
ja Hämeen liitto sekä Puolustusvoimat. Lisäksi 
osallisia ovat naapurikunnat: Hattulan ja Janak-
kalan kunnat, Akaan ja Valkeakosken kaupungit 
sekä Asikkalan, Hausjärven, Hämeenkosken, Lo-
pen, Padasjoen, Pälkäneen, Tammelan ja Urjalan 
kunnat.

5.2.2. Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) esi-
teltiin yhdyskuntalautakunnalle 20.1.2015, jolloin 
lautakunta päätti asettaa sen nähtäville. Suunni-
telma kuulutettiin nähtäville 7.3.2015 ja se on ol-
lut nähtävillä 9.3.2015 alkaen Kastellin palvelupis-
teessä ja kaupungin www-sivuilla. Kaavan tavoit-

Kuva 54. Aloitusvaiheessa pidettiin päiväkoti-ikäisille työpaja kaupungin rakentumisesta. Kuva Niklas Lähteenmäki.
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Kuva 55. Yllä: Cities Skylines -pelissä suunniteltiin Kanto-
lan ja Katuman tulevaisuutta.

teita sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
esiteltiin yleisötilaisuudessa Wetterillä 23.3.2015. 
Tilaisuuteen osallistui 31 henkilöä. Kaavan tavoit-
teita esiteltiin myös kyläkäräjillä 7.11.2015 ja mo-
nissa muissa tilaisuuksissa. OAS on tämän selos-
tuksen liitteenä

Asukkaiden ideoita täydennysrakentamisen pai-
koista kartoitettiin nettikarttapohjaisella Suun-
nittelukoneella. Samassa yhteydessä kartoitet-
tiin haluttuja asuinpaikkoja. Suunnittelukone oli 
avoinna 10.3.–4.4.2016 ja siihen osallistui noin 
250 henkilöä. Kyselyyn vastaajista suurin osa oli 
työikäisiä ja noin puolet kuului lapsiperheeseen. 
Vastauksien mukaan keskusta ja keskustan reuna-
vyöhykkeen pientaloalueet ovat kiinnostavimpia 
asuinpaikkoja. Tässä on nähtävillä muutos aiem-
paan, jolloin kaupungin reuna-alueen pientaloalu-
eet olivat kiinnostavimpia. Tuloksia analysoidaan 
tarkemmin ehdotusvaiheessa.

Keväällä 2016 käynnistyi myös Cities Skylines -kil-
pailu, jossa suunnitellaan Kantolan ja Katuman 
alueita yhdyskuntasuunnittelupelin avulla.

5.2.3. Luonnosvaihe
Yhdyskuntalautakunta käsitteli yleiskaavaluon-
nosta 31.5.2016 ja päätti asettaa sen nähtäville. 
Osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto 
olivat nähtävillä 9.6.–7.8.2016 Palvelupiste Kas-
tellissa, kaupugin kirjastossa ja kaupungin netti-
sivulla. Kaavaluonnos oli lisäksi kommentoitava-
na sähköisessä karttapalvelussa. Raatihuoneella 
järjestettiin avoin yleisötilaisuus 15.6.2016, johon 
osallistui 2 henkilöä. Lisäksi hanke on ollut useasti 
esillä myös paikallisissa lehdissä ja radiossa.

Kaavaluonnoksesta on saatu yhteensä 5 kirjallis-
ta mielipidettä. Sähköiseen karttaan tuli lisäksi 
54 karttamerkintää ja 6 vapaata mielipidettä. Osa 
karttamerkinnöistä oli tyhjiä.

Osayleiskaavaluonnoksesta saadut mielipiteet 
kohdistuivat:

• aluevarausmerkintöihin Vanajan kirkon länsi-
puolella, Vanajanlinnan itäpuolella, Siirin ete-
läosassa, Paikkalassa, 

• kerrostaloalueiden riittävyyteen ja täydennys-
rakentamiseen yleisesti

• keskustan kehittämiseen, missä ehdotettiin 
rakentamista Engelinran-taan ja moottoritien 
päälle, haluttiin lisää leikkipuistoja ja vastus-
tettiin rakentamista

• Keskussairaalan siirtoon

• Rakentamisen tiiviyteen Keinusaaressa ja Ase-
manrannassa sekä näillä alueilla säilyviin vi-
heralueisiin

• tiivistämisen mahdollistamiseen Ortelan alu-

eella, Suosaaressa, Kan-tolassa, Ojoisten karta-
non ympäristössä ja Tervaniemessä

• täydennysrakentamisen lisäämiseen Eino Lei-
non kadun itäpuolella

• Jukolan lähialueen kehittämiseen

• Kolkanmäen säilyttämiseen

• Kirkonkulman koulun puutteellisiin kevyen lii-
kenteen reitteihin

• pyöräilyn kehittämiseen

• Paasikiventien jatkeen ja Viipurintien merki-
tykseen kevyen liikenteen reitteinä

• Kankaantaustan ja Visamäen väliseen kevyen 
liikenteen yhteyteen

• kaupunkitilan esteettömyyteen

• liikenteen sujuvuuteen

• Alajärven Hirvonniemen suunnittelutilantee-
seen

• Härkätien linjauksiin

• teknisiin seikkoihin, kuten merkintöihin
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Kuva 56. Suunnittelukoneella joukkoistettiin täydennysra-
kentamispaikkojen etsimistä. 

5.2.4. Ehdotusvaihe
Yhdyskuntalautakunta käsitteli yleiskaavaehdo-
tusta 16.5.2017, kaupunginhallitus 22.5.2017 ja 
kaupunginvaltuusto 5.6.2017. Valtuusto päätti 
asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Osayleiskaa-
vaehdotus ja muu valmisteluaineisto olivat näh-
tävillä 29.6.-31.8.2017 Palvelupiste Kastellissa, 
kaupungin kirjastossa ja kaupungin nettisivulla. 
Raatihuoneella järjestettiin avoin yleisötilaisuus  
16.8.2017, johon osallistui noin 20 henkilöä. Kaa-
vaehdotuksesta jätettiin yhteensä 15 muistutusta. 

Yleiskaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset koh-
distuivat:

• Äikäälään suunniteltuun maankaatopaikkaan

• Luonnonsuojeluun, ympäristöarvoihin ja liito-
oravaselvitysten ajanmukaisuuteen

• Moreenin uuteen voimalinjavaraukseen

• aluevarausmerkintöihin Vanajan kirkon länsi-
puolella, Moreenissa, Ruununmyllyssä

• Ranta-alueiden merkintöihin Pikku-Munak-
kaalla ja Alajärvellä

• Vuorovaikutuksen järjestämiseen.

5.3. Viranomaisyhteistyö
5.3.1. Aloitusvaihe
Kantakaupungin yleiskaavan lähtökohdista sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jär-
jestettiin ensimmäinen viranomaisneuvottelu 
19.2.2015. Neuvottelu painottui lähtökohtiin, sel-
vitystarpeisiin ja vaikutusten arviointiin erityises-
ti liikenteen kannalta. Neuvottelusta on laadittu 

muistio.

Hämeen liitto ja Pälkäneen kunta antoivat osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta lausunnon. 
Pälkäneen kunnalla ei ollut huomauttamista. Hä-
meen liiton lausunnossa pidettiin hyvänä yleis-
kaavatyön aloittamista. Yleiskaavatyö tukee si-
sällöllisesti ja ajoituksellisesti maakuntakaavan 
kokonaisuudistusta.

5.3.2. Luonnosvaihe
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Hämeen 
ELY-keskukselta, Uudenmaan ELY-keskuksen lii-
kenneosastolta, Museovirastolta, Hämeen liitol-
ta, Puolustusvoimilta, Suomen turvallisuusverk-
ko Stuvelta, Fingrid Oyj:ltä, Liikennevirastolta, 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta, Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto Tukesilta ja Pelastuslai-
tokselta. Lausuntoja pyydettiin lisäksi Hattulan, 
Janakkalan, Asikkalan, Hausjärven, Padasjoen, 
Tammelan, Hollolan, Lopen, Pälkäneen, Urjalan 
ja Kärkölän kunnilta sekä Akaan ja Valkeakosken 
kaupungeilta. Kannanottoja pyydettiin lisäksi alu-
een kunnallisteknisten verkostojen haltijoilta sekä 
muilta kaupungin hallintokunnilta.

Lausuntoja saatiin yhteensä 15 kpl: Hämeen ELY-
keskukselta, Museovirastolta, Hämeen liitolta, 
Liikennevirastolta, Trafilta, Puolustusvoimilta, 
Stuvelta, Tukesilta, Kanta-Hämeen pelastuslaitok-
selta, HS-Vedeltä, Elenia Oy:ltä, Fingrid Oyj:ltä, 
Elisa Oyj:ltä ja Pälkäneen kunnalta. Lisäksi Elin-
keinopoliittiselta neuvottelukunnalta saatiin yri-
tysvaikutusten arviointi. 2. viranomaisneuvottelu 
pidettiin 26.10.2016.

ELY-keskuksen lausunnon mukaan uudenlaiset 
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vuorovaikutuskokeilut ovat hyvä asia kaavan mer-
kityksen havainnollistamisessa kansalaisille. ELY-
keskus suhtautuu kriittisesti sellaiseen asumiseen 
jossa liikennejärjestelmä perustuu yksinomaan 
henkilöautoiluun. Kaavan liikenteelliset vaikutuk-
set tulee päivittää selvitysten valmistuttua. Myös 
pyöräilyn pääreitit on tarpeen osoittaa kartalla. 
Alueen hulevesiselvityksen osalta tulee ottaa huo-
mioon koko kantakaupungin hulevesiverkosto. 
Kaupan osoittaminen Kirstulaan ja Ruununmyl-
lyyn on ristiriidassa keskustan kehittämisen kans-
sa. Näiden sijaan keskustaan tulisi osoittaa lisää 
kauppaa.

Ekologiset yhteydet tulee ottaa paremmin huomi-
oon yleiskaavoituksessa erityisesti valtatie 3:n ja 
pääradan osalta. Kaupunkipuiston laajentaminen 
ja nykyisen olemassaolo tulee näkyä isolla kaa-
vakartalla. Kaavaan tulee merkitä kaikki tiedossa 
olevat luontotyyppikohteet yms. luo-kohteet. Pi-
laantuneet maa-alueet on merkittävä yleiskaavan 
kaavakartalle selkeästi. Ahvensiton luonnonsuo-
jelualueella sijaitsevan ampumaradan merkintä 
pyydetään poistettavaksi kaavakartalta. ELY-kes-
kus lausui myös muista teknisistä korjaustarpeista 
yleiskaavakartalla, kuten keskustan merkintöjen 
selkiyttämisestä sekä koko kaavakartan luettavuu-
den parantamisesta. 

Museoviraston lausunnon mukaan tiivistämi-
nen ja täydennysrakentaminen edellyttävät taita-
vaa sovittamista ja maltillista otetta. Vaikutukset 
kaupunkimaisemaan ja erityisesti kulttuuriym-
päristön arvoalueisiin tulee selvittää riittävällä 
tarkkuudella. Lausunnossa on useita täsmennyk-
siä yleiskaavamääräyksiin ja –merkintöihin sekä 
kaavaselostukseen. Hämeenlinnasta tulisi tehdä 
modernin rakennuskannan inventointi sekä ar-
keologinen inventointi muuttuvan maankäytön 
alueilla. Lisäksi kantakaupungin vesialueilla ta-
pahtuvien hankkeiden valmistelun yhteydessä on 
varauduttava vedenalaisen kulttuuriperinnön sel-
vittämiseen.

Maiseman arvojen kannalta peltoalueiden mer-
kintä kaavakartalle olisi perusteltua. Yleiskaava-
luonnos ei vielä täytä kaikilta osin valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden kulttuuriympä-
ristöä koskevaa erityistavoitetta eikä yleiskaavan 
vaikutusten arvioinnin vaatimuksia ja sisältövaa-
timuksia.

Hämeen liiton lausunnon mukaan yleiskaava-
luonnos on päälinjoiltaan maakuntakaavan mu-
kainen. Maakuntakaavan suunnittelusuosituksen 
mukaisesti kuntien yhteistyö maankäytön ja lii-
kenteen suunnittelussa on ollut lähivuosina aktii-
vista ja tiivistä. Hämeen liiton laatima rakennetar-
kastelu sisältää koko Hämeenlinnan kaupungin 
alueen keskusrakenteen tarkastelun sekä väestöl-
lisen mitoituksen. Mitoitus on neuvoteltu yhdessä 

Hämeenlinnan maankäytön suunnittelun kanssa 
ja siitä vallitsee yhdenmukainen käsitys.

Maakuntakaava on käytännössä ainoa yhtenäinen 
koko Hämeenlinnan alueen kattava yleispiirteinen 
maankäytön kehittämissuunnitelma. Hämeen liit-
to on käynnistänyt uuden kokonaismaakuntakaa-
van valmistelun. Hämeen liitto puoltaa edellä ku-
vattu huomioon ottaen yleiskaavan jatkovalmiste-
lua luonnoksen pohjalta.

Liikennevirasto toteaa lausunnossaan, että raa-
kapuun kuormauspaikalle on löydettävä korvaava 
sijainti, ennen kuin nykyinen kuormauspaikka 
voidaan osoittaa muuhun käyttötarkoitukseen. 
Vaneritehtaantien tasoristeys tulee korvata erita-
soratkaisulla. Pääradan lisäraiteiden tilantarve se-
kä mahdolliset melu- ja tärinähaitat tulee huomi-
oida radanvartta asemakaavoitettaessa. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi muis-
tuttaa lausunnossaan, että kaavoittamisessa tulee 
huomioida rautateillä kulkevan tavaraliikenteen 
riskit ja rautateistä mahdollisesti aiheutuva täri-
nä ja melu. Kaupunkisuunnittelussa tulee myös 
huomioida radan ja muiden tieväylien risteämisen 
turvallisuuden varmistaminen sekä radan estevai-
kutus.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes to-
teaa, että vaarallisiksi luokiteltavien kemikaalien 
aiheuttama vaara sekä maakaasuputkien suoja-
etäisyydet tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. 

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole 
huomautettavaa. Pelastuslaitoksella on tosin jo 
nykyisinkin ongelmia tuottaa riittävää toiminta-
valmiutta erityisesti kantakaupungin länsipuolel-
le.

Puolustusvoimien lausunnossa pyydetään huo-
mioimaan, että Panssariprikaatille tärkeitä ovat 
Hätilän ja Parolannummen Ilveskallion alueiden 
suunnat. Valtatie 10:n kehittäminen ei saa heiken-
tää PSPR:n kulkuyhteyksiä VT10:n suunnasta Hä-
tilän alueelle. Puolustusvoimien EP-alue merkintä 
pitää merkitä Talousvarikon tonttialueelle.

Suomen turvallisuusverkko Oy Stuvella ei 
ole lausuttavaa kaavahankkeeseen.

HS-Vesi lausuu, että uudet asuinalueet on sijoi-
tettu kohtuullisen etäisyyden päähän nykyisistä 
verkostoista, mutta näiden ajoitus on kuitenkin 
tärkeää. Uusien asuinalueiden vesihuollon yleis-
suunnitelmat on pääosin tehty. Yleiskaava-alu-
eella on useita kohteita, joihin voidaan si joittaa 
paljon vettä käyttävää toimintaa. Vesihuollon 
yleissuunnittelutilanne antaa hyvän lähtökohdan 
asuinalueiden laajentamiselle ja tiivistämiselle. 
Pohjaveden laadun turvaamisen lisäksi tulee tur-
vata myös sadeveden imeytyminen ja uuden poh-
javeden muodostuminen. Tämä tulisi tarvittaessa 
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määrätä myöhemmissä kaavamerkinnöissä.

Elenia Oy:n lausunnon mukaan kaavoitukses-
sa on huomioitava voimajohdon rakennusrajat ja 
suositukset. Sähköasemat tulee osoittaa kaava-
kartalla EN-alueina. Elenia esittää varattavaksi 
uuden sähköaseman Moreenin teollisuusalueelta 
sekä voimajohtoreitin välille Moreeni-Turenki. 

Fingrid Oyj lausuu, että on suositeltavaa, että 
voimajohtoa varten varattuna alueen osana käy-
tetään johtoalueen kokonaisleveyttä eikä tälle alu-
eelle osoiteta rakennusaloja.

Elisa Oyj:llä on alueella telekaapeleita, jotka on 
otettava huomioon, ennen rakentamisen aloitta-
mista.

Pälkäneen kunnalla ei ole lausuttavaa kaava-
luonnoksesta.

Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta tote-
aa lausunnossaan, että keskustan lisärakentami-
sella on merkittävä kaupungin elinvoimaa lisäävä 
vaikutus. Paasikiventien jatke ja 10-tien kehittä-
minen Suosaaren alueella ovat hyviä asioita, joi-
den yhteydessä tulee selvittä kaupan sijoittautu-
mista alueelle.

5.3.3. Ehdotusvaihe
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Hämeen 
ELY-keskukselta, Uudenmaan ELY-keskuksen lii-
kenneosastolta, ympäristöministeriöltä, Museovi-
rastolta, Hämeen liitolta, Puolustusvoimilta, Suo-
men turvallisuusverkko Stuvelta, Fingrid Oyj:ltä, 
Liikennevirastolta, Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafilta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tuke-
silta ja Pelastuslaitokselta. Lausuntoja pyydettiin 
lisäksi Hattulan, Janakkalan, Asikkalan, Hausjär-
ven, Padasjoen, Tammelan, Hollolan, Lopen, Päl-
käneen, Urjalan ja Kärkölän kunnilta sekä Akaan 
ja Valkeakosken kaupungeilta. Yleiskaavaehdo-
tuksesta on käyty keskusteluja kunnallisteknisten 
verkostojen haltijoiden kanssa sekä kaupungin eri 
hallintokuntien kanssa.

Lausuntoja saatiin yhteensä 12 kpl: Hämeen ja 
Uudenmaan ELY-keskuksilta, Museovirastolta, 
Hämeen liitolta, Liikennevirastolta, Puolustusvoi-
milta, Tukesilta, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksel-
ta, Fingrid Oyj:ltä,  Lopen, Urjalan ja Pälkäneen 
kunnilta sekä Valkeakosken kaupungilta. 3. vi-
ranomaisneuvottelu pidettiin 6.10.2017 ja lisäksi 
pidettiin ELY-keskuksen kanssa työneuvottelu 
9.2.2018.

ELY-keskuksen lausunnon mukaan yleiskaa-
vassa tulee ottaa tarkemmin huomioon vedenhan-
kinnan ja jätevesien käsittelyn toimintavarmuus 
ja vedenhankintakapasiteetin riittävyys. Yleis-
kaavatasolta puuttuu riittävän laaja hulevesisel-
vitys. Ilman erillistä selvitystä yhteensovittamista 

tarvittaisiin Hämeenlinnan hulevesitulvariskien 
alustavassa arvioinnissa tunnistettujen ongelma-
alueiden riskien vähentämisessä. Pohjavesialue-
määräystä tulee yleispiirteistää. Tonttien huleve-
siä ei tule johtaa maantien sivuojiin. Lisäksi tulee 
varmistaa teiden alittavien rumpujen kapasiteetin 
riittävyys vesimäärien kasvaessa.

Maaperän tilan tietojärjestelmässä olevissa tie-
doissa on epävarmuuksia, siksi kohteiden nimiä ja 
osoitteita ei tulisi esittää yleiskaavan selostuksessa 
mm. tietojen epävarmuuden vuoksi. Selostukses-
sa tulee mainita, millä perusteella kaavakarttaan 
merkityt mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet 
on valikoitu. Raskaiden aseiden ja räjäytysten me-
lua koskevan asetuksen muutos tulee huomioida.

Natura-alueiden kaavamääräystä tulisi täsmentää 
ja esittää alueet nimettyinä kohteina kaavaselos-
tuksessa. SL-aluevarausmerkinnällä tulisi merki-
tä vain luonnonsuojelulain nojalla perustetut tai 
perustettaviksi tarkoitetut luonnonsuojelualueet. 
SL-merkinnän kaavamääräys tulee myös muuttaa. 
Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittamista luon-
totyypeistä suositellaan käytettäväksi esimerkiksi 
S-1 -merkintää. Osa näistä puuttuu kartalta. Luon-
totyyppikohteita ei ole merkitty yhdenmukaisella 
tavalla. Yksittäisiä metsälain 10 §:n mukaisia koh-
teita ei tule osoittaa SL-merkinnällä elleivät ne si-
sälly johonkin laajempaan SL-alueeseen. Merkin-
töjen kuvauksesta tai määräyksestä tulisi ilmetä, 
mitä erityisarvoja alueella on.

Valtatie 3 on valtakunnallinen pääväylä, jonka 
rooli tulee huomioida yleiskaavassa. Yleiskaavas-
sa ei voi osoittaa Moreeniin uutta eritasoliittymää 
ennen kuin selvitysten täydennys liikenneturval-
lisuuden ja sujuvuuden osalta on käytettävissä. 
Kirstula-Mäkelä-Tiiriö -alueen tulevan maankäy-
tön liikenteelliset vaikutukset jäävät heikosti ku-
vatuksi. Kaavassa tulisi pohtia ajoitusmääräysten 
käyttämistä erityisesti paljon liikennettä tuotta-
vien ja liikenneverkon parantamista edellyttävien 
maankäytön varausten suhteen. Tiestön merkin-
tätapa on hankalasti luettava

Yleiskaavaan tulisi sijoittaa jo selvitetyt pyöräilyn 
pääreitit kaavakartalle tehtyjen selvitysten mukai-
sesti. Kaavakartalla esitetyt pitkät kevyen liiken-
teen yhteystarvemerkinnät vt 10 varressa jäävät 
kaupungin vastuulle. Kaavakartalla tulee osoittaa 
Tiirinkoski - Törmääjärventie ja Miemalan – Orsi-
tie kevyen liikenteen yhteystarpeet.

Liikenneselvityksessä joukkoliikenteen osalta ei 
ole juurikaan huomioitu valtatie 3:IIa kulkevaa ja 
Hämeenlinnassa pysähtyvää pitkämatkaisen bus-
siliikenteen roolia osana matkaketjua ja kehittä-
mistavoitteita.

Yleiskaavakarttaan tulisi merkitä liikennemelu-
alueet ainakin VT3:n, VT10:n ja pääradan osalta, 
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mutta myös vilkasliikenteisimpien katuosuuksien 
kohdalla mm. Paasikiventie. Erityisen tarpeellis-
ta on merkitä ilman laadun kannalta haastavat 
kohteet kuten risteysalueet, tunnelin suut ja ker-
rostalojen reunustamat katukuilut. Lisäksi yleis-
kaavakarttaan tulisi merkitä ne alueet, joissa on 
mahdollisesti tai todennäköisesti liikennetärinän 
torjuntatarvetta. ELY-keskus muistuttaa, että se 
ei vastaa uuden asutuksen tarvitsemasta melun ja 
tärinän torjunnan suunnittelusta eikä sen toteut-
tamisesta. Teihin rajoittuvat virkistysalueet (VL), 
jotka sijaitsevat tien melualueella tulee merkitä 
suojaviheralueeksi (EV). 

Museoviraston lausunnon mukaan selostukses-
ta tulee ilmetä, että uudemman rakennuskannan 
arvokohteiden inventointi puuttuu. Täydennysra-
kentamisselvityssä ulkopuolelle on jätetty valta-
kunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt 
Sairio, Katisten kartano ja Linnan alue. Museo-
virasto pitää sitä oikeana ratkaisuna. Sen sijaan 
keskustan kaikki RKY –alueet ovat mukana sel-
vityksessä. Kun valtakunnalliset arvot ovat suun-
nittelun lähtökohtana, ei Museovirasto näe tässä 
ylitsepääsemättömiä ongelmia.

Kaava-alueen arkeologisen kulttuuriperinnön 
yleisinventointi on vanhentunut ja osin puutteel-
linen. Kokonaisinventointi ml. vesialueet olisi 
perusteltua historiallisesti näin merkittävällä alu-
eella. Tämän vuoksi kaavaselostuksessa on syytä 
tuoda esiin tiedon täydennystarve arkeologisen 
ja vedenalaisen kulttuuriperinnön suhteen jatko-
suunnittelussa.

Kaava-aineistoon tulee sisällyttää indeksoitu lu-
ettelo kartan kohteista. Lausunnossa ehdotetaan 
myös muita tarkentavia merkintöjä kaavaan. 
Yleiskaavassa voisi olla merkinnät tärkeimmille 
säilytettäville näkymille. Yleiskaavaan on merkit-
ty pysäköintilaitos torille sekä keveyn liikenteen 
yhteystarpeen Vanajaveden poikki. Kohteet ovat 
haastavia kulttuurihistoriallisten arvojen säilymi-
sen kannalta.

Hämeen liiton lausunnon mukaan yleiskaa-
va vahvistaa toteutuessaan kaupungin keskusta-
aluetta ja suuntaa yhdyskuntarakennetta etelä-
pohjoissuuntaisesti. Seudullisesti ja myös maa-
kunnallisesti tärkeitä ja paljon mahdollisuuksia 
sisältäviä ovat Hattulan, Hämeenlinnan ja Janak-
kalan kuntien rajapinnat.

Hämeen liitto on käynnistänyt uuden kokonais-
maakuntakaavan valmistelun. Maakuntakaava on 
käytännössä ainoa yhtenäinen koko Hämeenlin-
nan alueen, myös pitäjät kattava yleispiirteinen 
maankäytön kehittämissuunnitelma. Perusole-
mukseltaan yleiskaavaehdotus on voimassa ole-
vien maakuntakaavojen mukainen. Eroavaisuu-
det johtuvat pääosin kaavahierarkian mukaisesta 

maakuntakaavaa tarkemmasta suunnittelusta.

Palveleva ja elävä keskusta ja sitä täydentävä tii-
vistyvä keskustan kehä luovat hyvät ja johdonmu-
kaiset edellytykset kantakaupungin maankäytön 
ja palvelujen kehittämiselle. Keskustaan tulee 
päästä tehokkaalla joukkoliikenteellä, turvallisesti 
ja sujuvasti pyörällä ja kävellen - mutta myös hen-
kilöautolla. Keskustaan pääseminen ja selkeästi 
järjestetty pysäköinti ovat siksi tärkeitä. 

Valmisteilla olevassa maakuntakaavassa valta-
tie 10 kantakaupungin alueella osoitetaan kau-
punkimaisena taajamaväylänä. Näin tien este-
vaikutus jäisi nykytilannetta pienemmäksi ja tie 
voisi kiinnittyä nykyistä paremmin ympäröivään 
maankäyttöön. Maakuntakaavan luonnoksessa 
päärata osoitetaan merkittävästi parannettavana 
ratana ja, että siinä tulisi varautua tulevaisuudes-
sa maankäytöllisesti yhteensä neljään raiteeseen. 
Maakuntakaavaluonnoksessa esitetään, että valta-
tiellä kolme tulisi varautua maankäytöllisesti lisä-
kaistoihin. 

Keskustatoimintojen alue C laajentuu yleiskaa-
vaehdotuksessa Hätilässä Harvialantielle saakka. 
Tämä on perusteltua. Hämeen liiton näkemyksen 
mukaan kyseinen alue tulisi osoittaa keskustatoi-
mintojen alueena, jolle voi sijoittua palveluja, hal-
lintoa ja myös asumista.

Liikennevirasto toteaa lausunnossaan, että 
rautatieasema ympäristössä sijaitseva raakapuun 
kuormauspaikka kuuluu osaksi valtakunnallista 
raakapuuterminaalien ja raakapuun kuormaus-
paikkojen tavoiteverkkoa 2019. Kuormauspaikan 
alue tulee yleiskaavassa osoittaa osaksi rautatie-
aluetta. Kuormauspaikan alue voidaan kuitenkin 
osoittaa kaavassa toissijaisella merkinnällä muut-
tuvan uuteen käyttötarkoitukseen. 

Liikennevirasto katsoo, että yleiskaavassa ei voi 
osoittaa Moreenin uutta eritasoliittymää ennen 
kuin selvitysten täydennys erityisesti liikennetur-
vallisuuden ja valtatien 3 sujuvuuden osalta on 
käytettävissä.

Kaavakartan tie- ja katuverkon merkitsemistapaa 
tulee parantaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 
huomauttaa edellisen lausunnon antamisen jäl-
keen Elenia Lämpö Oy:n Vanajan voimalaitoksen 
lupaan, valvontaan ja konsultointivyöhykkeeseen 
tehdyistä muutoksista.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole 
huomautettavaa ehdotuksesta.

Puolustusvoimien lausunnon mukaan yleiskaa-
vaehdotuksessa on huomioitu Puolustusvoimille 
tärkeiden Hätilän ja Parolannummen-Ilveskallion 
alueiden suunnat ja laajuus sekä ampuma- ja har-
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joitusalueiden toimintamahdollisuuksien turvaa-
minen määritetyillä melualueilla. Puolustusvoi-
mat esittää, että Talousvarikon tonttialue merki-
tään osayleiskaavaan kaksoismerkinnällä, jolloin 
ensisijainen käyttö on Puolustusvoimien alue. 
Toissijainen kaavamerkintä astuisi voimaan, mi-
käli Puolustusvoimien tarve ko. alueen käyttöön 
päättyy. 

Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida 
alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat 
puolustusvoimien kaapelilinjat. 

Fingrid Oyj:n lausunnossa pyydetään huolehti-
maan, että Vanajan sähköaseman EN-alue kattaa 
kokonaan Fingridin omistaman tontin. Luonnon-
suojelualueen (SL) määräysten osalta Fingrid on 
lunastamalla hankkinut pysyvän oikeuden käyttää 
voimajohtoaluetta ja kunnossapitää voimajohto-
rakenteita.

Lopen kunnalla ei ole huomautettavaa kaava-
ehdotuksesta.

Pälkäneen kunnalla ei ole huomautettavaa 
kaavaehdotuksesta.

Urjalan kunnalla ei ole huomautettavaa kaava-
ehdotuksesta.

Valkeakosken kaupungilla ei ole huomautet-
tavaa Hämeenlinnan kantakaupungin yleiskaava-
ehdotuksesta. Kaupunki pitää hyvänä tukeutumis-
ta Suomen kasvukäytävään ja samalla kasvukäytä-
vän vahvistamista. Valkeakosken kaupunki pitää 
tärkeänä, että liikenneyhteyksien turvaaminen ja 
kehittämismahdollisuudet Helsinki-Tampere vä-
lillä huomioidaan yleiskaavan suunnittelussa.

5.4. Muutokset luonnosvaiheen jälkeen
Yleiskaavaehdotukseen on mielipiteiden, lausun-
tojen ja selvitysten pohjalta tehty luonnokseen 
nähden seuraavat muutokset:

• Kaavakarttaan on lisätty valtakunnallisesti ar-
vokkaat maisema-alueet, lailla suojellut raken-
nukset, yhtenäiset peltoalueet, luonnonmuis-
tomerkit, mahdolliset pilaantuneet maa-alueet 
sekä pyöräilyn pääreitit

• Luonnonsuojelua koskevia alueita on tarken-
nettu ja merkintöjä korjattu vastaamaan voi-
massa olevaa tilannetta

• Viheryhteyksiä on tarkennettu

• Vanajanlinnan itäpuolista aluetta on tarken-
nettu, alueelle on lisätty suunniteltu Äikäälän 
maanläjityspaikka

• Keskustan käsittävän kartan merkintöjä on sel-
keytetty

• Jukolaan on osoitettu keskustatoimintojen alue

• Moreenin eteläosan aluetta on tarkennettu ja 
osoitettu tuleva eritasoliittymän alue

• Paikkalaan valtatie 10:n varrelle on osoitettu 
reservialueita

• Ranta-alueita on tarkennettu vastaamaan ny-
kyistä tilannetta

• Moreeniin ja valtatien 10:n varrelle Moreenista 
lounaaseen on lisätty uusi voimalinja

Kaavakarttaan ja selostukseen on tehty lisäksi lu-
kuisia muita tarkentavia ja täsmentäviä pienem-
piä muutoksia.

5.5. Muutokset ehdotukseen
Yleiskaavaan on muistutusten, lausuntojen, selvi-
tysten ja muun vuorovaikutuksen pohjalta tehty 
ehdotukseen nähden seuraavat muutokset:

• Munakkailla, Jylhän- ja Miemalansaaressa RA-
alueita lisätty olemassa olevan tilanteen mukai-
sesti.

• Yksityisessä omistuksessa olevia SL -alueiksi 
aiemmissa yleiskaavoissa osoitettuja alueita ja 
Lsl 29 §:n mukaiset luontotyyppirajaukset on 
muutettu S-1 alueiksi; Luonnonsuojelualuei-
den rajauksia ja määräyksiä on myös tarkistet-
tu perustettujen rajojen mukaisiksi.

• Munakkaiden välisen alueen voimassa olevan 
yleiskaavan mukainen MU/MY -alue on palau-
tettu kaavakartalle.

• Vesihuollon selostusta on täydennetty, pohja-
vesialueiden määräystä on tarkennettu.

• Katu- ja tieluokitusmerkinnät lisätty kaavakar-
talle: mo, vt/kt, st/pk ja yt/kk.

• EV-alueita on lisätty valtateiden 3 ja 10 varsille; 
Lähivirkistysalueiden (VL) määräystä tarken-
nettiin siten, että alueille ei tarvitse tehdä me-
lusuojausta liikennettä vastaan.

• Majalahden, Kuuslahden ja Äikäälän maanläji-
tysalueet on muutettu tarkemmin määritellyik-
si E > E-1 (maanläjitysalue); Äikäälän maanläji-
tyspaikan rajausta on tarkennettu supistuneen 
hankkeen mukaisesti.

• Raakapuun kuormausalue pysyy keskustatoi-
mintojen alueena, mutta yleismääräyksiin on 
lisätty maininta kuormauspaikan sijainnista 
keskustassa; Harvialantien varressa Puolustus-
voimien talousvarikon alue on muutettu koko-
naan keskustatoimintojen alueeksi (CP).

• Vanajan sähköaseman alueen rajaus on korjat-
tu Fingridin lausunnon mukaiseksi.

• Ruununmyllyssä Vanajanlinnantien varrella 
AP-aluetta on laajennettu mielipiteen johdosta
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• Alajärvellä, Katumalla ja Kankaistenjärvellä 

yksityisten omistamat pienet saaret on muutet-
tu virkistysalueista maa-ja metsätalousvaltai-
siksi alueiksi (VL > MY).

• Meijerikoulun, Sairion päiväkodin ja Semi-
naarin koulun alueet on muutettu palveluiden 
alueesta palveluiden ja asumisen alueiksi (P > 
P/A).

• Viipurintien varsi on tarkennettu asuin- ja lii-
ketilojen alueeksi (AK > AL).

• Ratasniityn liito-oravalle soveltuvaa aluetta on 
pienennetty (MY > M).

• Tiiriön kaupan aluetta on jatkettu pohjoiseen 
valtatie 3:n varrella. Vastaavasti Kirstulan poh-
joisosan kaupan aluetta on pienennetty.

• Uusi sähkölinja on  siirretty luo-alueen kohdal-
ta 10-tien varrella.

• Moreenin takana uuden voimalinjan paikkaa 
on siirretty.

• Rautatieaseman ympäristöstä poistuneet mui-
naismuistokohteet on poistettu kaavakartalta.

• Kaavakarttaan on lisätty kevyen liikenteen yh-
teystarpeet Miemalaan ja Härkätien varrelle.

• Selostukseen on lisätty kaupunkistrategian päi-
vitys.

• Selostukseen on lisätty uudistetut alueiden-
käyttötavoitteet.

• selostuksen lukua 9 on täydennetty: selostuk-
seen on lisätty Keskeisten aluerakentamis-
hankkeiden selvityksen tulokset yleiskaavan 
toteutuksen kannalta.

• Yleiskaavakarttaan ja selostukseen on lisäksi 
tehty pieniä teknisiä tarkennuksia.

Yleiskaavaan tehdyt muutokset eivät ole olennai-
sia ja ne ovat pääosin luonteeltaan teknisiä tai kos-
kevat vain yksityistä etua. Muistutusten ja lausun-
tojen johdosta tehdyistä muutoksista on kuultu 
muistuttajia ja lausunnon antajia erikseen. Yleis-
kaavaa ei ole tarpeen asettaa ehdotuksena nähtä-
ville uudelleen.

5.6. Hyväksyminen
Kantakaupungin yleiskaavan 2035 hyväksyy Hä-
meenlinnan kaupunginvaltuusto.
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6. SUUNNITTELUVAIHEET JA 
VAIHTOEHDOT

6.1. Kaupunkirakennemallit
Yleiskaavaa varten tehtiin kaksi kaupunkiraken-
nemallia: Kasvukäytävän seudullinen rakenne-
mallityö valmistui 11.4.2014 ja sen jatkotyönä 
valmisteltu Hämeenlinnan seudun alueellinen ra-
kennemalli 2040, osa 2 esiteltiin kaupunginhalli-
tukselle 18.5.2015.

Työssä tarkasteltiin erityisesti maankäytön tiivis-
tämis- ja täydentämismahdollisuuksia seudullisel-
la tasolla, maankäytön laajentumista, seudullisten 
joukkoliikenneyhteyksien toteuttamismahdolli-
suuksia uusilla alueilla, alueiden poikittaisia lii-
kenneyhteyksiä sekä moottoritieliittymiä ja niihin 
tukeutuvaa maankäyttöä.

Maankäytön muutosalueiden tarkastelut laadit-
tiin osayleiskaavatasolla; Siirin ja Äikäälän alueilla 
tutkittiin tarkemmin uuden maankäytön mahdol-
lisuuksia, Merven ja Sampo¬-Alajärven alueella 
selvitettiin liikennejärjestelmän toimivuutta kun-
nissa tehtyjen maankäytön suunnitelmien pohjal-
ta ja Moreeni – Rastikankaan alueella erityisesti 
maankäytön vaiheistusta. Hämeenlinnan kaupun-
kiseudun keskeisten alueiden rakennemallissa 
2040 on vaiheistuksen avulla osoitettu kohteiden 
tavoitteellinen toteuttamisjärjestys. Tavoitteena 
on, että kaupunkiseutu laajentuu vaiheittain ny-
kyiseen rakenteeseen ja palveluihin tukeutuen. 
Riittävän tiiviiden alueiden vaiheittain toteutta-
minen estää osaltaan yhdyskuntarakenteen ha-
jautumista ja luo mahdollisuuksia hyville yhteyk-
sille ja saavutettavuudelle (joukkoliikenne, kävely, 
pyöräily). Liikennemallin mukaan uudet maan-
käyttöhankkeet kasvattavat seudun autoliikenteen 
määriä aikaisempiin ennusteisiin verrattuna.

Harvialan asemanseutu: Harvialan asemanseutua 
on mahdollista kehittää Hämeenlinnan keskustan 
ohella (Hämeenlinnan seudun) uutena asuinalu-
eena. Alue voisi toimia liikenteellisenä solmukoh-
tana Hämeenlinnan ja Janakkalan raja-alueella, 
minkä vuoksi sitä tulisi suunnitella yhtenäisenä 
kokonaisuutena kuntien yhteisellä yleiskaavalla. 
Asemanseudun tavoitevuoteen ajoittuvaan ke-
hittämiseen liittyy kuitenkin vielä paljon epävar-
muustekijöitä. Harvialaan esitetty maankäyttö 
lisää merkittävästi Harvialantien liikennemäärää 
vuoden 2040 ennusteessa. 

Hämeenlinnan itäiset laajenemisalueet Siiri ja Äi-
käälä: Siirin ja Äikäälän alueelle laadittiin kaksi 
laajenemisvaihtoehtoa, joista VE A laajeni Vt 10 
suuntaan ja VE B Katumajärven itäpuolelle. Katu-
majärven itäpuolelle laajenevaa kaupunkiraken-
netta (VE B) on liikenteellisesti pitkällä tähtäimel-

lä tehokkaampaa kehittää kuin rakennetta Vt 10:n 
vartta itään. Joukkoliikenne voidaan tällöin pe-
rustaa vahvaan runkolinjaan, jota jatketaan uutta 
katuyhteyttä käyttäen maankäytön kysynnän mu-
kaan Harvialaan. Valtatie 10:n suuntaan laajene-
vaa yhdyskuntarakennetta on helpompi kehittää 
tien mahdollisen hallinnollisen luokanmuutoksen 
myötä liittymäratkaisujen yksinkertaistuessa.

Sampo-Alajärven osayleiskaava: Alueen liikenne-
ongelmat keskittyvät keskustaan johtavalle Ahve-
nistontie-Turuntie –yhteydelle. Reitin ongelmia ei 
voida ratkaista muilla yhteyksillä. Pyöräilylle voi-
daan nykyisten yhteyksien parantamiseksi hakea 
alueen sisältä myös uusia reittejä. Alueen sisällä 
tarvitaan myös hyvät poikittaisyhteydet joukkolii-
kenteelle, pyöräilylle ja kävelylle. 

Moreeni Rastikangas: Aluetta kehitetään valta-
kunnallisesti merkittävänä logistiikkakeskukse-
na sekä työpaikka-alueena. Vaikka Rastikankaan 
alueen kehittäminen on mahdollista ilman uusia 
liikenneyhteyksiä, tulee aluetta kehittää koko-
naisuutena yli kuntarajojen. Moreenin alueen 
vaiheittaista rakentamista jatketaan pohjoisesta 
etelään siten, että osa-alueet pidetään mahdolli-
simman kompakteina ja säilytetään maankäytön 
resursseja myös tulevaisuuteen. Työpaikkaraken-
tamisen matkatuotos on merkittävä, joten mm. 
seudun eteläisten työpaikka-alueiden vaihtoehtoi-
sia liikenneyhteyksiä vt 10:lle ja vt 3:lle tulee tut-
kia tarkemmin. 

Kaupunkiseutu: Elinkeinoelämän näkökulmasta 
Moreeni, Rastikangas sekä Merve ovat valtakun-
nallisesti merkittäviä logistiikka- ja yritysalueita. 
Hämeenlinnan kantakaupungin hajautuminen 
pyritään estämään tiivistämisellä ja keskeisenä 
toimenpiteenä on Kantakaupungin yleiskaavan 
vieminen eteenpäin. Harvialan asemanseudulla 
toteuttamisen aikataulutus on erityisen tärkeää ja 
se on suunniteltava kuntarajat ylittävänä kokonai-
suutena kuntien yhteistyössä laatimilla yleiskaa-
voilla. Alueen kokonaissuunnitelmassa tähdätään 
Harvialan tiiviiseen rakentamiseen ja taajamaju-
na-aseman toteutumiseen. Kunkin maankäytön 
kehittämishankkeen myötä seuraa liikenteellisiä 
kehittämistarpeita. Seudullisella tasolla tulee pa-
nostaa joukkoliikenteen hyödyntämiseen, kävelyn 
ja pyöräilyn kattavaan verkkoon, poikittaisten au-
toyhteyksien parantamiseen (Turengintie, Turun-
tie-Ahvenistontie, Hattulantie) sekä harkittuun 
yhteyksien lisäämiseen (Paasikiventien jatke).

6.2. Vaihtoehtoiset maankäyttöratkaisut
Yleiskaavan vaihtoehtoisia maankäyttöratkaisuja 
ja niiden vaikutuksia tarkastellaan kaavatyön ede-
tessä. Luonnoksen laadinnan aikana on tarkastel-
tu osaratkaisuissa erilaisia vaihtoehtoja.
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Joutjärvi
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Kehitettävät kylämäisen maaseutuasumisen alueet

!!TP Olemassa olevat työpaikkakeskittymät

Kehittyvät työpaikka-alueet (teollisuus-, logistiikka-, toimistoalueet)

!!K Olemassa oleva kaupan keskittymä

"" Olemassa oleva asema

"" Kehitettävä taajamajuna-asema
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!P Tarve uudelle liittymälle

Tieyhteyden selvitystarve

Viheryhteystarve (ekologiset yhteydet tai virkistysyhteydet)

Pohjakartta- ja tausta-aineistot

Puolustusvoimien alue (Maakuntakaavan EP-alueet)

Viherverkko (Maakuntakaavan V-, MU-, MY- ja SL-alueet)

Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto

Vt 3

Muut tiet

Rautatie

Pellot

Vesistöt

Janakkalan, Hämeenlinnan ja Hattulan alueellinen rakennemalli 2040
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HÄMEENLINNA
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PÄLKÄNE

Jukola

Kuva 57. Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan yhteinen 
kasvukäytävärakennemalli. Pöyry 2014.
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Kuva 58. Hämeenlinnan seudun alueellinen rakennemelli, 
osa 2. Ramboll.
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Hämeenlinnan kaupunkiseudun keskeisten alueiden rakennemalli 2040
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Rakennemallien laatimisen yhteydessä tutkittiin 
useita vaihtoehtoisia malleja mm. Katumajärven 
itäpuolen rakenteeksi sekä Moreenin alueen kehit-
tymisestä. Liikenneselvityksen yhteydessä tutkit-
tiin erilaisia vaihtoehtoja mm. Kirstulan ja 10-tien 
alueen maankäytön ja liikenteen järjestämiseksi.

Nähtäville asetettava kaavaluonnos laadittiin yh-
tenä kaavaratkaisuna. Yleiskaavaratkaisuun ja 
yksittäisten alueiden maankäyttöön liittyy kuiten-
kin edelleen useita erilaisia ratkaisumalleja ja ky-
symyksiä, joita tulee arvioida vuorovaikutteisesti. 

Vaihtoehdot maankäytölle tulevat tarkasteluun 
kaavaluonnoksesta saatavan palautteen myötä.

Kuva 59. Yllä: Harvialan kehittyminen aseman ympärille. 
Toteutus arvioitiin vuoden 2040 jälkeen.

Kuva 60. Alla: Siirin ja Äikäälän kehityspolkuvaihtoehdot. 
Hämeenlinnan seudun alueellinen rakennemelli, osa 2. 
Ramboll 2015.
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7. YLEISKAAVARATKAISU
Yleiskaava perustuu suurelta osin aiemmin tehtyi-
hin, mutta vielä toteutumattomiin osayleiskaavoi-
hin. Yleiskaavassa keskitytään erityisesti liiken-
teeseen sekä kaupallisiin ja muihin palveluihin. 
Yleiskaava on tarkoitus toteuttaa jatkuvapäivittei-
senä siten, että seuraava yleiskaavatyö aloitetaan 
välittömästi tämän yleiskaavan valmistuttua ja 
siinä keskitytään tarkemmin niihin aihealueisiin, 
jotka tuolloin katsotaan keskeisimmiksi.

Yleiskaavassa on tavoitteena koota yhdeksi ko-
konaisuudeksi vuosien varrella erilaisilla strate-
gioilla ja linjauksilla ohjatut kaupunkirakenteen 
muutokset sekä eri muutosalueille tehdyt osayleis-
kaavat. Tavoitteena on mahdollistaa maankäytön 
kokonaisuuden hallinta tulevan asemakaavoituk-
sen pohjaksi sekä tukea myös muuta maankäytön 
suunnittelua. Lainvoiman saatuaan yleiskaava oh-
jaa asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laa-
timista sekä muita toimenpiteitä alueiden käytön 
järjestämiseksi. Rakennuslupia ei voida myöntää 
suoraan tämän osayleiskaavan perusteella, vaan 
alueet on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

7.1. Yhdyskuntarakenne
Hämeenlinnan kantakaupunki on koko kaupunki-
seudun veturi sekä kiinnostava ja tärkeä osa Suo-
men kasvukäytävää. Vuonna 2035 kantakaupun-
gissa asutaan palveluiden keskellä kiinnostavissa 
kortteleissa keskustassa tai tiivistyvillä pientalo-
alueilla hyvien kulkuyhteyksien päässä keskus-
tasta, palveluista ja työpaikoista. Kaupunginosien 
identiteetti vahvistuu lähikaupan ja lähipalvelui-
den ympärille. Kaupunki tiivistyy myös joukkolii-
kennekäytävien varrella. Kaupunkilaisten työssä-
käyntialueena toimii koko eteläinen Suomi.

Kantakaupungin yleiskaavan keskeinen ajatus 
on mahdollistaa kävellen, polkupyörällä ja jouk-
koliikenteellä tavoitettavat työpaikat ja palvelut 
mahdollisimman monelle. Tähän tähdätään laa-
jentamalla keskusta-aluetta sekä tiivistämällä kes-
kustan reunavyöhykkeen pientalovaltaisia asuin-
alueita hyödyntäen olemassa olevia kunnallistek-
nisiä verkostoja. Myös ajoneuvoliikenteen suju-
vuutta parannetaan valtateiden maankäytön ja 
liikenteen sovittamisen myötä sekä Paasikiventien 
jatkeen rakentamisen ja Kantolan uuden siltayh-
teyden myötä. Ratkaisut tukevat samalla myös 
muita liikkumismuotoja. Yleiskaava mahdollistaa 

Kuva 61. Yleiskaavan uudet ja muuttuvat alueet. Muutokset sijoittuvat pääosin Suomen kasvukäytävää tukien keskus-
taan, keskustan tiivistyvälle vyöhykkeelle sekä Moreeniin. Kaupunki myös laajenee itään, kaakkoon ja länteen.
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myös pien-talovaltaisten alueiden toteuttamisen 
tulevaisuudessakin, mutta alueiden laajuutta on 
supistettu aiemmista suunnitelmista erityisesti 
Katumajärven itäpuolella. Ratkaisun keskeise-
nä tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen 
hyvä ja sujuva kaupunkielämä, joka tarjoaa myös 
vaihtoehtoja.

7.2. Laajeneva keskusta
Kaupunkikeskustan kehittäminen on elinkeino-
jen, työllistymisen ja keskustan rakenteen kan-
nalta erittäin tärkeää. Keskustan merkitys koko 
seudulle tulee kasvamaan koko yleiskaavan toteu-
tusajan. Keskustassa toteutuu kaupungin visio: 
Hämeenlinna on elinvoimainen, turvallinen ja 
aito kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä. 
Keskustan kasvu ja kehittäminen tähtäävät vision 
toteutumiseen.

Tulevaisuuden keskustassa on tarjolla monipuo-
lisia asumisen mahdollisuuksia niin asumismuo-
doiltaan kuin hallintamuodoiltaankin. Keskusta-
asumisen vahvuuksia ovat kattavat lähipalvelut, 
arkisen asioinnin helppous kävellen ja pyörällä, 
hyvät liikenneyhteydet myös muualle, kauniit 
puistot ja historiallinen ympäristö, tapahtumat ja 
erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet.

Keskustan uudet alueet ovat omaleimaisia ja niillä 
on tunnistettava identiteetti. Keskustan asukas-
määrä tulee kasvamaan noin 5 000 asukkaalla (n. 
40 %). Keskustan ikärakenteen nuorentamisek-
si uudet alueet suunnitellaan myös lapsiperheitä 
ajatellen. Keskustan tärkeimmät uudisalueet ovat 
Engelinranta, Asemanranta ja Keinusaari. Raken-
taminen ulottuu myös Kantolaan ja Kaurialaan, 
joita kehitetään monipuolisena yrittämisen ja asu-
misen kaupunginosina. Laajennusalueilla suurin 
osa uudesta rakentamisesta on asumista, mutta 
alueille sijoitetaan myös muita keskustatoimintoja 
aidon keskustan luomiseksi. Alueiden kaavoituk-
sessa tulee huomioida toimintojen ja väestöryh-
mien sekoittaminen, innovatiiviset asumisratkai-
sut kuten energiatehokkuus, asumismuotojen ja 
hallintamuotojen monipuolistaminen, elinkaari-
asuminen, vuoropysäköinnin edistäminen, oles-
kelualueiden ja jalankulkureittien kokonaissuun-
nittelu, hulevesien hallinnan, kunnallistekniikan 
ja rakennustekniikan uudet ratkaisut. Kaupungin 
kaavoitushankkeiden lisäksi yksityisiä hankkeita 
on edistettävä ja kaupunki odottaa yksityisten ke-
hittävän kiinteistöjään aktiivisesti.

Keskusta-alue (C) kuvataan erillisellä kaavakar-
talla, jossa osoitetaan keskustan laajenemisen 
ja kehittämisen päälinjaukset. Aluevaraukset on 

Kuva 62. Keskustan laajeneminen länteen moottoritien päälle sekä Suomen kasarmeille on jo tapahtunut. Keskusta laa-
jenee yleiskaavan mukaan etelään Engelinrannalle sekä rautatien suuntaan Keinusaareen, Asemanrantaan ja rautatien 
varteen.

14.11.2017Keskustan laajenemisalueet
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500 asukasta

Engelinranta
Toteutus 2019-2035
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Toteutus 2016-2019
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Vekan alue
2017-2022
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Linja-autoasema
Toteutus 2018-2020

200 asukasta

TapahtumapuistoKorkeakoulukampus

Hämeen linna

Kansallinen
kaupunkipuisto

Suosaari
80 000 km2 kauppaa

2020-

Goodman
26 000 km2 kauppaa

350 asukasta
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osoitettu kortteleittain. Keskustan alueella on tyy-
pillistä, että kortteleita käytetään monipuolisesti. 
Raatihuoneenkatu, tori, kannen kauppakeskus ja 
Engelinrannan länsiosa muodostavat kaupallisen 
keskuksen: Liike- ja toimistopainotteinen keskus-
tatoimintojen alue (CK). Korttelit on useimmiten 
osoitettu myös asumiseen (CA). Kaupallisen kes-
kuksen ulkopuolella keskustan alueet on osoitettu 
asuin-, liike- ja toimitilarakentamiseen (AL). Kes-
kustan julkiset ja yksityiset palvelut sekä hallinto 
on osoitettu kartalla merkinnällä CP. Kartalla ko-
rostuu erityisesti julkisen ulkotilan kehittäminen.

Keskustatoimintojen alueella pääradan varressa 
on toiminnassa oleva rataverkon raakapuun kuor-
mauspaikka. Alue asemakaavoitetaan keskus-
tatoiminnoille, kun radanpidon tarpeet alueella 
päättyvät. Alueeseen liitty myös Puolustusvoimien 
talousvarikon alue, joka on yleiskaavassa osoitet-
tu keskustatoimintojen alueeksi (CP). Merkintä 
mahdollistaa puolustusvoimien talousvarikon 
toiminnan jatkumisen ja kehittämisen nykyisen 
asemakaavan mukaisesti. Alueella on voimassa 
asemakaava, jonka mukaan alue on teollisuus- ja 
varastotoimintojen aluetta. Rakennusoikeus on il-
moitettu tehokkuusluvulla e=0,5. Pitkällä aikavä-
lillä tavoitteena on kuitenkin alueen kehittäminen 
keskustatoimintojen alueena.

Palveleva keskusta
Hämeenlinnan keskusta on seudun tärkein kau-
pan alue. Keskustan asukas- ja työpaikkamäärän 
kasvaessa myös kauppa tarvitsee lisää tilaa. Kes-
kustahakuinen kauppa keskitetään keskustaan. 
Myös Suosaaren kaupan alueen kehittyminen kes-
kustan reunavyöhykkeellä lisää koko keskustan 
kaupan monipuolisuutta ja houkuttavuutta.

Keskustan kaupallinen ja matkailullinen vetovoi-
ma kasvaa asukasmäärän kasvaessa ja liikenne- ja 
kaupunkiympäristön viihtyisyyttä kehittämällä. 
Olennaista kaupallisen vetovoiman kannalta on 
keskustan helppo saavutettavuus, mikä edellyttää 
selkeää pysäköintiratkaisua. Kävelyn ja pyöräilyn 
edistäminen lisää satunnaisten pysähtymisten 
ja kohtaamisten määrää, kauppaan on helpompi 
poiketa hetken mielijohteesta kuin autolla liikku-
essa, kävellen tavataan myös tuttuja enemmän. 
Kävely- ja pyöräily-ympäristöihin panostaminen 
edistää kaupankäyntiä. 

Rannat otetaan nykyistä paremmin käyttöön lisää-
mällä niihin palveluita, kuten vierasvenelaitureita, 
niihin liittyen monipuolisia palveluita (esim. tank-
kaus, septityhjennys, kahvila- ja ravintolapalvelut, 
pyykkihuolto, peseytyminen, sähköt, matkailuin-
fo). Matkailupalvelujen tarjontaa ja markkinointia 
on lisättävä, etenkin tavoitteena on Linnanniemen 
ja Linnankadun kehittäminen matkailun näkökul-
masta. 

Kaupungin imagon kannalta on tärkeää sisääntu-
loväylien opastuksen ja kaupunkikuvan kehittä-
minen. Myös muita opasteita, mobiilisovelluksia 
ja -palveluita kehitetään. Verkatehdas on vahvis-
tanut asemaansa valtakunnallisena kulttuurikes-
kuksena ja paikallisten messutapahtumien kes-
kuksena. Verkatehtaan aluetta laajennetaan ja sen 
liittymistä rantaan ja ympäröivään kaupunkiin 
parannetaan.

Keskusta työpaikkana
Keskustassa on nyt noin 6000 työpaikkaa ja se on 
seudun tärkein työpaikka-alue. Keskustan mer-
kitys työpaikka-alueena tulee entisestään kas-
vamaan. Työpaikkamäärän kasvutavoite on 150 
työpaikkaa vuosittain, mikä tarkoittaisi noin 900 
työpaikkaa lisää vuoteen 2020 mennessä ja noin 
2400 työpaikkaa lisää 2030 mennessä. Suurin 
uusi työpaikkakeskittymä tulee Harvialantien var-
teen, mikä lisää palveluiden kysyntää itään laaje-
nevassa keskustassa.

Kävelykeskusta
Keskusta on hyvin saavutettavissa kaikilla liiken-
nemuodoilla. Tavoitteena on jalankulku- ja pyö-
räilypainotteisempi, viihtyisämpi keskusta. Kes-
kustan liikenneympäristöä parannetaan erityisesti 
kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta; liik-
kuminen pyörällä ja kävellen tulee olla miellyttä-
vää ja turvallista. Kaupungin näkyvä tuki pyöräi-
lyn kehittämiselle on tärkeää. Tavoitteena on kas-
vattaa hyötyliikunnan määrää ja siten saada kau-
pungista terveellisempi ja asukkaista terveempiä. 
Kaupunkikeskustan elävyyden määrittää kaduilla 
kulkevien ihmisten määrä. Pyöräilyn edistämi-
seksi tarvittavia toimenpiteitä ovat pyöräkaistojen 
toteuttaminen Kasarmikadulle, Lukiokadulle ja 
Sibeliuksenkadulle. Pyöräilyä ja kävelyä edistävät 
myös kevyen liikenteen sillan toteuttaminen kes-
kustasta asemanseudulle ja alikulun toteuttami-
nen keskustan ja Engelinrannan välille.

Kävelyn ja pyöräilyn aseman parantaminen kes-
kustan liikenteessä rauhoittaa myös ajoneuvolii-
kennettä. Ajoneuvoliikenteen nopeudella on myös 
suora vaikutus liikenteen aiheuttamiin meluhait-
toihin. Kaupunkikuvan ja liikenneturvallisuuden 
vuoksi myös logistiikan ja huoltoliikenteen suju-
vuutta on kehitettävä.

Asukasmäärän kasvun myötä myös keskustassa 
asioivien ja työssäkäyvien määrä kasvaa. Keskus-
tassa on selkeä pysäköintijärjestelmä, joka palve-
lee kaikkia käyttäjäryhmiä: liike-elämää, asiak-
kaita, asukkaita, työssäkäyviä, pendelöijiä ja mat-
kailijoita. Selkeys tarkoittaa erityisesti sitä, ettei 
pysäköintipaikkaa tarvitse etsiä, vaan se löytyy 
helposti opasteiden avulla tai keskitettynä ratkai-
suna ilman laajempaa opastinjärjestelmää. Linja-
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auto- ja junaliikenne edellyttää toimivaa liityntä-
pysäköintiä.

Täydennysrakentaminen
Keskustaa täydennetään monipuolisesti lisära-
kentamisella, ullakko- ja kattorakentamisella sekä 
alueiden käyttötarkoituksia muuttaen ja vajaasti 
rakennettuja alueita hyödyntäen. Tavoitteena on 
nykyisen elinympäristön parantaminen ja kau-
punkikuvan rikastuttaminen. Täydennysrakenta-
misella olisi mahdollista lisätä ympäristön ajallista 
kerroksellisuutta, rakennuskannan, toimintojen, 
asuntojakauman ja sitä kautta väestön ikäraken-
teen monipuolisuutta ja monimuotoisuutta.

Yhteinen keskusta
Kaupungin sydän sykkii kaikille. Hyvät kevyen 
liikenteen yhteydet houkuttelevat liikkumaan ar-
jessa pyöräillen ja kävellen ja siten hyötyliikunnan 
määrä ja asukkaiden hyvinvointi kasvaa. Ranta-
reitit pidetään kaikille avoimina. Keskustan jul-
kiset tilat ovat eri ikäryhmiä palvelevia, kaikille 
yhteisiä. Puistojen profilointi (esim. teemapuistot, 
toiminnot) huomioidaan puistojen suunnittelus-
sa. Erityisesti nuorten tarpeet tulee huomioida 
virkistysalueiden suunnittelussa. 

Puistojen ja rantojen suunnittelussa tulee huomi-
oida tapahtumien järjestämisen tarpeet mm. riit-
tävät sähköpisteet, vesiliittymät, materiaalihuol-
to. Erityisesti tavoitellaan lisää talvitapahtumia 
keskustaan esimerkiksi sijoittamalla hiihtolatu 
Linnanpuistoon tai luistelukenttä torille. Lisäksi 
toimenpiteenä on esitetty liikunnan lisääminen 
keskustassa, keinoina esim. lajiesittelyt, katusäh-
ly, katukoripallo, beach-volley, parkour. Puistoja 
kehitetään paitsi tapahtumapaikkoina, myös kaik-
kien yhteisinä oleskelualueina. Keskusta palvelee 
sekä paikallisia asukkaita että matkailijoita. Kan-
sallista kaupunkipuistoa on tavoitteena laajentaa 
vaiheittain ydinkeskustaan ja etelään. Hämeen-
linnan keskusta on suosittu pysähtymispaikka ve-
neilijöille, tarjolla on tapahtumia, hyvää ruokaa ja 
palvelua. Vierasvenelaitureita ja palveluita tavoi-
tellaan Verkatehtaalle, Linnanpuistoon, Vaaku-
nan rantaan ja Laivarantaan/Rantakasinolle.

Väestönkasvu elävöittää keskustaa kaikkina vuo-
rokauden aikoina, kahviloita on auki myöhem-
pään ja myös sunnuntaisin. Sosiaalinen kontrolli 
pelaa kaupunkiympäristössä ja ympäristö pysyy 
siistimpänä. Kaupunkisuunnittelulla voidaan 
mahdollistaa puitteet erilaisille tapahtumille, ar-
jen liikkumiselle ja oleskelulle. Puitteiden on hyvä 
olla joustavat, kaikkia paikkoja ei tarvitse rakentaa 
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Kuva 63. Keskustavisio; Oleskelu ja viihtyminen keskustassa.
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kentamisen vaikutuksissa.

Kun uusia asukkaita pääsee muuttamaan van-
hoille alueille lisää, säästyy kaupunkia ympäröivä 
maaseutu rakentamiselta. Tällöin ympäröivään 
maaseutuun on lyhempi matka. Asuinympäristön 
laatu paranee, alueen arvostus nousee ja asuinalu-
eista tulee entistä monipuolisempia täydennysra-
kentamalla. Taloyhtiöt voivat lisäksi saada tuloja 
korjausrakentamiseen myymällä rakennusoikeut-
ta.

Suuri osa keskustan reunavyöhykkeen pientalo-
kannasta sijaitsee suurilla tonteilla, joiden jaka-
minen on tulee ajankohtaiseksi yleensä kiinteistön 
myynnin yhteydessä. Kysyntä on nykyisin satun-
naista, mutta tarve laajempaan tarkasteluun on 
ilmeinen.

1.3. Tiivistyvät alueet
1.3.1. Alueiden valinta
Täydennysrakentamisen alueet on valittu yleis-
kaavaan siten, että täydennysrakentaminen vas-

taisi yleiskaavan keskeisiin tavoitteisiin. Valinnan 
keskeisiä kriteerejä ovat:

•	 alueen etäisyys keskustaan

•	 kävely- ja pyöräily-yhteydet keskustaan, työ-
paikkoihin  ja palveluihin ovat lyhyitä

•	 toteutuminen tukee joukkoliikennettä

•	 alue tukee lähipalvelujen säilymistä ja kehitty-
mistä

•	 alueilla on hyödynnettävissä olemassa olevia 
kunnallisteknisiä verkostoja

•	 Alueen lisärakentaminen tukee kaupungin 
elinvoimaa, yhdyskuntataloutta ja alueen hou-
kuttavuutta.

Täydennysrakentamisen yhteydessä on turvattava 
lisäksi luonto-, virkistys- ja kulttuurihistorialliset 
arvot.

Täydennysrakentamisen uudisalueet ovat keskus-
tan laajenemisalueita, jotka ovat pääosin kaupun-
gin omistuksessa. Tiivistyvän kehän maanomistus 

Kuva 2. Kaupunkirakenteen tiivistettävät alueet yleiskaa-
vaehdotuksessa.

Ojoinen-Puistonmäki

Ojoisten kerrostaloalue

Kettumäki

Kauriala

Asemantausta

Keskusta

Hätilä

Myllymäki

Kankaantausta

Nuppola

Jukola

Katinen

Ortela

Papinniitty

ja suunnitella viimeistellysti vain yhtä toimintaa 
varten. Kaupungissa on hyvä olla myös eri tarpei-
siin joustavaa tyhjää tilaa, joka muotoutuu tarvit-
taessa useammankin tapahtuman ja harrastuksen 
näyttämöksi. Lopulta käyttäjien toiminnasta, ta-
pahtumista ja arkielämästä, syntyy paikan henki 
ja ilmapiiri.

7.3. Tiivistyvä kehä
Kantakaupungin keskustaa ympäröi eri aikoina 
rakennettujen monimuotoisten kaupunginosien 
kehä. Näillä alueilla on valmiit kunnallistekniset 
verkostot ja kattavat palvelut ja hyvä joukkolii-
kenne. Alueet ovat myös lähellä keskustaa, joten 
niiden kehittäminen kestävän liikkumisen näkö-
kulmasta on tärkeää. Kaupungin kasvun myötä 
osoitetaan keskustan tuntumasta aikaisempaa 
korkeampia tonttitehokkuuksia. Keskustan lä-
hialueille osoitettu asuinrakentaminen on joko 
kerrostalorakentamista (A, AK tai AL) tai tiivistä 

pientalorakentamista (A tai AP). 

Täydennysrakentamista tarvitaan monesta eri 
syystä. Täydennysrakentaminen on kestävän ke-
hityksen mukaista. Rakentamalla olemassa olevan 
kunnallistekniikan ja katujen varrelle, säästetään 
investointikustannuksissa alueiden palvelujen ja 
joukkoliikenteen säilyminen sekä niiden parane-
minen on mahdollista täydennysrakentamalla. 
Tämä näkyy jo esimerkiksi Sairion täydennysra-
kentamisen vaikutuksissa. Kun uusia asukkaita 
pääsee muuttamaan vanhoille alueille lisää, sääs-
tyy kaupunkia ympäröivä maaseutu rakentamisel-
ta. Tällöin ympäröivään maaseutuun on lyhempi 
matka. Asuinympäristön laatu paranee, alueen ar-
vostus nousee ja asuinalueista tulee entistä moni-
puolisempia täydennysrakentamalla. Reunavyö-
hykkeen taloyhtiöt voivat lisäksi saada tuloja kor-
jausrakentamiseen myymällä rakennusoikeutta.

Hämeenlinnassa on laajat pientaloalueet ja erityi-

Kuva 64. Tiivistyvät alueet yleiskaavan mukaan.



85

sesti jälleenrakennuskaudella, 1940–50 –luvuilla, 
rakennettuja omakotitaloalueita (Hätilä, Sairio, 
Ojoinen, Kankaantausta), joilla tontit ovat tavalli-
sesti suuria ja jotka sijaitsevat kaupunkirakentees-
sa hyvin keskeisesti. Alueet ovat usein viihtyisiä 
ja omaleimaisia ja niillä on arvonsa jo nykyisel-
läänkin. Näitä alueita voidaan harkitusti tiivistää. 
Tontteja voi esimerkiksi jakaa ja näin osoittaa uu-
sia rakennuspaikkoja hyödyntäen olemassa olevia 
palveluja ja kunnallisteknisiä verkostoja. Sairiota 
ja Hätilää kehitetään korjausrakentamisen ja ra-
kennussuojelun näkökulmasta. Alueet ovat suu-
relta osin yksityisomistuksessa, mutta arvioidaan, 
että tonttien tiivistäminen saattaa lisääntyä tule-
vaisuudessa. Tiivistämistä tulee tehdä kiinteässä 
yhteistyössä alueiden asukkaiden kanssa.

Täydennysrakentaminen jakautuu tiivistämiseen, 
käyttötarkoituksen muutoksiin ja rakentamat-
tomien alueiden käyttöönottoon: Tiivistämisellä 
tarkoitetaan kaavoitetulla alueella olevien tonttien 
nykyistä tehokkaampaa käyttöä: tontteja voidaan 
jakaa tai niiden rakennusoikeutta voidaan kasvat-
taa. Käyttötarkoituksen muutosta voidaan tutkia 
alueilla, joilta aikaisemmat toiminnot ovat oleelli-
sesti vähentyneet ja alueet ovat jääneet vajaakäy-
tölle tai jopa kokonaan käyttämättä. Kaupungissa 

on lisäksi monia rakentamattomia alueita, kuten 
epätarkoituksenmukaisia julkisten rakennusten 
tontteja, suojaviheralueita tai rakentamattomia 
puistoja. Näiden alueiden kaavoittamista uuteen 
käyttöön tutkitaan.

Keskustan reunavyöhykkeelle on osoitettu tiivistä-
misen alueet. Tärkeimmät uudet täydennysraken-
tamisen alueet ovat Kaurialan yhdistetty asumisen 
ja elinkeinotoimintojen alue (A/TY), moottoritien 
varsi Kankaantaustassa (AK) ja Visamäen korkea-
koulukeskus (A, TP/P).  Viipurintien ja Katuma-
järven alue Hätilässä Idänpäässä on osoitettu täy-
dennysrakentamisen alueeksi. Katisissa voidaan 
tehdä täydennysrakentamista (AK) ja Harvialan-
tien varressa muuttaa nykyistä kaupan aluetta 
tiiviimmäksi (P/A). Idänpään pientaloalueelle on 
mahdollistettu kerrostalojen rakentaminen (A). 
Lisäksi joukkoliikennekäytävien, Turuntie, Viipu-
rintie, Aulangontie ja Parolantie, varteen on osoi-
tettu kerrostalovaltaista täydennysrakentamista 
(AK ja AL). Täydennysrakennusalueilla purkava 
saneeraaminen on mahdollista rakennettu kult-
tuuriperintö huomioon ottaen.

Kuva 65. Täydennysrakentamisen periaatteet maakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä, Hätilässä.
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Kuva 67. Yleiskaavan uudet asuinalueet.

Kuva 66. Pientaloalueiden lähiympäristön suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota tiivistyvässä kaupunkiraken-
teessa. Poltinahon arkkitehtuurikilpailun voittajatyön havainnekuva. Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy.
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Kuva 68. Yleiskaava noudattaa kaupungin vuonna 2005 päättämää kehittämisen jakau-
maa. Kaupunkirakenteen strateginen kehittäminen. Hämeenlinnan kaupungin kaavoitus-
toimisto 2005.

7.4. Hallittu laajeneminen
Keskustan ja keskustan kehän lisäksi kantakau-
punki laajenee edelleen. Asukkaat ovat hakeu-
tuneet uudisalueille harvemmin kuin vielä vuo-
sikymmen sitten. Laajenemisalueita tarvitaan 
edelleenkin monipuolisen tonttitarjonnan vuoksi. 
Pientalovaltaiset tiivistämisen alueet ovat lähes 
kokonaan yksityisomistuksessa, joten kaupunki ei 
voi osoittaa kaikkea uudisrakentamista nykyisen 
rakenteen sisään. Tonttituotannossa tulee seu-
rata markkinoita ja avata uusia alueita parhaille 
paikoille. Pientaloalueita osoitetaan eripuolille 
kaupunkia olemassa olevaa palveluverkkoa tukien 
sekä monimuotoisen ja rikkaan ympäristön luo-
miseksi.

Tärkeimmät pientalovaltaiset uudisalueet ovat 
itäpuolen Siiri ja Ruununmylly sekä länsipuolen 
Tertti ja Luolaja. Kantakaupungissa on myös mo-
nia muita pientaloalueita, jotka liittyvät jo raken-
nettuun ympäristöön. Kaupungin kaakkoisosaan 
on osoitettu aiempaa vähemmän uusia pientalo-
alueita, sillä alueella varaudutaan mahdolliseen 
uuteen juna-asemaan Harvialassa.

Yleiskaavassa on osoitettu myös laajenemisen 
reservialueet, joiden toteuttamisajankohta on 
vasta vuosikymmenten päässä. Alueet ovat pien-
talovaltaisia asuinalueita (APr). Tällä on haluttu 
näyttää kuva siitä, mihin suuntaan taajama-alue 
kasvaa pitkällä aikavälillä. Samalla on voitu osoit-
taa tärkeät tulevaisuuden yhteystarpeet siten, että 
ne voidaan ottaa huomioon jo tämän yleiskaavan 
toteutusaikana. Asumisen reservialueita on Katu-

majärven itäpuolella, Vuorentakana ja Luolajassa. 
Hämeenlinnan väestön painopiste siirtyy pitkällä 
aikavälillä itään nykyisestä. Tämä vähentää työ- ja 
asiointimatkojen pituuksia, sillä itäiset uudisalu-
eet ovat maantieteellisesti lähempänä yleiskaavan 
mukaisesti toteutuvaa keskustaa kuin läntiset. 
Alueiden toteutukseen liittyy suuria epävarmuus-
tekijöitä ja ne tulee yleiskaavoittaa.
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7.5. Liikenne
Yleiskaavan liikennejärjestelmä
Liikennejärjestelmä luo edellytykset kaupungin 
elinvoimaisuudelle ja kasvulle. Yleiskaavassa esi-
tetään vain muutamia uusia tielinjauksia. Suu-
rimmat kehittämispaineet kohdistuvat nykyisien 
pääväylien varsille. Taustalla on valtateiden ja 
niitä ympäröivän maankäytön yhteen kytkennän 
vaiheistettu parantaminen kaikilla kaupunkiseu-
duilla Suomessa. Hämeenlinnassa tämä tarkoittaa 
erityisesti valtateiden 3 ja 10 sekä näihin liittyen 
kantatien 130 ympäristöjen kehittämistä. Myös 
kaupungin sisäisiä pääkatuja parannetaan erityi-
sesti länsipuolella ja keskustassa.

Liikennejärjestelmä mahdollistaa kaupungin 
tiivistyminen sekä erityisesti keskusta-alueen 
työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuuden. 
Yleiskaavassa tähän tähtääviä parannustoimia 
ovat Paasikiventien jatkeen rakentaminen, uusi 
siltayhteys Kantolasta Visamäkeen sekä kevyen 
liikenteen silta Lukiokadulta Asemanrantaan. 
Keskustan kasvaessa yksittäisten matkojen mää-
rä kasvaa, jolloin on entistä tärkeämpää kehittää 
pyöräilyn ja kävelyn houkuttavuutta erityisesti 
ruuhkaisimmilla alueilla. Siksi uudet yhteydet on 
suunniteltu palvelemaan erityisesti kävelijöitä ja 

pyöräilijöitä.

Yleiskaava toteuttaa kaupungin tiivistämistä ja 
pyrkii ehkäisemään kaupunkirakenteen hajautu-
mista. Tämä mahdollistetaan osoittamalla mer-
kittävää täydennysrakentamista keskusta-alueella 
sekä tiivistämällä keskustan reuna-alueita. Sa-
telliittialueiksi luettavissa Harvialassa, Siirissä ja 
Äikäälässä tavoitteellista kehittämisvolyymia on 
tarkistettu alaspäin suhteessa aiempiin osayleis-
kaavoihin.

Yleiskaavan tavoitteena on kymmenen minuutin 
arki, eli että kantakaupunki on helposti kaikkien 
toimijoiden saavutettavissa kaikilla kulkumuo-
doilla. Ajoneuvoliikenne toimii kaupungissa jo 
nykyisin melko hyvin, mutta liikenteen kasvua 
hillitään tiivistämisen ohella keittämällä kävelyä, 
pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Tavoitetilassa Hämeenlinnan katuverkko on jaet-
tu katujen luonteen ja käyttötarkoituksen mu-
kaan toiminnallisiin luokkiin. Toiminnallisella 
luokituksella halutaan korostaa yksittäisen tien 
ja kadun merkitystä liikenneverkossa. Liikennet-
tä pyritään ohjaamaan hierarkiassa pääkaduille ja 
alempiluokkaisia katuja pyritään mahdollisuuksi-
en mukaan rauhoittamaan.

Jalankulku ja pyöräily

Kuva 69. Yleiskaavan tavoiteliikenneverkko. Sito 2017.
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Kuva 70. Tärkeimmät yleiskaavan mukaiset liikennehankkeet kantakaupungissa.

Kuva 71. Tavoitepyöräilyverkko. Strafica 2015.
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Yleiskaava mahdollistaa merkittävästi kestävien 
liikkumismuotojen lisääntymisen. Kestävän liik-
kumisen Hämeenlinna on viihtyisä, turvallinen, 
terveellinen ja elinvoimainen. Tavoitteen saavut-
tamiseksi edistetään pyöräilyn ja jalankulun olo-
suhteita. Kestävien liikkumismuotojen kulkuta-
paosuuden kasvattaminen on myös tärkeä keino 
ylläpitää ja entisestään parantaa koko liikennejär-
jestelmän toimivuutta. 

Hitaan liikkumisen väylät Hämeenlinnassa ovat 
tyypillisimmin yhdistettyjä jalankulkuja pyöräi-
lyväyliä. Hämeenlinnan suurimmat kävelijävirrat 
keskittyvät keskustaalueelle, jossa kaupunkira-
kenne on tiivis ja palvelut lähellä. Keskusta-alu-
eella jalankulkuyhteydet ovat hyviä ja yhtenä ja-
lankulun hot spottina voidaan pitää kävelykaduksi 
muunnettua Raatihuoneenkadun osaa (Reska). 
Lisäksi kantakaupungin alueella on paljon jalan-
kulkua tukevia virkistysreittejä muun muassa Va-
najaveden rannalla.

Moottoritien päälle valmistunut Goodman-kaup-
pakeskus on jo nyt lisännyt ostosmahdollisuuksia 
keskustassa kävellen ja pyörällä liikkuville, Tiiriön 
kauppakeskittymän tukeutuessa pääosin henkilö-
autoiluun.

Keskusta-alue on selkeästi jalankulkuvyöhyket-
tä, jossa ei tarvita autoa. Keskustaa kehitetään 
jalankulkupainotteisena. Kävelykadun lisäksi ke-
hitetään erityisesti hitaan liikkumisen katuja ja 
torialueita. Keskustan keskitetty pysäköinti mah-
dollistaa kävelyalueiden laajentamisen ja uusien 

pyöräilyreittien rakentamisen. Keskusta kytkeytyy 
muuhun kaupunkiin erityisesti jalankulun ja pyö-
räilyn kautta. Keskustan lisäksi koulujen lähialu-
eita kehitetään kävely- ja pyöräilypainotteisina.

Hämeenlinnan kaupunkirakenne ja koko edes-
auttaa pyöräliikenteen kehittämistä. Kaupungis-
sa vallitsee myönteinen suhtautuminen pyöräilyn 
edistämistä kohtaan. Hämeenlinnassa on kaupun-
gin omistamia pyöräteitä noin 220 km ja lisäksi 
valtion omistamia noin 50 km.  Yleiskaavatyön 
aikana valmistui kaupungin pyöräilyohjelma, jon-
ka perusteella yleiskaavaan on osoitettu keskeinen 
pyöräilyverkko (laatukäytävä).

Keskustan uudet sillat ja Paasikiventien jatke pa-
rantavat erityisesti kaupungin pyöräyhteyksiä. 
Koko taajama-alue on jo nykyisin hyvin saavutet-
tavissa pyöräillen. Pääpyöräreittejä suunnitellaan 
yleiskaavan yhteydessä ja reitit tuodaan kaava-
kartalle ehdotusvaiheessa. Pääpyöräreitit johtavat 
keskustaan ja kulkevat yleensä nykyisten katujen 
ja teiden varsilla. Tavoitteena on ympärivuotisten 
pääpyöräreittien rakentaminen ja ylläpito.

Uusien alueiden suunnittelussa kävelyn ja pyöräi-
lyn tarpeet otetaan huomioon alusta lähtien, jolla 
mahdollistetaan entistä laadukkaampi kaupun-
kiympäristö. Kävelyreitit kulkevat enimmäkseen 
viheralueiden kautta, joista tärkein on rantareitti.

Joukkoliikenne
Hämeenlinnassa on kattava bussiliikenteen ver-
kosto. Joukkoliikenteen tarjonta on kaupungin tii-

Kuva 72. Polkupyörä oli Hämeenlinnassa tärkein kulkumuoto vielä 1960-luvulla. Iltapäiväruuhka Viipurintien sillalla. 
Kuva Hämeenlinnan historiallinen museo.
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veys huomioon ottaen melko hyvä. Yleiskaavassa 
keskustan kehä tiivistyy joukkoliikennekäytävien 
varsilla. Tällä pyritään parantamaan joukkoliiken-
teen palvelutasoa ja sitä kautta houkuttavuutta. 
Kantakaupunki laajenee edelleen, mikä osaltaan 
lisää ajoneuvoliikenteen määrää. Laajenemisalu-
eet suunnitellaan siten, että niissä on selkeät kau-
punginosakeskukset, joiden kautta on kilpailuky-
kyiset joukkoliikenneyhteydet keskustaan. Kes-
kuksiin on varattu alueita myös palveluille, mikä 
tukee kehitystä.

Hämeenlinnassa tutkitaan myös mahdollisuutta 
hankkia ulkoistettuna palveluna kuljetusten yh-
distely- ja välityskeskus. Tämän palvelun avulla 
pyritään yhdistelemään yhteiskunnan vastuulla 
kuljetuksia kustannustehokkaiksi ja asiakkaita 
hyvin palveleviksi reiteiksi. Tavoitteena on se, että 
kuljetusasiakkaita voidaan automaattisesti yhdis-
tellä eri reiteille ja kyydeiksi eri ajoneuvoihin re-
aaliaikaisen tilanteen mukaan. Työ alkoi yleiskaa-
van valmistelun aikana ja sitä jatkaa 2017 alussa 
perustettu seudullinen joukkoliikenne- ja henkilö-
kuljetusten yksikkö.

Pendelöinnin kasvu mahdollistetaan osoittamalla 
rautatie- ja linja-autoasemille hyvät liityntäliiken-
neyhteydet. Myös suuri osa tulevista asukkaista 
sijoittuu lähelle asemia, mikä lisää asemien saavu-
tettavuutta jalan tai pyöräillen. Tärkeimmille bus-
sipysäkeille kaupunginosakeskuksissa on myös 
varattava tilaa polkupyörille. Tavoitteena on su-
juvat vaihtoyhteydet ja hyvä tarjonta tärkeimmillä 
reiteillä.

Pääradan junayhteydet ovat seudullisesti erittäin 
merkittäviä. Hämeenlinnan liikennejärjestel-
män kärkitoimenpiteisiin onkin tunnistettu lii-
tyntäliikenteen ja liityntäpysäköintijärjestelyjen 
kehittäminen. VR:n aikataulumuutosten myötä 
ongelmaksi on syntynyt junien vuorotarjonnan 
väheneminen Hämeenlinnassa, sillä kaikki pitkän 
matkan junat eivät enää pysähdy Hämeenlinnas-
sa. Tulevaisuuden tavoitteeksi on tärkeää asettaa 
junien vuorotarjonnan parantaminen, jotta luo-
daan hyvät edellytykset joukkoliikenteen kulkuta-
paosuuden parantamiselle.

Hämeenlinna kytkeytyy tulevaisuudessa entistä 
lujemmin Suomen kasvukäytävään linja-auto- ja 
raideliikenteen kautta. Molemmat ovat merkittä-
vimpiä yhteyksiä myös lentoliikenteeseen. Tule-
vaisuudessa myös Tallinnaan saattaa päästä rai-
teilla rautatien jatkuessa Helsingistä tunnelissa 
Tallinnaan ja edelleen Keski-Eurooppaan.

Kaupungin joukkoliikenteen keskeiset solmukoh-
dat ovat rautatieasema keskustan itälaidalla sekä 
linja-autoasema ruutukaavakeskustassa. Viime 
vuosina kaupunkiseutujen välinen linja-autolii-
kenne on lisääntynyt voimakkaasti valtatie 3:n 

varrella. Tämä on muodostanut uuden solmu-
kohdan moottoritien katteelle. Tulevaisuudessa 
tämän alueen merkitys saattaa edelleen kasvaa, 
mikä on otettava huomioon esimerkiksi moottori-
tien lisäkatteen rakentamisen yhteydessä.

Tie- ja katuverkon kehittäminen
Keskustaan suunniteltu Paasikiventien jatke vä-
hentää Viipurintien liikennettä merkittävästi. 
Tämä mahdollistaa jalankulkukeskustan laajenta-
misen idänsuuntaan. Lisäksi Kantolasta Visamä-
keen suunniteltu silta parantaa kevyen liikenteen 
ja joukkoliikenteen yhteyksiä aseman ja korkea-
koulukeskuksen välillä.

Turuntie on tärkein sisääntuloväylä läntisis-
tä kaupungiosista keskustaan. Harjujen vuoksi 
vaihtoehtoisia yhteyksiä ei voida toteuttaa, joten 
nykyistä yhteyttä tullaan parantamaan erityisesti 
liittymien osalta. Toisaalta keskussairaalaa harki-
taan siirrettäväksi Harvialantien ja Viipurintien 
kulmaan, mikä vähentää merkittävästi liikennettä 
Turuntiellä nykyisestään.

Valtatie 10:een liittyvää maankäyttöä on erityi-
sesti Käikälässä, Suosaaressa, Ruununmyllyssä ja 
Siirissä. Tavoitteena on liikenteen riittävä palvelu-
taso sekä maankäytön mahdollistaminen valtatien 
varrella. Tähän liittyy erityisesti Valtatie 10:n pal-
velutason määrittäminen sekä valtatien liittymien 
kehittäminen taajama-alueella maankäytön mah-
dollistamiseksi. Yleiskaavatyön aikana valmistu-
neet Valtatie 10:n palvelutasoselvitys sekä  valmis-
tuvat ehdotusvaiheeseen mennessä. Tästä johtuen 
valtatie 10 on välillä Katuman liittymä - Siiri osoi-
tettu yleiskaavassa kehitettäväksi tieosuudeksi.

Moreeni on valtakunnallisesti merkittävä logis-
tiikka- ja yritysalue, joka tukeutuu valtatie 10:een 
ja valtatie 3:een. Moreenin eteläosa kytkeytyy val-
takunnalliseen tieverkkoon Karanojantien kehi-
tettävän yhteyden ja myöhemmin toteutettavan 
moottoritien eritasoliittymän kautta.

Kirstulan alueelle tuleva kaupan keskittymä lisää 
merkittävästi liikennettä kaupungin pohjoisosas-
sa, minkä vuoksi joitakin liittymiä täytyy parantaa.

Pääkokoojakadut ovat joukkoliikennekäytäviä ja 
asumisen paikkoja, joten katujen liikenteen kas-
vua pyritään hillitsemään. Katujen viihtyisyyteen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pääkadut toi-
mivat pääpyöräverkon osana. Pyöräilyedellytysten 
parantaminen tulee vaikuttamaan myös pääkatu-
jen risteysjärjestelyihin. 

Yleiskaavassa on osoitettu liikenneverkon toimi-
vuuden kannalta keskeisimmät kehitettävät ris-
teysalueet, joita ovat Jukolan ja Poltinahon liit-
tymät Ahvenistontiellä, Karanojantien liittymä 
Moreenissa sekä valtatie 10:n liittymät Katumalla, 
Katisissa,  Viipurintiellä, Kahilistossa ja Siirissä. 
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Kyseisien liittymien kehitystarve on ilmennyt sel-
vityksissä. Kaupungissa on myös muita kehitet-
täviä risteysalueita erityisesti Tiiriössä ja Käikä-
lässä, mutta näiden kehittäminen vaatii alueiden 
laajempaa liikenteellistä tarkastelua.

Varautuminen tulevaisuuden liikkumistarpei-
den muutoksiin
Tulevaisuuden liikennepolitiikan tavoitteena on 
edistää kestäviä liikkumismuotoja, vähentää auto-
nomistustarvetta, käsitellä liikkumista palveluna, 
ja näin ollen parantaa liikkumisen viihtyisyyttä ja 
turvallisuutta digitaalisia palveluja hyödyntäen. 
Tämä edellyttää käyttäjälähtöisen suunnittelun 
korostamista yksittäisten liikkumismuotojen si-
jaan sekä liikkumisen käsittämistä palveluna (di-
gitalisaatio). Matkaketjujen digitaalisten palvelu-
jen tavoitteena on, että kaikki palvelut ovat saavu-
tettavissa yhden rajapinnan kautta.

Hämeenlinnan eheytyvässä kantakaupungissa 
tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti joukkoliikenteen 
kehittämistä sekä jalankulun ja pyöräilyn prio-
risointia ratkaisuja määriteltäessä unohtamatta 
kuitenkaan, että liikkumisen keskiössä on käyttä-
jä, ihminen, joka liikkuu. Käyttäjänäkökulmasta 
hyvin toteutettu infra ja palveluiden sijoittaminen 
ohjaavat hämeenlinnalaisia luontevasti valitse-

maan joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn 
yksityisauton sijaan silloin, kun yksityisauton 
käyttö ei ole välttämätöntä. Kestävien kulkumuo-
tojen houkuttelevuutta voidaan myös lisätä eri-
laisilla kampanjoilla, joita on Hämeenlinnassa jo 
osittain jalkautettukin.

Erilaiset liikkumisen palvelut tulevat muuttamaan 
oleellisesti liikennetarpeita tulevaisuudessa. Liik-
kuminen palveluna tarkoittaa kaikkien eri liikku-
mispalvelujen, kuten joukkoliikenteen, taksien, 
yhteiskäyttöautojen, kimppakyytien, yhteiskäyttö-
pyörien ja jopa pientavaralogistiikan, tarjoamista 
yhtenä palvelukokonaisuutena. Osa yksityisau-
toilijoista siirtynee joustavien liikkumispalvelui-
den käyttäjiksi. Tämä ns. Liikkuminen palveluna 
-konsepti edistää liikkumisen kestävyyttä. Liikku-
mispalveluihin voi sisältyä auton käyttömahdolli-
suus, mikä vähentää auton omistamisen tarvetta 
ja pienentää siten autojen kokonaismäärää ja eri-
tyisesti pysäköintitarvetta. Autojen määrän pie-
nentyminen vapauttaa teiden ja parkkialueiden 
kapasiteettia vähentäen ruuhkia ja mahdollistaen 
pysäköintialueiden hyödyntämisen muuhun toi-
mintaan.

7.6. Työpaikat
Suurin osa uusista työpaikoista sijoittuu Moree-

Kuva 73. Kantakaupungin työssäkäyntialueet.
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niin, keskustaan ja Visamäkeen. Työpaikkoja vä-
henee lähinnä Kaurialassa ja keskussairaalan siir-
tymisen myötä mahdollisesti Jukolassa. Kantolan 
alueen profiili tulee muuttumaan raskaasta teolli-
suudesta kohti ympäristöä häiritsemätöntä teolli-
suutta, palvelu- ja toimistotyöpaikkoja sekä teol-
lisuuteen liittyvää kauppaa. Kantolan pohjoispää 
tulee muuttumaan keskustamaiseksi työpaikka- ja 
asuinalueeksi. Muita olemassa olevia teollisuus-
alueita kehitetään edelleen.

Moreeni
Moreeni on tulevaisuudessa kaupungin suurin ja 
samalla myös valtakunnallisesti merkittävä yri-
tysalue. Alue laajenee vaiheittain 600 hehtaarin 
ja 5.000 työntekijän viihtyisäksi yrityspuistoksi, 
jossa on tilaa erikokoisille toimijoille. Moreeni on 
suunniteltu monenlaiselle yritystoiminnalle. Mo-
reenin vahvuus on logistinen sijainti ja keskustan 
läheisyys. Moreeni tulee muodostamaan kokonai-
suuden Janakkalan Rastikankaan kanssa. Alueen 
portit on varattu yritystoimintaa palvelevien pal-
veluiden alueeksi (P/TP ja P). Raskaampi teolli-
suus sijoittuu alueen itälaidalle (T). Moottoritien 
läheisyyteen voidaan osoittaa myös muita toimiti-
loja kuin teollisuutta (TP/T) Alueen lounaisosassa 
on Karanojan jätteenkäsittelylaitos (E).

Moreenin eteläosaan ja länsiosaan on merkitty 
tulevaisuuden reservialueet (Tr ja Pr). Tällä on 
haluttu näyttää kuva siitä, miten Moreenin alue 
liittyy liikenneverkkoon ja Janakkalan kunnan 
yritysalueisiin. Samalla on voitu osoittaa tärkeät 
tulevaisuuden yhteystarpeet siten, että ne voidaan 
ottaa huomioon jo tämän yleiskaavan toteutusai-
kana.

Keskusta
Keskusta on myös tulevaisuudessa tärkeä työssä-
käyntialue. Keskustan laajeneminen mahdollistaa 
myös uusien työpaikkojen synnyn. Työpaikkoja 
syntyy erityisesti rautatieaseman lähiseudulle, 
mikä parantaa osaltaan kaupungin kilpailukykyä 
hyvistä työtekijöistä. Keskustan työpaikat ovat 
kaupungin vetovoiman kannalta erityisen tärkei-
tä. Keskusta-alueelle tulee sijoittumaan myös tu-
levaisuudessa paljon kaupungin omia työpaikko-
ja. Keskusta muodostaa yhdessä Visamäen kanssa 
akselin, jolla sijaitsee suuri osa kaupungin asian-
tuntijatyöpaikoista.

Visamäki
Visamäkeä kehitetään edelleen korkeakoulukes-
kusvetoisena työpaikka-alueena (TP/P). Alue tu-
keutuu suoraan valtatieverkostoon. Tulevaisuu-
dessa alue kytkeytyy nykyistä paremmin keskus-
taan ja rautatiehen uuden Kantolan siltayhteyden 
kautta. Visamäkeen sijoittuu myös merkittävä 
määrä opiskelija-asuntoja.

Muut työpaikka-alueet
Kantakaupungissa on monipuolinen elinkeinora-
kenne. Osittain tästä syystä teollisuusalueet ovat 
kehittyneet ja ovat elinvoimaisia. Tärkeimmät ole-
massa olevat alueet ovat Käikälä-Paikkala, Mäkelä 
ja Ratasniitty. Näihin kaikkiin on osoitettu jonkin 
verran laajenemisalueita. Mäkelä ja Ratasniitty 
ovat erityisesti pienten yritysten alueita (TY) ja 
Käikälä suurten ja keskisuurten (T, T/kem). Aluei-
ta kehitetään olemassa olevista lähtökohdista.

Konsultointivyöhykkeet
Kartalle on merkitty Soveso II-konsultointivyö-
hykkeet, jotka sijoittuva Moreenin pohjoisosaan, 
Käikälään ja Paikkalaan. Näistä muuta yhdyskun-
tarakennetta on lähinnä Käikälän eteläpuolella. 
Suurimmat teollisuusalueet, Moreeni ja Paikka-
la-Äikäälä on sijoitettu muusta yhdyskuntara-
kenteesta erilleen. Alueet on osoitettu elinkeino-
elämän alueiksi (T). Käikälässä SSAB:n kortteli 
on osoitettu Elinkeinoelämän alueeksi, jolle saa 
sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja val-
mistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem).

7.7. Kauppa ja palvelut
Tärkeimmät kaupan alueet ovat keskusta ja Tiiriö. 
Keskustan painoarvoa seutukeskuksena pyritään 
korostamaan ohjaamalla keskustahakuinen kaup-
pa keskustaan. Keskustan uusia kauppapaikkoja 
on osoitettu moottoritien uudelle katteelle, rau-
tatien varteen sekä Keinusaareen. Kauppa tulee 
lisääntymään myös tiivistymisen myötä torin ym-
päristössä ja Engelinrannassa. Keskustaa on se-
lostettu tarkemmin kohdassa Laajeneva keskusta.

Tiiriö on varattu seudullisesti merkittäville kau-
pan palveluille. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskau-
pan suuryksikön (KM). Tiiriön alue on käytännös-
sä täyteen rakennettu ja voi laajeta vain purkavan 
saneerauksen kautta nykyiselle paikalleen tai osit-
tain Mäkelän teollisuusalueelle. Alueen yhteyksiä 
Mäkelään ja Kirstulaan tulee kehittää. 

Yleiskaavassa on osoitettu kolme uutta merkittä-
vää kaupan aluetta: Kirstula ja valtatie 10:n varsi 
Suosaaressa ja Ruununmyllyssä.  Kirstula ja Suo-
saari on varattu alueellisesti merkittäville paljon 
tilaa vaativat kaupan palveluille. Alueille ei saa 
sijoittaa päivittäistavarakauppaa (KL). Kirstulas-
sa on jo nykyisin voimassa kaupan mahdollistava 
asemakaava.

Valtatie 10:n palvelutasoselvityksessä tutkitaan 
maankäytön mahdollistamista valtatien varrella. 
Selvitys osaltaan ratkaisee kaupan mitoituksen 
ja sijoittumisen. Suosaaren alue on kaupunkira-
kenteellisesti ihanteellinen ja tasaa tilaa vaativan 
kaupan rakennetta seudullisesti.  Ruununmyllyn 
alue on hajanainen, mikä vaikeuttaa alueen muut-
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Kuva 74. Uudet kauppapaikat syntyvät laajenevaan keskustaan, Kirstulaan ja Valtatie 10:n varrelle. Näiden lisäksi 
asuinalueiden keskelle varataan kaupunginosien palvelukeskittymiä, joihin voi syntyä lähikauppaa.

tamista kaupan käyttöön. Alueen alkupäässä on 
aluevaraus päivittäistavarakaupan suuryksikölle 
(KM), muu alue on varattu tilaa vaativalle kaupalle 
(KL). Valtatie 10:een liittyvät kaupan alueet sijait-
sevat lähellä keskustaa ja asutusta, mikä parantaa 
mahdollisuuksia tehdä asiointimatkoja kävellen, 
pyörällä ja joukkoliikenteellä. 

Ruununmyllyn alueelle voi sijoittua kauppaa, mi-
käli Suosaaren alueen käyttöön otto ei liikenteelli-
sistä syistä onnistu. Tämä on kuitenkin toissijais-
ta. Myös Kantolan alueella säilyy nykiseen tapaan 
kauppaa, mikäli Suosaari ei toteudu.

Muita hyviä ja toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoisia 
uusia kaupan alueita ei käytännössä ole löydettä-
vissä kantakaupungin alueelta.

Palvelujen keskittäminen jatkuu tulevaisuudessa. 
Keskustan laajeneminen ja keskustan kehän tii-
vistyminen tuovat asukkaat valmiiden palveluiden 
äärelle. Yleiskaavassa on osoitettu palveluja myös 
kaupunginosakeskuksiin (P). Täydennysrakenta-
misella pyritään pitämään yllä joukkoliikenneyh-
teyksiä sekä nykyisiä tärkeimpiä lähipalveluja, ku-
ten lähikauppaa, päiväkoteja ja alakouluja. Uusille 

alueille on osoitettu myös suurehkot palvelualueet, 
millä varmistetaan palveluiden joustava sijoittelu 
myös tulevaisuudessa. Kaupunginosakeskukset 
toimivat myös verkkokaupan noutopisteinä. Pie-
nempiä lähipalvelukeskuksia on osoitettu kohde-
merkinnällä (pl).

Matkailupalveluiden tarpeen arvioidaan kasvavan 
kantakaupungissa. Matkailun vetovoima perus-
tuu Hämeenlinnassa vanhaan kulttuuriympäris-
töön, kaupallisiin palveluihin, vesistöön, luontoon 
ja tapahtumiin. Matkailupalveluja tukemaan on 
osoitettu matkailupalvelujen alueita Aulangolle, 
Vanajanlinnan alueelle (RM). Alueiden suunnit-
telussa ja rakentamisessa tulee vaalia maiseman 
ominaispiirteitä ja turvata merkittävien luonto- ja 
kulttuuriarvojen säilyminen.

Pullerin urheilupuisto, Poltinahon jääkiekkokes-
kus, golf-kentät sekä pienemmät urheilupuistot 
on merkitty kaavakarttaan (VU).

7.8. Maaseutu
Kantakaupungissa maaseutu alkaa taajaman ra-
jalta. Suurin osa maaseudusta on siten taajaman 
palveluiden ja kunnallistekniikan äärellä.
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Kuva 75. Yleiskaavan viherverkosto ja tärkeimmät viheryhteydet.

Valtaosa kantakaupungin maaseudusta kuuluu 
maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen. Alueet 
on varattu ensisijaisesti maa- ja metsätaloudelle 
ja näihin verrattavalla elinkeino-toiminnalle sekä 
edellä mainittuja elinkeinoja tukevalle asumiselle. 
Alueille voi sijoittua myös muita elinkeinotoimin-
toja, jotka mittakaavansa ja ympäristövaikutus-
tensa suhteen sopivat maaseudulle. Omakotitaloja 
voi rakentaa vähäisessä määrin myös ilman liitty-
mistä elinkeinoihin. Tällöin rakentamisen tulee 
pääsääntöisesti tukeutua olemassa oleviin kyliin. 
Myös rakennettujen olemassa olevien rakennus-
paikkojen korjaus- ja täydennysrakentaminen on 
luonnollisesti mahdollista. Lupaharkinta, jossa 
uudisrakentamisen sijoittumista olemassa ole-
vaan kylärakenteeseen tarkastellaan eräänä luvan 
myöntämisen kriteerinä, käsitellään aina tapaus-
kohtaisesti.

Tärkeimmät kylät on merkitty kaavakarttaan 
erikseen AT-merkinnällä. Nämä alueet on ensisi-
jaisesti tarkoitettu maatalouden kehittämiseen ja 
maaseutuasumiseen. Uudisrakentaminen tulee 
sijoittaa siten, että tuetaan kylämäistä rakennetta. 
Kaikki kyläalueet ovat MRL 16 § mukaista suun-
nittelutarvealuetta. Rakennusluvan erityiset edel-
lytykset ratkaistaan MRL 137 § tai 72 § mukaisessa 

lupamenettelyssä. Maanomistajien yhdenvertais-
ta kohtelua arvioitaessa on otettava huomioon se, 
että emätilan rakennuspaikkojen määrä ei ylitä 
tilojen pinta-alat huomioon ottaen merkittävällä 
tavalla ympäristössä sijaitsevien muiden emätilo-
jen rakentamisen määrää. Haja-asutusalueella on 
myös jonkin verran muita erillispientalovaltaisia 
alueita (AO).

Tärkeimmätyhtenäiset peltoalueet on merkitty 
yleiskaavaan (MT). Maisemmallisesti merkit-
tävimmät peltoalueet on osoitettu merkinnällä 
(MA).

7.9. Virkistys ja viheralueet
Kasvavassa kaupungissa on huolehdittava viher-
rakenteesta. Osoittamalla suuri osa uudesta ra-
kentamisesta keskustaan ja tiivistyville alueille 
voidaan säilyttää lyhyet etäisyydet ympäröivään 
maaseutuun. Toisaalta kaupunkirakenteen sisään 
jäävät viheralueet nousevat entistä tärkeämpään 
asemaan. Yleiskaavassa virkistys- ja viheralueet 
muodostavat verkoston. Tärkeimmät rakenteen 
sisään jäävät viher-sinivyöhykkeet ovat harjut, 
Vanajavesi sekä Aulanko–Katuma-vyöhyke. Näi-
den alueiden liittymistä toisiinsa pyritään paran-
tamaan viher- ja virkistysyhteyksin.
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Harjualue muodostaa yhtenäisen kokonaisuu-
den. Alue muodostuu erilaisista kokonaisuuksista 
Natura-alueista liikuntapuistoihin. Alueen poh-
jois-eteläsuuntaisia yhteyksiä parannetaan epä-
jatkuvuuskohdissa. Harjualueen liittyy Jukolan 
asuinalueeseen kiinteästi. Harjun puoleinen osa 
Jukolasta on vielä osin rakentamatta. Kaavoituk-
sessa tulee varmistaa toimiva viheryhteys Ahve-
nistontien kohdalla.

Kaupungin tärkein puistokokonaisuus on kansal-
linen kaupunkipuisto (kp), jota tullaan laajenta-
maan yleiskaavan vaikutusaikana etelään. Puisto 
hoito- ja käyttösuunnitelma tulee päivittää. Puis-
toa kehitetään suunnitelman mukaan. Yleiskaava 
mahdollistaa puiston laajentamisen rantareittiä 
pitkin etelään. Laajennusalue on osoitettu yleis-
kaavassa käsittäen Vanajaveden ranta-alueet 
valtatielle 10 saakka. Puiston aluevarauksessa 
on osoitettu asumiseen Ojoisten kartanon  poh-
joispuolella voimassa olevan yleiskaavan kanssa. 
1960-luvun asuinaluetta täydennysrakennetaan 
tukeutuen kartanon puistoalueeseen. Kehittämi-
sen periaatteet ratkaistaan kaupunkipuiston hoi-
to- ja käyttösuunnitelman päivityksen yhteydessä. 
Kaupunkipuistoon liittyy suuri osa Hämeenlinnan 
arvokkaimmasta rakennetusta kulttuuriperinnös-
tä.

Vanajaveden merkitys matkailulle ja virkistykselle 
lisääntyy keskustan kehittymisen myötä. Ranta-
reitti täydennetään Kantolan ja Visamäen alueilla. 
Lisäksi tulee kehittää yleiskaavassa osoitetut yhte-
ydet harjujen ja rantareitin välillä Kankaantakana, 
Pullerilla, Visamäessä ja Miemalassa.

Itäisien kaupunginosien läpi kulkee kattava vi-
herverkosto Aulangolta Katumajärvelle sekä Va-
najavedeltä Hätilän metsiin. Tärkein kehitettävä 
yhteys on Kutalanjoen varsi sekä yhteys Katisista 
Siiriin sekä urheilupuisto toteutus. Läntiset pien-
taloalueet on suunniteltu laajan viherverkoston 
saarekkeina. Yhteydet harjuilta Alajärvelle ja ym-
päröivään maaseutuun on olemassa.

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee erityi-
sesti kiinnittää huomiota pääsyyn järvien äärel-
le ja uimapaikoille sekä yhtenäisten hiihto- ja 
kävelyreitistön säilymiseen. Virkistyspalveluja 
ja ekosysteemipalveluja kehitetään koko kaava-
alueella. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaat alueet ja turvattava arvojen 
säilyminen. Alajärvelle, Katumajärvelle, Aulagol-
le, Katiskoskelle ja Kankaistenjärvelle on osoitettu 
ratkeilyalueita (VR). Retkeilyalueelle saa rakentaa 
ulkoilukäyttöä palvelevia pienehköjä rakennuksia 
ja rakennelmia. Näiden alueiden läheisyyteen on 
metsäalueille osoitettu lisäksi ulkoiluohjauksen 
tarvetta (MU), joilla ei ole tarvetta retkeilyyn liit-
tyvään rakentamiseen.

Katumajärven itäpuolen aiempia retkeilyalueita 
on muutettu MU-alueiksi, sillä alueelle tarpee-
linen virkistyskäyttö voidaan osoittaa tulevien 
kaupunginosien viheralueille, ympäröivään maa-
seutuun sekä hyvien yhteyksien kautta Aulangon 
suuntaan. Kaupunki keskittyy kehittämään erityi-
sesti Aulankoon, harjuihin ja Vanajaveteen liitty-
viä yhtenäisiä ulkoilu- ja retkeilyalueita sekä mui-
ta järvien ranta-alueita.

Kaavassa on kaksi siirtolapuutarha-aluetta (RP): 
Kantolan valtakunnallisesti merkittävä kulttuuri-
ympäristö sekä Aulangon vielä toteutumaton siir-
tolapuutarha.

7.10. Ympäristö
7.10.1. Rakennettu kulttuuriympäristö ja 

maisema
Kulttuuriperintö on tärkeä osa Hämeenlinnan, 
Suomen vanhimman sisämaakaupungin, identi-
teettiä. Kaupunkia kehitetään kulttuuriympäristö 
ja eri aikakausien kerroksellisuus huomioon otta-
en.

Yleiskaavassa on huomioitu vuoteen 2017 saakka 
tehdyt selvitykset. Kaava-aineistosta puuttu siten 
uusimman rakennuskannan inventointi. Tämä 
työ tehdään osana seuraavaa yleiskaavakierrosta. 
Tämä on huomioitava kaavakarttaa tulkittaessa.

Yleiskaavakarttaan on merkitty valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat raken-
netut kulttuuriympäristöt sekä muinaismuistoalu-
eet (SM), muinaismuistokohteet, lailla suojellut 
rakennukset, historialliset tielinjat ja valtakun-
nallisesti arvokkaat maisema-alueet. Merkintöjen 
määrä kertoo kaupungin historiallisesta merkittä-
vyydestä ja poikkeavasta asemasta Suomen kau-
punkien joukossa.

Edellä mainitut merkinnät eivät koske uusinta 
rakennuskantaa eivätkä uusia ympäristöjä. Ker-
roksellisuuden ja monimuotoisuuden säilyttämi-
seksi on erityisen tärkeää yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa huomioida myös uudempien aika-
kausien kerrosten säilyminen siten, että eri aika-
kaudet ovat tulevaisuudessakin tunnistettavissa.

Yleiskaavan tavoitteena on tukea sellaisia alueel-
lisia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon alueiden 
erityispiirteet mutta eivät estä kaupunkirakenteen 
kehittämistä. Tiivistämisen ja täydennysrakenta-
misen yhteydessä tulee tutkia rakentamisen vai-
kutus kaupunkimaisemaan riittävällä tarkkuudel-
la. Yleensä tämä käsittää korttelin ja kadun, mutta 
joissakin kohteissa, kuten Hätilässä tulee tarkas-
teltavaksi koko kaupunginosa. Tiivistämisen vyö-
hykemerkintä ei koske valtakunnallisesti mer-
kittäviä kulttuuriympäristöjä, kuten Sairiota tai 
Linnanniemeä lukuun ottamatta keskusta-aluetta, 
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Kuva 76. Kansallisen kaupunkipuiston rajaus, valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, valtakunnallisesti merkittä-
vät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009), maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympä-
ristöt, lailla suojellut rakennukset ja historialliset tielinjat yleiskaavassa.

missä mahdollinen täydennysrakentaminen on 
sovitettava arvokkaaseen ympäristöön.

Yleiskaavamääräyksen mukaan rakennuksissa 
suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, täyden-
nysrakentamisen ja muiden alueella tehtävien 
toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen ra-
kennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja/
tai maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. Ra-
kennuksia ei saa purkaa ilman lupaa (MRL 127.1 
§). Kaikessa kehittämisessä on sovitettava yhteen 
maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympäristö-
arvot. 

Historiallisten teiden linjausta, liittymiä, raken-
teita ja päällysteitä, kevyen liikenteen väyliä sekä 
lähiympäristöä koskevista suunnitelmista ja toi-
menpiteistä on pyydettävä Museoviraston lausun-
to. Muinaismuistokohteet ovat muinaismuistolain 
rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen 
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu 
siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista 
maankäyttösuunnitelmista tulee pyytää Museovi-
raston lausunto.

Vuorentaan pellot, Hattelmalajärven ympäristön 
peltoaukea ja Aulangonjärven pohjoispuolella ole-
va pääosin Hattulassa sijaitsevan pellon osa sekä 
Aulangontien varren pieni peltoalue on osoitettu 

maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA). 

Muut maisemallisesti tärkeät yhtenäiset peltoalu-
eet on osoitettu maatalousalueiksi (MT). Alueiden 
säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maise-
makuvan kannalta tärkeää. Alueella on sallittua 
vain maatalouteen liittyvä rakentaminen. Raken-
tamisen sijoittelussa tulee huomioida alueen mai-
semalliset arvot ja rakentaminen on sijoitettava 
siten, ettei yhtenäisiä peltoaukeita pirstota.

Yleiskaavassa on osoitettu lisäksi kaksi muuta ar-
keologisesti arvokasta aluetta merkinnällä S: Han-
gasmäki ja Kankaisten vanha kylä.

Käytettyjen inventointien tiedot on merkitty 
3/2017 rekistereissä olleen tilanteen mukaisesti.

7.10.2. Luonnonympäristö
Kaupunkiluontoverkosto on suunniteltu siten, 
että kantakaupunkiin syntyy kestävä viherraken-
ne, vaikka kaupunkirakenne tiivistyy ja käyttäjä-
määrä lisääntyy. Vihersinivyöhykkeet muodosta-
vat rungon ekologiselle verkostolle ja metsäver-
kostolle sekä niiden kehittämiselle. Rakennetta-
vien alueiden ja uusien puistojen suunnittelussa 
otetaan huomioon ekosysteemipalvelujen ja eko-
logisen laadun kehittäminen sekä erilaiset käyttä-
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järyhmät. Yleiskaavan yhteydessä ei ole tehty koko 
alueen kattavaa viherrakenneselvitystä, joten tar-
kemman alueiden suunnittelun yhteydessä on sel-
vitettävä selvitysten ajantasaisuus ja tehdä tarvit-
tavat lisäselvitykset.

Kartalle on merkitty perustetut tai perustettavik-
si suunnitellut luonnonsuojelualueet (SL), Natura 
2000 -verkostoon kuuluvat alueet (nat) sekä eri-
tyiset viheryhteystarpeet on merkitty silloin, kun 
uudisaluetta ei ole vielä suunniteltu tai kaupunki-
rakenteessa oleva yhteyttä tulee parantaa. 

Karttaan on osoitettu myös maa- ja metsätalous-
valtaisia alueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja 
(MY). Alueella on sallittua vain maa- ja metsätalo-
utta palveleva rakentaminen. Metsänhoitotoimen-
piteet on suoritettava alueen erityisluonteen edel-
lyttämällä tavalla siten että maisemalliset ja muut 
ympäristölliset arvot säilyvät. Lisäksi kartalla on 
osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeät alueet ja kohteet (luo) silloin, kun 
ne selvitysten perusteella tunnetaan. Luonnonym-
päristöä sisältyy lisäksi lähes kaikkien aluevaraus-
ten sisään. 

Luonnonympäristö on osoitettu kaavassa aiempi-
en osayleiskaavojen mukaisina lukuun ottamatta 

Katumajärven itäpuolta, missä retkeilyalueen ti-
lalla on maa- ja metsätalousalueeksi, millä on eri-
tyistä liikkumisen ohjaamisen tarvetta. Asiaa on 
selostettu kohdassa 7.9. Tämän lisäksi Kitun kylä-
alueen nykyisin voimassa oleva MU/MY -merkin-
tä on jaettu siten, että Kitun arvokas peltomaisema 
on osoitettu MT-merkinnällä ja kyläalue puineen 
MY-alueeksi. Muu alue on osoitettu M- tai MU-
alueeksi ja alueelle on lisäksi osoitettu maankaa-
topaikka. Katumajärven itäpuolen osayleiskaavan 
mukaan alueen arvot liittyvät nimenomaan kylään 
ja sitä ympäröivään peltomaisemaan.

Osayleiskaavassa on osoitettu ekologisten yhteyk-
sien kannalta merkittävät tai lajirikkaat luontoalu-
eet, kallioalueet, lehdot ja kosteikot, uhanalaisten 
lajien esiintymisalueet ja metsälain10 §:n mukai-
set erityisen tärkeät elinympäristöt. Pääasiallisesti 
arvokkaat luontokohteet sijoittuvat virkistys- tai 
maa- ja metsätalousalueille. Yleiskaavassa on 
osoitettu myös Moreenin eteläpuolitse lännes-
tä itään kulkeva ekologinen yhteys Janakkalan ja 
Hämeenlinnan rajalle. Yhteys on Hämeen liiton 
teettäm’än Kanta-Hämeen ekologisen verkoston 
selvityksen mukainen kriittinen yhteys.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden 

Kuva 77. Hattelmalanjärvi on luonnonsuojelualueeksi 
perustettu lintujärvi, joka kuuluu Natura 2000 –ohjelmaa. 
Kuva Heli Jutila.
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alueiden käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa 
on otettava huomioon luonnon monimuotoisuu-
den kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliöla-
jiesiintymien säilyttämisedellytykset. Alueella ei 
tule harjoittaa sellaisia metsätaloustoimia, joilla 
vaarannetaan kohteen suojeluarvojen (vesitalo-
us, pienilmasto) säilyminen. Alueella on voimassa 
MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Yleiskaavassa on lisäksi osoitettu luonnonuisto-
merkit. Kaikki rekisteritiedot on päivitetty 3/2017 
tilanteen mukaan.

7.10.3. Ympäristöhäiriöt
Kaavakartalla esitetään ampuma-alueista johtu-
van ampumamelualueen rajat. Ampumamelu-
tason ollessa yli 55 dBA alueella ei sallita uusien 
asuinrakennusten rakentamista. Ainoastaan ole-
vien asuinrakennusten peruskorjaaminen ja laa-
jentaminen, mikä ei lisää uusien asuntojen luku-
määrää, on sallittu (me1). Kun ampumamelutaso 
on välillä 50dBA ja 55dBA, on asuntoja tai muita 
melulle herkkiä toimintoja käsittävästä hankkees-
ta pyydettävä puolustusvoimien lausunto sekä ar-
vioitava uuden melualueen laajuus valtioneuvos-
ton asetuksen (903/2017) mukaisesti (me2). 

Melualueella sijaitsevan alueen ottaminen yleis-
kaavassa suunniteltuun käyttöön perustuu ase-
makaavaan, jolla ratkaistaan riittävä suojaus me-
lulta. Kaavoituksessa, muussa suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee ottaa huomioon tulvavaara, 
meluhaitta, liikenteen ja teollisuuden aiheuttamat 
hiukkaspäästöt ja mahdollinen tärinän vaimen-
nustarve. Liikennemelun, liikenteen hiukkaspääs-
töjen ja tärinän kannalta keskeisiä lähteitä ovat 
valtatie 3 ja 10, kantatie 57, seututiet 130 ja 290, 
päärata sekä Paasikiventie, Viipurintie ja Ahvenis-
tontie. Näitä alueita asemakaavoitettaessa tulee 
esittää meluntorjuntasuunnitelma, selvittää lii-
kenteen ilmanpäästöt sekä tarkistaa ilmansuoje-
lutoimenpiteiden tarpeellisuus ja mahdollinen tä-
rinän vaimennustarve. Näillä alueilla ei edellytetä 
lähivirkistysalueiden (VL) melusuojausta.

Kaavakartassa on osoitettu mahdollisella terveys-
haitan poistamistarpeella (!) alueet, joissa on tai 
on ollut toimintaa, joka on voinut aiheuttaa maa-
perän saastumista. Maaperä on tutkittava ja tar-
vittaessa kunnostettava asemakaavoituksen yh-
teydessä. Huutomerkillä merkittyjen kohteiden 
valinta perustuu kaupungin asiantuntija-arvioon 
Matti-tietokannassa olevista kohteista, joita ei ole 
kunnostettu. Merkinnän tarkoituksena on osoit-

Kuva 78. Ilmakuva keskustasta. Ilmakuvaus Vallas Oy.
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taa tiedossa olevat alueet, joilla saattaa olla haittaa 
ja jotka täytyy huomioida tarkemmassa suunnit-
telussa.

Seveso II konsultointivyöhykkeet on käsitelty koh-
dassa Työpaikat.

7.11. Vesiensuojelu ja ranta-alueet
Pohjavesialueella tulee kiinnittää erityistä huomi-
ota pohjaveden suojelemiseen. Pohjavesialueella 
rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat 
ympäristönsuojelunlain mukainen pohjaveden pi-
laamiskielto ja vesilain mukainen pohjavesiesiin-
tymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuuden hei-
kentämistä koskeva vesitaloushankkeen yleinen 
luvanvaraisuus.

Asemakaavoituksessa tulee osoittaa alueellisille 
hulevesien hallintajärjestelmille soveltuvat sijoi-
tuspaikat ja mitoitus sekä ohjeistaa kortteli- ja/tai 
tonttikohtaista hulevesien hallintaa. Hulevesien 
hallinnassa tulee noudattaa kaupungin huleve-
sistrategiaa. Hulevesien viivytys- ja laskeutuspai-
kat (hv) on osoitettu ohjeellisella viivalla. Alueet 
ja rakenteet suunnitellaan yksityiskohtaisemmin 
asemakaavoituksen yhteydessä. Osayleiskaavassa 
hulevesien hallintaan liittyvät paikat on merkitty 
ojauomien yhteyteen tai uusien rakennettavien 
alueiden sisään.

Kaavakartalla on osoitettu ranta-alueilla sijaitse-
vat loma-asuntoalueet (RA). Rakentamisen tulee 
sopeutua hienovaraisesti ympäristöön, maaston-
muotoihin ja rantamaisemaan. Rantarakennusoi-
keus käsitellään ottaen huomioon maanomistaji-
en yhdenvertainen kohtelu emätilaperiaatteen ja 
kaavassa määritettyjen yhtenäisten mitoitusperi-
aatteiden mukaisesti. Tässä otetaan huomioon si-
jainti, luonnon olosuhteet, maisema, vesistö sekä 
mahdollinen vesihuoltoverkko ja vapaan rannan 
määrä. Huomion arvoista on, että rakentaminen 
ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa MRL 72.1 §:ssä 
tarkoitettua kaavaa, vaatii aina MRL 171.3 §:n mu-
kaisen poikkeamispäätöksen. Tämän yleiskaavan 
yhteydessä ei ole tehty rantojen rakentamisen mi-
toitustarkastelua.

Yleiskaavassa on nykyisiä loma-asuntoalueita 
osoitettu asuinkäyttöön (AP) silloin, kun näille 
asunnoille on kaavan toteuttamisen aikana jär-
jestettävissä kunnallistekninen huolto. Asuntojen 
tulee sijaita myös lähellä muuta asutusta.

7.12. Yhdyskuntatekninen huolto ja 
erityisalueet

Kaavassa noin puolet uusista aluevarauksista si-
jaitsee olemassa olevan yhdyskuntateknisen huol-
lon piirissä. Alueiden tiivistäminen ei pääsääntöi-
sesti vaadi kunnallisteknisiä investointeja. Laa-
jemmat uudisalueet rakenteen sisälläkin vaativat 

merkittävää panostusta infraan.

Kaavakartalle on merkitty kaasulinjat (k). Raken-
taminen ja muu toiminta maakaasuputken lähei-
syydessä on rajoitettua. Rakentamisen sijoitte-
lussa tulee huomioida isomman maakaasuputken 
viereen mahdollisesti tuleva rinnakkaisputken ti-
lavaraus Pirkanmaan suuntaan johtavalla kaasu-
linjalla.

Yleiskaava-alueen isoimmat johtolinjat (110 kV) 
on osoitettu karttaan (z). Voimalaitokset ja Suu-
rimmat sähköasemat on osoitettu merkinnällä 
EN. Kaavakartalle on lisäksi merkitty Elenian eh-
dottama Moreeni-Turengin -voimalinjavaraus ja 
tämän vaatima säköasema sekä Moreeni-Turen-
gin toinen linjavaraus.

Vesihuollon alueet Ahvenistonharjulla Poltinahol-
la sekä Pikku-Parolassa on osoitettu merkinnällä 
ET. 

Karanojan jätteidenkäsittelyalue ja sen laajennus 
on merkitty erityisaluemerkinnällä (E). Kuus-
lahden maankaatopaikka ja mahdollinen uusi 
maankaatopaikka Majalahdessa ja Äikäälässä on 
osoitettu maanläjitysalueiksi (E-1). Läjityksen 
päätyttyä alue tulee maisemoida ja ottaa virkistys-
käyttöön tai muuhun alueelle sopivaan käyttöön. 
Majalahden ja Äikäälän toiminta vaativat ympä-
ristöluvan ja alueen soveltuminen maankaatopai-
kaksi ratakaistaan vasta ympäristölupamenette-
lyssä. Äikäälässä lupa on vireillä ja Kuuslahdessa 
on luvitettu toiminta käynnissä. 

Hätilän ja Ilveskallion harjoitusalueet on osoitettu 
Puolustusvoimille varatuiksi alueiksi (EP). Ahve-
niston moottorirata ja ampumarata on osoitettu 
erityismerkinnällä E. Valtateiden yhteyteen on li-
säksi merkitty suojaviheralueita (EV).

Kantakaupungin kolme hautausmaata on osoitet-
tu merkinnällä EH.

7.13. Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 185 neliöki-
lometriä. Rakentamiseen osoitettuja alueita ny-
kyisin noin 3 600 ha (19,5 %). Suunniteltuja uusia 
rakennusalueita on noin 1 328 ha (7,2 %) ja reser-
vialueita 716 ha (3,9 %).  Uusista rakentamisen 
alueista pientalovaltaisille alueille on varattu 583 
ha, joka on noin 270 ha vähemmän kuin luonnos-
vaiheessa. Uusille kerrostalovaltaisille alueille on 
osoitettu 80 ha. Keskusta laajenee 57 ha. Uusia 
kaupan ja palvelun alueita on 131 ha ja työpaikka-
alueita 374 ha.

Mikäli kaikki osayleiskaavaluonnoksessa osoite-
tut asuntoalueet ja keskustan asuinrakennukset 
toteutuisivat, tarkoittaisi se noin 15 000 uutta 
asukasta suunnittelualueelle. Asuinalueet eivät 
tule toteutumaan kokonaisuudessaan. Määrä on 
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kaksinkertainen tarpeeseen nähden johtuen aluei-
den toteutukseen liittyvistä epävarmuustekijöistä, 
kuten maanomistustilanteesta ja luontoarvoista. 
Toteutuva määrä tulee olemaan vähäisempi kuin 
aluevaraukset, joten toteutusjärjestyksellä on suu-
ri merkitys alueiden kannattavuuteen. Lisäksi re-
servialueille voisi sijoittaa noin 7 000 asukasta.

Noin 50 % asumisesta arvioidaan sijoittuvan ker-
rostalovaltaisille alueille, 10 % tiivistyvälle kehälle 
vaihteleviin asuntotyyppeihin ja 40 % laajeneville 
alueille rivitaloihin ja omakotitaloihin. Alueiden 
toteutumista varten valmistellaan paikkatietoihin 
perustuva yleiskaavan toteutusohjelma.

Alueiden käyttö Ala/ha   %

Keskustatoiminnot
- nykyinen 142 0,8 %
- uudet 57 0,3 %

Asuminen
- nykyinen
   - pientalo 1 954 10,6 %
   - kerrostalo 178 1,0 %
- uudet
   - pientalo 583 3,2 %
   - kerrostalo 80 0,4 %
- reservialueet 451 2,4 %

Palvelut
- nykyiset 296 1,6 %
- uudet 131 0,7 %

Työpaikat
- nykyiset 480 2,6 %
- uudet 374 2,0 %
- reservialueet 265 1,4 %

Kunnallistekniikka
- nykyiset 322 1,7 %
- uudet 103 0,6 %

Puolustusvoimat 1735 9,4 %

Muinaismuistot/ 
rakennussuojelu 144 0,8 %

Luonnonsuojelu 886 4,8 %

Virkistysalueet 2 052 11,1 %

Maa- ja metsätal. 6 937 37,5 %

Rantarakentaminen 225 1,2 %

Vesistöt 1 813 9,8 %

Yhteensä 18491 100 %

Reservialueet yhteensä 716 3,9 %

Kuva 79. Taulukko aluevarauksien laajuuksista.
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7.14. Yleiskaavaluonnoskartan 9512A 
pienennös 1:100 000 / 1:40 000
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7.15. Keskustan osa-alueen kartan 9512B pienennös 1:10 000
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7.16. Yleiskaavamääräykset

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA 2035
4.4.2018

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet.
Merkinnällä on osoitettu aluevaraukset, joilla tapahtuu olennaisia muutoksia nykytilanteeseen 
nähden. Värireunus ja alueisiin liittyvät kirjainmerkinnät (aluevarausmerkintä) osoittavat 
yleiskaavamerkintöjen mukaisen maankäyttömuodon.

Yhdistettyjen toimintojen alue.
Keskustan ulkopuolinen alue, joka on varattu useampaa toimintaa varten. Korttelikohtainen 
pääkäyttötarkoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Suojeltava alue.

Asuinalue.
Asuntotyyppijakauma on tarkoitettu monipuoliseksi. Alueelle voidaan osoittaa myös asumiselle 
tarpeellisia yksityisiä tai julkisia palveluja, alueen sisäisiä liikenneyhteyksiä, pysäköintialueita, 
virkistysalueita ja yhdyskuntateknisen huollon alueita.

Erillispientalovaltainen asuntoalue.
Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat asemakaava-alueiden ulkopuoliset 
erillispientalovaltaiset asuntoalueet.

Pientalovaltainen asuinalue.
Alueelle sijoitettavasta kerrosalasta pääosa on sijoitettava pientaloihin. 

Asumisen reservialue.

Kyläalue.
Merkinnällä on osoitettu kyläalueet, jonne voidaan sijoittaa asutusta, maatalouden 
tilakeskuksia, palveluja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja. 
Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuspaikkojen sijoitteluun siten, että alue 
on tarvittaessa tiivistettävissä kylämäistä tehokkaampaan asumiseen. Kulttuuriympäristöjen 
ominaispiirteet tulee säilyttää tiivistämisen yhteydessä. 

Maakuntakeskus. Aluevaraukset määritellään tarkemmin kaavakartalla 9512 B.
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Liike- ja toimistopainotteinen keskustatoimintojen alue. 

Palvelu- ja hallintopainotteinen keskustatoimintojen alue.

Asuinpainotteinen keskustatoimintojen alue.

Asuinpainotteinen keskustatoimintojen reservialue.

Kerrostalovaltainen asuinalue.
Alueelle voidaan osoittaa myös asumiselle tarpeellisia yksityisiä tai julkisia palveluja, alueen 
sisäisiä liikenneyhteyksiä, pysäköintialueita, virkistysalueita ja yhdyskuntateknisen huollon 
alueita.

Asuin- ja liikerakennusten alue.
Alueelle voidaan osoittaa myös asumiselle tarpeellisia yksityisiä tai julkisia palveluja, alueen 
sisäisiä liikenneyhteyksiä, pysäköintialueita, virkistysalueita ja yhdyskuntateknisen huollon 
alueita.

Palvelujen ja hallinnon alue.
Merkinnällä osoitetaan julkisten ja yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita. Alueelle ei saa 
sijoittaa kaupan suuryksikköä.

Kaupan alue.
Alue varataan seudullisesti merkittäville kaupan palveluille. Alueelle saa sijoittaa 
vähittäiskaupan suuryksikön.

Kaupan alue.
Alue varataan alueellisesti merkittäville paljon tilaa vaativille kaupan palveluille. Alueelle ei saa 
sijoittaa merkittävää päivittäistavarakauppaa.

Lähipalvelujen alue.
Merkinnällä on osoitettu pääasiassa alueen sisäisiä, asumiseen liittyviä julkisia tai yksityisiä 
palvelutoimintoja, joiden sijainti tarkentuu asemakaavoituksen yhteydessä. Palvelut on 
sijoitettava niin, että ne tukevat toisiaan ja tilojen yhteis-/vuorottaiskäyttö on mahdollista.



110

Elinkeinoelämän alue.
Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastorakentamiselle. Alueelle saa sijoittaa myös teollisuutta 
palvelevaa kauppaa ja palveluita. 

Elinkeinoelämän alue.
Alue varataan teollisuus- ja varastorakentamiselle. Alueelle saa sijoittaa merkittävän, 
vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Elinkeinoelämän alue.
Ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Merkinnällä on osoitettu 
teollisuusalue, jonka läheisyydessä on ympäristövaikutuksille herkkiä toimintoja kuten 
asumista. Alueelle voidaan sijoittaa teollisuus- ja varastotoimintaa, joka ei aiheuta ympäristöä 
häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä.

Elinkeinoelämän alue.
Alue varataan työpaikoille. Alueelle voidaan sijoittaa toimisto- ja palvelutyöpaikkoja sekä 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia. 

Elinkeinojen reservialue.

Lähivirkistysalue.
Merkinnällä osoitetaan rakennettujen alueiden läheisyydessä sijaitsevat viheralueet ja laajat 
rakennetut puistot, jotka on tarkoitettu ulkoiluun, virkistykseen ja luonnon kokemiseen. 
Maiseman ja luonnonympäristön ominaispiirteitä tulee vaalia hoidettaessa metsää ja 
rakennettaessa virkistysalueita ja -reittejä. Virkistysreitit tulee liittää toisiinsa ja kevyen 
liikenteen verkostoon. 

Puisto.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Merkinnällä osoitetaan alueellisesti ja seudullisesti tärkeät urheilu- ja virkistyspalvelut. Alueelle 
voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja 
rakennelmia.

Retkeily- ja ulkoilualue
Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia pienehköjä rakennuksia ja rakennelmia. 

Loma-asuntoalue
Alue varataan vapaa-ajan asumiselle. Rakentamisen tulee sopeutua hienovaraisesti 
ympäristöön, maastonmuotoihin ja rantamaisemaan.
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Matkailupalvelujen alue.
Alue varataan matkailulle ja siihen liittyville toiminnoille. Alueen suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee vaalia maiseman ominaispiirteitä ja turvata merkittävien luonto- ja 
kulttuuriarvojen säilyminen.

Siirtolapuutarha-alue. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota jalankulku- ja 
pyöräily-yhteyksiin.

Yleinen pysäköintialue.

Maantiealue.

Raideliikenteen alue.

Venesatama.

Erityisalue.

Maanläjitysalue. Läjityksen päätyttyä alue tulee maisemoida ja ottaa virkistyskäyttöön tai 
muuhun alueelle sopivaan käyttöön.

Energiahuollon alue.

Jätteenkäsittelyalue.
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Puolustusvoimien alue.

Yhdyskuntateknisen huollon alue.

Yhdyskuntateknisen huollon kohde.

Hautausmaa-alue.

Suojaviheralue.
Aluetta tulee kehittää puistomaisena.

Suojelualue.
Merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain 29 §:n perustella suojellut luontotyypit ja muita 
arvokkaita luontoalueita. Alueen ominaispiirteiden heikentäminen on kielletty. Toimenpiteitä 
suunnitellessa tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen.

Alue on luonnonsuojelulailla suojeltu tai tarkoitettu suojeltavaksi. Merkinnällä on osoitettu 
luonnonsuojelulain nojalla perustetut tai perustettavaksi aiotut luonnonsuojelualueet. Alueella 
ei tule suorittaa sellaisia toimia, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja.  Alueella on 
voimassa MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Rakennussuojelualue.

Muinaismuistoalue. 
Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen 
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on 
muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä 
Museoviraston lausunto.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
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Maatalousalue.
Alueiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää. Alueella 
on sallittua vain maatalouteen liittyvä rakentaminen. Rakentamisen sijoittelussa tulee 
huomioida alueen maisemalliset arvot ja rakentaminen on sijoitettava siten, ettei yhtenäisiä 
peltoaukeita pirstota.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.
Alueen käytön suunnittelussa on maa- ja metsätalouden lisäksi kiinnitettävä huomiota 
ulkoilumahdollisuuksia parantavien ja ulkoilusta aiheutuvia haittoja vähentävien ulkoilupolkujen 
järjestämisen mahdollisuuksiin.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Alueella on sallittua vain maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen.
Metsänhoitotoimenpiteet on suoritettava alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla siten että 
maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät. Alueella on voimassa MRL 43.2 §:n 
mukainen rakentamisrajoitus.

Vesialue.

Muinaismuistokohde.
Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain 
nojalla kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto.

Lailla suojeltu rakennus tai rakennusryhmä.
Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, täydennysrakentamisen ja muiden 
alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen rakennushistoriallisesti, 
kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. Rakennuksia ei saa 
purkaa.

Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä.
Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, täydennysrakentamisen ja muiden 
alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen rakennushistoriallisesti, 
kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. 

Luonnonmuistomerkki

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue/kohde.
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Arvokas geologinen muodostelma.

Muu arkeologinen kulttuuriperintöalue.
Alueella sijaitsevien historiallisten asutus- ja viljelyhistoriallisten rakenteiden ja kerrostumien 
poistaminen on sallittua vain erityisistä syistä ja riittävän arkeologisen dokumentoinnin jälkeen. 
Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava Museovirastoa.

Kevyen liikenteen yhteystarve.
Reitin tarkka sijainti määräytyy yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Viheryhteystarve.
Merkinnällä on osoitettu virkistysalue- tai ekologiseen verkostoon ja/tai hulevesien hallintaan 
liittyviä yhteystarpeita.

Ohjeellinen hulevesien viivytys- ja laskeutuspaikka.
Alueet ja rakenteet suunnitellaan yksityiskohtaisemmin asemakaavoituksen yhteydessä.

Historiallinen tielinja.
Teiden linjausta, liittymiä, rakenteita ja päällysteitä, kevyen liikenteen väyliä sekä 
lähiympäristöä koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä on pyydettävä Museoviraston 
lausunto.

Valtatie /kantatie.

Seututie /pääkatu.

Yhdystie /kokoojakatu.

Moottoritie.

Päärata.

Eritasoliittymä.
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Parannettava tai uusi liittymä.

Merkittävästi parannettava katu tai tie.

Ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tielinjaus.
Merkinnällä on osoitettu uudet ohjeelliset kokoojakatujen tielinjaukset, joiden sijainti tarkentuu 
asemakaavoituksen yhteydessä.

Kävelykatu.

Hitaan liikkumisen katu

Ohjeellinen ulkoilureitti.

Ulkoilureitti.

Pyöräilyn pääreitti.

Kaasulinja.
Rakentaminen ja muu toiminta maakaasuputkiston läheisyydessä on rajoitettua. Rakentamisen 
sijoittelussa tulee huomioida maakaasuputken mahdolliselle rinnakkaisputkelle tilavaraus 
Pirkanmaan suuntaan johtavalla kaasulinjalla.
Voimajohto.
Rakentaminen ja muu toiminta 110 kV ja 400 kV voimajohtojen läheisyydessä on rajoitettua. 
Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa vaaraa 
voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen 
sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää risteämälausunto.

Ohjeellinen uusi voimajohto.

Pohjavesialue.
Merkinnällä on osoitettu veden hankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1-luokka).
Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojelemiseen. Pohjavesialueella 
rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat ympäristönsuojelunlain mukainen pohjaveden 
pilaamiskielto ja vesilain mukainen pohjavesiesiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuuden 
heikentämistä koskeva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus.

Pohjavesialue.
Merkinnällä on osoitettu muu pohjavesialue (2-luokka).
Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojelemiseen. Pohjavesialueella 
rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat ympäristönsuojelunlain mukainen pohjaveden 
pilaamiskielto ja vesilain mukainen pohjavesiesiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuuden 
heikentämistä koskeva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus.
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Moreenin osavaluma-alue, jolle ei tule sijoittaa pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavaa 
toimintaa.

Ampumamelualueen raja.
Ampumamelutaso on yli 55 dBA
Alueella ei sallita uusien asuinrakennusten rakentamista, vaan ainoastaan olevien 
asuinrakennusten peruskorjaaminen ja laajentaminen, mikä ei lisää uusien asuntojen 
lukumäärää, on sallittu.
Ampumamelualueen raja.
Ampumamelutaso on välillä 50dBA ja 55dBA.
Asuntoja tai muita melulle herkkiä toimintoja käsittävästä hankkeesta on pyydettävä 
puolustusvoimien lausunto sekä arvioitava uuden melualueen laajuus valtioneuvoston 
asetuksen (903/2017) mukaisesti.

Kaava-alueen raja

Kunnanraja.

Uimapaikka.

Pysäköintilaitos.

Linja-autoliikenteen matkakeskus.

Rautatieasema.

Venesatama

Laivaväylä.

Tiivistämistarve.



117

Seveso II konsultointivyöhyke. Merkinnällä osoitetaan Seveso II -direktiivin mukaisten laitosten 
konsultointivyöhykkeet. Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän 
konsultointivyöhykkeen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Konsultointivyöhykkeellä sallitaan täydennysrakentaminen tilannekohtaisen harkinnan mukaan 
asemakaavoituksella. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista vyöhykkeen 
sisälle on pyydettävä Turvalllisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) lausunto.

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue.
Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeluarvoja, joiden huomioon ottamisesta 
on säädetty luonnonsuojelulain 10. luvussa. Alueen ja sen ympäristön suunnittelussa on 
varmistettava, että Natura-alueen suojeluarvot eivät vaarannu tai heikkene.

Kansallinen kaupunkipuisto.

Kansallisen kaupunkipuiston ohjeellinen laajenemisalue.

Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. 
Alueen suunnittelun lähtökohdaksi on otettava kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö, 
jonka arvot säilytetään. Asemakaavoitettavilla alueilla suojelu ratkaistaan tarkemmin 
asemakaavoituksen yhteydessä. Alueella tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen ja muut 
suoritettavat toimenpiteet on sopeutettava rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, 
taajamakuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja/tai maisemallisiin arvoihin. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää rakennusten sijoitteluun, mittakaavaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin.

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. 
Aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä on museoviranomaiselle 
varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.

Mahdollinen terveyshaitan poistamistarve.
Paikassa on tai on ollut toimintaa, joka on voinut aiheuttaa maaperän saastumista. Maaperä on 
tutkittava ja tarvittaessa kunnostettava asemakaavoituksen tai muun suunnittelun yhteydessä.
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YLEISMÄÄRÄYKSET:
Rakennettavaksi merkityt alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. Alueille voidaan 
kaavoittaa muitakin kuin pääkäyttötarkoituksen mukaisia toimintoja, mikäli ne sopivat alueen 
luonteeseen eikä niistä aiheudu haittaa pääkäyttötarkoituksen mukaiselle käytölle. Alueiden 
toteuttamisessa tulee varmistaa viihtyisä, turvallinen ja esteettisesti laadukas ympäristö niin 
autoilijan, pyöräilijän kuin jalankulkijankin näkökulmasta.

Melualueella sijaitsevan alueen ottaminen yleiskaavassa suunniteltuun käyttöön perustuu 
asemakaavaan, jolla ratkaistaan riittävä suojaus melulta. Kaavoituksessa, muussa 
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon tulvavaara, meluhaitta, liikenteen ja 
teollisuuden aiheuttamat hiukkaspäästöt ja mahdollinen tärinän vaimennustarve. 
Liikennemelun, liikenteen hiukkaspäästöjen ja tärinän kannalta keskeisiä lähteitä ovat valtatie 3 
ja 10, kantatie 57, seututiet 130 ja 290, päärata sekä Paasikiventie, Viipurintie ja Ahvenistontie. 
Näitä alueita asemakaavoitettaessa tulee esittää meluntorjuntasuunnitelma, selvittää liikenteen 
ilmanpäästöt sekä tarkistaa ilmansuojelutoimenpiteiden tarpeellisuus ja mahdollinen tärinän 
vaimennustarve. Näillä alueilla ei edellytetä lähivirkistysalueiden (VL) melusuojausta.

Asemakaavoitettavaksi tarkoitettujen alueiden ulkopuoliset alueet ovat MRL 16 §:n mukaista 
suunnittelutarvealuetta, sillä ne sijaitsevat taajaman lievealueella. Rakentamisella ei saa syntyä 
haitallista yhdyskuntakehitystä. Uudisrakentaminen on sijoitettava olemassa olevan asutuksen 
tai tiestön yhteyteen pääkäyttötarkoitusta vaikeuttamatta.

Asemakaavoituksessa tulee osoittaa alueellisille hulevesien hallintajärjestelmille soveltuvat 
sijoituspaikat ja mitoitus sekä ohjeistaa kortteli- ja/tai tonttikohtaista hulevesien hallintaa. 
Asemakaavoituksessa hulevesiselvitykset tulee laatia valuma-aluetasoisesti.

Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää 
erillinen lausunto Puolustusvoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä 
(kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät 
rajoitu puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin tai sijoitu valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaalle maisema-alueelle.  
Tuulivoimaloiden suunnittelussa tulee huomioida kulttuuriympäristön erityispiirteet.

Keskustatoimintojen alueella pääradan varressa on toiminnassa oleva rataverkon raakapuun 
kuormauspaikka.  Alue asemakaavoitetaan keskustatoiminnoille, kun radanpidon tarpeet 
alueella päättyvät.

Tarkemman alueidenkäytön suunnittelun yhteydessä ja hyvissä ajoin ennen 
vesirakentamishankkeiden toteuttamista tulee olla yhteydessä Museovirastoon vedenalaiseen 
kulttuuriperintöön liittyvän selvityksen järjestämiseksi.
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8. YLEISKAAVAN ARVIOIDUT 
VAIKUTUKSET

Yleiskaavan vaikutusten arviointi perustuu maan-
käyttö- ja rakennuslakiin (MRL). MRL:n 9 §:n mu-
kaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin 
ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeelli-
sessa määrin selvitettävä kaavan ympäristövaiku-
tukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Sel-
vitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaaval-
la voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Kaavoitukseen kuuluu sen eri tavoitteiden yhteen 
sovittavan luonteen vuoksi eri tekijöiden keskinäi-
nen punninta myös vaikutusten arvioinnin avulla. 
Riittävällä vaikutusten arvioinnilla rajataan tar-
kasteltavat vaikutukset, selvitetään ympäristön 
nykytila ja arvioidaan vaikutukset ja niiden mer-
kittävyys. Lisäksi arvioinnissa vertaillaan vaihto-
ehtoja sekä suunnitellaan, miten haitallisia vaiku-
tuksia voidaan lieventää. Selvitykset tulee kohdis-
taa MRL:n 5 §:n yleisten tavoitteiden ja yleiskaa-
van sisältövaatimusten täyttymiseen.

8.1. Yleiskaavan sisältövaatimukset
Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleis-
kaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

• yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudelli-
suus ja ekologinen kestävyys

• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväk-
sikäyttö

• asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus

• mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukko-
liikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen 
järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja 
talouden kannalta kestävällä tavalla

• mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri 
väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elin-
ympäristöön

• kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

• ympäristöhaittojen vähentäminen

• rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnon-
arvojen vaaliminen

• virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, taloudelli-
suuteen ja ekologisuuteen kiinnitetään huomiota 
siten, että noin puolet uusista asunnoista sijoite-
taan laajenevaan keskustaan tai tiivistyvälle kes-
kustan kehälle. Uusista laajenemisalueista suun-
nitellaan hieman alueille aiemmin kaavoitettuja 
alueita tehokkaampia. Hyödyntämällä maapohja 
tehokkaammin rakentamiseen vähennetään tar-

vetta avata uusia asuntoalueita muualla maa- ja 
metsätalousvaltaisilla alueilla. Asukastiheyden 
kasvattamisella tavoitellaan parempaa joukkolii-
kenteen palvelua. 

Yleiskaavan mukainen liikenneverkko ja maan-
käytön lisääminen joukkoliikennekäytävillä mah-
dollistaa joukkoliikenteen kehittämisen. Myös 
kaupallisten ja julkisten palveluiden järjestämi-
sen mahdollisuus ja taloudellinen kannattavuus 
kasvaa, kun käyttäjiä on enemmän. Tiiviimmäl-
lä yhdyskuntarakenteella saavutetaan myös ly-
hyemmät asiointimatkat ja siten liikkumistarve 
vähenee. Mikäli peruspalvelut (koulu, päiväkoti, 
kauppa) sijoittuvat kävely- ja pyöräilyetäisyydelle 
asutuksesta, lisää se lasten ja nuorten omatoimi-
sen liikkumisen mahdollisuuksia, vähentää per-
heiden henkilöautoriippuvuutta ja parantaa yleis-
tä liikenneturvallisuutta. Haja-asutusalueiden ra-
kentamista ohjataan tulevaisuudessakin nykyisen 
käytännön mukaisesti suunnittelutarveharkinnal-
la (MRL 16 §).

Ehdotusvaiheessa arvioidaan kaavan toteutta-
misesta aiheutuvia yhdyskuntataloudellisia kus-
tannuksia karkealla tasolla. Tällä pyritään sovit-
tamaan liikenne ja maankäyttö yhteen siten, että 
suuria kynnysinvestointeja voidaan mahdollisim-
man pitkään välttää.

Yleiskaava edistää yhdyskuntarakenteen tasapai-
noista kehittämistä. Elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksiä tutkitaan tarkemmin yritysvaikutus-
ten arvioinnissa. Yleiskaavan avulla nähdään yhte-
näinen kuva kaupungin asumisen, työpaikkojen ja 
palveluiden kehittämisestä ja kehittämistarpeista. 
Yleiskaavalla voidaan taata asemakaavoitettavaa 
tonttimaata pitkäksi aikaa, jolloin eri alueiden to-
teutuksen vertailu on mahdollista.

Kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä huomioi-
daan rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman 
ja luonnonarvojen vaaliminen. Rakentamisen 
ulkopuolella säilytettävät luonnon arvoalueet ja 
kohteet osoitetaan osayleiskaavassa luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta tärkeinä alueina, jotta 
ne voidaan huomioida jatkossa maankäytön suun-
nittelussa ja muissa alueille kohdistuvissa toimen-
piteissä.

Yleiskaavassa on huomioitu Puolustusvoimien 
toiminnasta aiheutuva melu sekä teollisuudesta, 
autourheilusta, jätteenkäsittelystä ja liikenteestä 
aiheutuvat ympäristöhaitat.

Yleiskaavalla parannetaan virkistysalue- ja viher-
siniverkoston toimivuutta. Virkistyskäytön tar-
peita on huomioitu ohjeellisen ulkoilureitin mer-
kinnällä ja viheryhteystarpeilla sekä osoittamalla 
jo asemakaavoitettuja virkistysalueita myös yleis-
kaavassa virkistysalueina, kuitenkin huomioiden 
yleiskaavan yleispiirteisyys. Yleiskaavan alueva-
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raukset osoittavat alueen pääkäyttötarkoituksen, 
joten asemakaavoituksella voidaan osoittaa uusia 
virkistysalueita myös osayleiskaavan mukaisten 
asuntoalueiden sisälle.

8.2. Suhde maakuntakaavaan
Yleiskaavan lähtökohtana ovat Hämeenlinnan 
kaupungin omat väestönkehitystavoitteet, jotka 
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa asunto-oh-
jelmasta ja maankäytön suunnittelun linjauksista. 
Tavoitetta on tarkistettu yhteistyössä Hämeen lii-
ton kanssa vuoden 2016 alussa. Maakuntakaavan 
mukaan pääosa Hämeenlinnan tulevien vuosien 
asuntotuotannosta tulee sijoittaa 1. vaihemaa-
kuntakaavaan merkityn HHT-liikennekäytävän 
(nykyisin Suomen kasvukäytävä) sisään. Asun-
totuotannolla tuetaan joukkoliikenteen käyttöä 
edistävän yhdyskuntarakenteen toteuttamista ja 
palvelurakennetta.

Hämeen liitolla on vireillä maakuntakaavan ko-
konaisuudistus. Työ etenee rinnan Hämeenlinnan 
kantakaupungin yleiskaavatyön kanssa. Yleiskaa-
vatyön pohjana on samoja selvityksiä ja taustama-
teriaalia. Kaupunki ja liitto on yhdessä mukana 
useissa maankäytön ja liikenteen hankkeissa, ku-
ten Urban Zone III-hankkeessa.

Yleiskaava ei ole ristiriidassa maakuntakaavan ta-
voitteiden kanssa.

8.3. Suhde valtakunnallisiin 
alueidenkäyttötavoitteisiin

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaet-
tu yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat 
periaatteellisia linjauksia, jotka tulee ottaa huo-
mioon maakunta- ja yleiskaavoituksessa. Yleista-
voitteissa kiinnitetään huomiota mm. kaupunkien 
ja maaseudun vuorovaikutukseen, kyläverkoston 
kehittämiseen sekä olemassa olevien rakenteiden 
hyödyntämiseen ja yhdyskuntarakenteen eheyttä-
miseen.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsitte-
levät seuraavia kokonaisuuksia:

1. Toimiva aluerakenne

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäris-
tön laatu

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja 
luonnonvarat

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

5. Helsingin seudun erityiskysymykset

6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset alue-
kokonaisuudet.

Yleiskaavalla edistetään yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistä ja esitetään eheyttämiseen tarvitta-

vat toimenpiteet. Yleiskaavalla mahdollistetaan 
asemakaavoituksen eteneminen ja siten tonttituo-
tanto asemakaavoitetuilla alueilla. Yleiskaavassa 
ei ole esitetty yhdyskuntarakenteen aiempaa suu-
rempaa laajenemista, vaan jo osayleiskaavoitettu-
ja alueita on supistettu. Vuosikymmenien päästä 
mahdollisesti toteutuva laajeneminen on otettu 
huomioon osoittamalla reservialueita ja yhteystar-
peita näihin. Rakentamista ohjataan mahdollisim-
man paljon nykyisen rakenteen sisään tai laajen-
tamalla jo aiemmin osoitetuille alueilla. Yleiskaa-
van tärkein tavoite on elinvoimaisuuden kasvu, 
jota tehdään eheyttämällä yhdyskuntarakennetta 
ja varmistamalla riittävästi tonttimaata asukkail-
le, yrityksille ja palveluille.

Yleiskaava palvelee koko seudun etua. Seudullises-
ti ajatellen on tärkeää tarjota asuin- ja työpaikkoja 
sekä kauppaa läheltä seutukunnan keskusta, jotta 
työpaikat ja palvelut olisivat mahdollisimman mo-
nelle hyvin saavutettavissa.

Yleiskaavassa keskusta-alueelle sijoittuva raa-
kapuuterminaali on osoitettu muuhun käyttöön. 
Terminaali on osa valtakunnallista rataverkon 
raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverk-
koa. Aluetta koskee ristiriitaiset valtakunnalliset 
tavoitteet, joista toimiva aluerakenne ja yhdys-
kuntarakenteen eheytyminen on katsottu tär-
keämmäksi. Toteutus vaatii uuden terminaalin 
löytymistä seudulta.

Tulevaisuuden kantakaupunki rajautuu lännes-
sä Alajärveen, idässä Katumajärven itäpuolisiin 
asuinalueisiin. Pohjoisessa ja etelässä taajama tu-
lee jatkumaan kuntarajojen yli.

Uudet asuntoalueet tulevat sijoittumaan pääasi-
assa laajenevan keskustan jalankulkuvyöhykkeel-
le, keskustan reunavyöhykkeelle tai intensiivisien 
joukkoliikenneyhteyksien vyöhykkeelle. Alle puo-
let uusista asukkaista muuttaa autovyöhykkeelle. 
Liikenneratkaisut mahdollistavat joukkoliiken-
teen kehittämisen väestömäärän kasvaessa myös 
autovyöhykkeellä. Myös pyöräilyolosuhteita ke-
hittämällä kasvaa kevyen liikenteen suosio, mikä 
vähentää asukkaiden henkilöautoriippuvuutta.

Suunnittelualueella on merkittäviä seudullisia 
energiahuollon verkostoja (maakaasulinja ja 110 
kV sähkölinjoja), jotka on huomioitu kaavamer-
kinnöissä ja -määräyksissä.

Kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä turvataan 
myös merkittävän rakennusperinnön ja arvok-
kaiden maisema-alueiden, kiinteiden muinais-
jäännösten sekä luonnonympäristön arvoaluei-
den säilyminen. Suojelumääräyksiä tarkennetaan 
tarvittaessa asemakaavoituksella. Elinympäristön 
laatua parantaa alueella olevien merkittävien vir-
kistysalueiden ja -reittien säilyttäminen ja ver-
koston parantaminen. Yleiskaavassa osoitettujen 
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virkistysalueiden lisäksi uusille asuntoalueille on 
tarpeen asemakaavassa osoittaa lähivirkistysalu-
eita tai puistoja ja alueiden läpi kulkevia virkis-
tysreittejä. Kaavaan on merkitty kansallisen kau-
punkipuiston alue sekä puiston laajenemissuunta. 
Kaava on ristiriidassa kaupunkipuiston tavoittei-
den kanssa Ojoisten alueella, missä yhdyskuntara-
kenteen eheytyminen ja 1960-luvun lähiön laadun 
parantaminen täydennysrakentamisella on kat-
sottu merkittäväksi. 

Hämeenlinnan kaupunki on laatinut hulevesistra-
tegian, jonka perusteella on annettu hulevesien 
hallintaa koskevia määräyksiä. Tällä ehkäistään 
mm. tulviin liittyvät riskit ja osaltaan maksetaan 
jo kertynyttä hulevesien hallinnan velkaa.

8.4. Kaavan vaikutukset
Merkittävin muutos tapahtuu laajenevan kes-
kustan alueella. Kantakaupunki laajenee myös 
reunoiltaan, mutta vähemmän, kuin aiemmin 
on arvioitu. Moreeniin kasvaa valtakunnallisesti 
merkittävä työpaikkakeskittymä. Tiiriö laajenee 
Kirstulaan ja Valtatie 10:n varsi Katumalta Ruu-
nunmyllyyn muuttuu kaupunkimaiseksi kaupan 
ja palveluiden alueeksi, jonka lähettyvillä asutaan. 
Näihin muutoksiin kohdistuu myös yleiskaavan 
toteuttamisen merkittävimmät vaikutukset.

Vaikutusten arviointia tehdään koko valmistelun 
ajan, sillä arviointi on oleellinen osa suunnittelua 
ja se vaikuttaa ratkaisevasti kaavan sisältöön. Tär-
keä osa vaikutusten arviointia on myös asukkailta 

ja muilta viranomaisilta saatu palaute. Vaikutusten 
arviointi etenee osana yleiskaavan laadintaproses-
sia ja arvioinnin tulokset dokumentoidaan osaksi 
kaavaselostusta vaiheittain kaavatason mukaises-
ti. Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa yleiskaa-
van vaikutuksista osallisille ja päätöksentekijöille 
kaavatyön eri vaiheissa. Vaikutukset painottuvat 
yhdyskuntarakenteen ohjaamiseen, eheytymi-
seen, uusiin alueisiin sekä eri toimintojen ja ar-
vojen yhteensovittamisen kysymyksiin. Vaikutus-
ten arvioinnin tehtävänä on myös osoittaa, miten 
haitallisia vaikutuksia voidaan minimoida tai lie-
ventää. Tulee myös arvioida täyttyykö yleiskaavan 
tavoitteet sekä se, miten yleiskaava muuttaa nyky-
tilannetta tai nykyistä suunnittelutilannetta.

Vaikutusten arviointi keskittyi valmisteluvaihees-
sa kaavaratkaisun yhteen sovittamiseen säädös-
ten, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, 
alueellisten ja seudullisten suunnitelmien ja voi-
massa olevien osayleiskaavojen sekä tiedossa ole-
vien luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristöjen 
arvokohteiden kanssa. Kaavan valmisteluvaiheen 
vaikutusten arviointi on pohjautunut pääasiassa 
aiempien suunnitelmien sekä selvitysten laadin-
taan sisältyneisiin vaikutusten arviointeihin ja 
vaihtoehtotarkasteluihin.

Suunnittelun yhteydessä on arvioitu toteuttami-
sen merkittäviä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:

Yhdyskuntarakenteeseen liittyvät vaikutukset, ku-
ten vaikutukset:

Yleiskaavan keskeiset vaikutukset
Yleiskaava:

• tiivistää ja eheyttää kaupunkirakennetta

• mahdollistaa keskustan laajenemisen itään

• mahdollistaa elinkeinoelämän toimintaedellytykset tasapainoisesti eripuolella kaupunkia

• korostaa keskustan seudullista roolia

• luo edellytykset palveluverkon kehittämiselle laajenevassa keskustassa sekä kaupunginosakes-
kuksissa

• monipuolistaa asuntotarjontaa ja asuinympäristövaihtoehtoja

• mahdollistaa kävely ja pyöräilyn lisääntymisen

• parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä

• säilyttää tärkeimmät sini-viheralueet sekä mahdollistaa alueiden verkostoitumisen

• mahdollistaa luonnonsuojelualueiden, merkittävien luontokohteiden ja arvokkaiden kulttuuri-
ympäristöjen säilymisen.

Yleiskaava luo elinvoimaa kaupunkiin.

Kuva 80. Yhteenveto yleiskaavan keskeisistä vaikutuksista.
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• kaupunkirakenteeseen

• liikenteeseen

• ilmastonmuutoksen hallintaan ja energiatalou-
teen

• yhdyskuntatalouteen

• teknisen huollon järjestämiseen

• ekologiseen kestävyyteen ja ilmastoon.

Ihmisiin, palveluihin ja elinkeinoihin liittyvät vai-
kutukset, kuten vaikutukset:

• palveluihin, ja saavutettavuuteen

• elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin

• virkistykseen

• ihmisten elinoloihin, terveyteen, turvallisuu-
teen ja sosiaalisiin oloihin.

Ympäristöön liittyvät vaikutukset, kuten vaiku-
tukset:

• kulttuuriperintöön, kaupunkikuvaan ja maise-
maan

• luontoon ja luonnonvaroihin

• maa- ja kallioperään, veteen ja ilmaan.

Vaikutusten arvioinnit pohjautuvat olemassa ole-
viin ja sekä kaavaprosessin kuluessa laadittaviin 

selvityksiin. Arvioinnin on laatinut maankäytön 
suunnittelu ja maankäytön suunnittelun tilaama 
konsultti yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. 
Myös osallisilla ja muilla asiantuntijoilla on ollut 
mahdollisuus arvioida kaavan vaikutuksia kai-
kissa kaavan vaiheissa. Arviointien vaikutusalue 
vaihtelee riippuen tarkasteltavista vaikutuksista.

Yleiskaava on luonteeltaan hyvin yleispiirteinen 
suunnitelma, joten sen perusteella ei pystytä eikä 
ole mielekästä arvioida kovin yksityiskohtaisia 
asioita. Vaikutusten arviointiin liittyy paljon epä-
varmuutta, koska yleiskaavalla edistetään asioi-
den toteutumista, mutta ei päätetä niiden toteut-
tamista. Yleiskaavan tavoitteiden toteutuminen 
edellyttää tarkempaa maankäytön suunnittelua, 
maankäytön toteuttamisen ohjaamista sekä pää-
töksiä yhdyskuntarakentamisen investointien to-
teuttamisesta. Yleiskaavan toteuttamiseen liittyy 
aina joustavuutta ja esimerkiksi taloudellisista 
suhdanteista johtuvaa epävarmuutta. Kuntatalou-
den heikentyminen voi lisätä edelleen toteuttami-
seen liittyvää epävarmuutta.

8.5. Yhdyskuntarakenteeseen liittyvät 
vaikutukset

Kantakaupungin yleiskaavalla ratkaistaan keskei-
sin osin tulevan yhdyskuntarakenteen kehittämis-
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Kaupunkikudosten alueet
Jalankulkukaupunki, 1 km - ydinalue
Jalankulkukaupunki, 1 km - muu alue
Jalankulkukaupunki, 2 km - ydinalue
Jalankulkukaupunki, 2 km - muu alue
Alakeskus
Joukkoliikennekaupunki

Joukkoliikenteen tarjonta
Intensiivinen joukkoliikennevyöhyke
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Keskustan jalankulkuvyöhyke
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Kaupunkikudosten alueet
Jalankulkukaupunki, 1 km - ydinalue
Jalankulkukaupunki, 1 km - muu alue
Jalankulkukaupunki, 2 km - ydinalue
Jalankulkukaupunki, 2 km - muu alue
Alakeskus
Joukkoliikennekaupunki
Autokaupunki
Harva autokaupunki
Suunnitelma-alue
Keskusta-alue
Kaupan alue
Palvelujen alue
Sekoittuneiden toimintojen alue
Työpaikkavaltainen alue
Työpaikkavaltainen alue - täydentävä
Kerrostalovaltainen alue
Kerrostalovaltainen alue - täydentävä
Kerrostalovaltainen alue - reservi
Pientalovaltainen alue - täydentävä
Omakotitalovaltainen alue
Asuinalue
Asuinalue - reservi
Virkistys- ja tapahtuma-alue
Viher- ja virkistysalue
Kehitettävä väylä
Kehitettävä liittymä

1 km

2 km

8 km

5 km

1 km

2 km

1 km

2 km

Hämeenlinnan kaupunkiseudun joukkoliikennevyöhykkeet ja joukkoliikennekaupunki.

Hämeenlinnan kaupunkiseudun nykyiset kaupunkikudosten alueet sekä seudun keskeiset hankkeet kartalla.

Kuva 81. Hämeenlinnan kaupunkiseudun nykyiset kaupunkikudosten alueet sekä seudun keskeiset hankkeet.
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periaatteet. Kaava kokoaa aiempia suunnitelmia 
ja toimii runkona eri aluekokonaisuuksien toteut-
tamiselle ja ajoittamiselle. Yleiskaavalla kaupun-
gin kasvua pyritään ohjamaan keskustaan ja sen 
tuntumaan sekä tasapainoisesti kaupungin itä- ja 
länsipuolelle. 

8.5.1. Vaikutukset kaupunkirakenteeseen
Yleiskaavaratkaisun vaikutukset yhdyskuntara-
kenteeseen ja eheytymiseen ovat pääosin positii-
visia. Täydennysrakentamisella on vaikuksia yh-
dyskuntarakenteeseen, ympäristöön ja ihmisiin. 
Suurimmat vaikutukset on keskustan laajenemis-
alueiden rakentamisella, joilla on myös merkittä-
viä seudullisia vaikutuksia. Keskustan muulla täy-
dennysrakentamisella on myös merkittäviä vai-
kutuksia yhdyskuntarakenteeseen, elinvoimaan, 
ihmisiin ja ympäristöön. Tiivistyvän kehän täy-
dennysrakentamisen vaikutukset ovat vähemmän 
merkittäviä, vaikkakin paikallisesti rakentamisella 
on merkitystä. Rakentamisen voluumi on kuiten-
kin melko pieni ja jakautuu monille alueille. 

Yleiskaavan mahdollistama täydennysrakentami-
nen tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta 
hyödyntäen olemassa olevaa palveluverkkoa, yh-
dyskuntateknistä verkostoa, katuverkkoa, jouk-
koliikenneyhteyksiä ja virkistysyhteyksiä. Samal-
la tarve taajama-alueen laajentamiselle vähenee, 

mitä kautta etäisyys ympäröivään maaseutuun ja 
luontoon ei kasva. Tiivistäminen vähentää energi-
ankulutusta ja yksityisautolla liikkumisen tarvetta 
verrattuna seudun rakenteen hajautumiseen en-
tistä laajemmalle alueelle.

Hämeenlinnan keskustaa on mahdollista laajentaa 
moneen suuntaan. Ruutukaavakeskustan laajene-
minen kaksinkertaistaa keskustan asukasmäärän, 
mikä mahdollistaa kaupungin keskustan vahvista-
misen ja sen säilymisen elävänä, vireänä ja dynaa-
misena. Keskustan merkitys seutukunnan veturi-
na on kasvanut viime vuosina. Tämän kehityksen 
nähdään jatkuvat, joten keskustan laajeneminen 
nähdään erityisesti kasvattavan kaupunkiseudun 
elinvoimaa sekä mahdollistavan ja houkuttelevan 
uusien asukkaiden muuttamisen Hämeenlinnaan. 
Merkittävä rakentaminen keskustassa lyhentää 
matkojen pituuksia ja ohjaa niiden suuntautumis-
ta kestäviin kulkumuotoihin. Kun asunnot sekä 
työ- ja harrastuspaikat sijaitsevat lähellä toisiaan, 
kaupunkituottavuus kasvaa ja liikkuminen helpot-
tuu.

Yleiskaava väestötavoite perustuu pitkän aikavälin 
keskiarvoon. Siten yleiskaava ei pyri ohjaamaan 
väestöä entistä enemmän kantakaupunkiin, vaan 
osoittaa paremminkin sen, kuinka suuri määrä 
uusista asukkaista asettuu keskustan lähettyville 
ja kuinka suuri osuus laajeneville pientaloalueille. 
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Yleiskaava mahdollistaa toisaalta kaupungin 
laajenemisen siten, että muodostuu uutta auto-
valtaista pientaloasutusta. Yleiskaavassa näitä 
aluevarauksia on vähennetty verrattuna aiempiin 
osayleiskaavoihin, mutta silti määrä on merkittä-
vä. Tällä hetkellä keskustaajama ei juuri laajene ja 
oletetaankin, että suunnitellut pientaloalueet eivät 
toteudu yleiskaavan tavoiteaikana. 

Yleiskaavaratkaisun lähtökohtana on ollut, että 
olemassa olevaa rakentamista täydennetään. Taa-
jamarakennetta tiivistetään erityisesti joukkolii-
kenneyhteyksien sekä olemassa olevien palvelujen 
lähellä. Yleiskaavan ratkaisuilla rajoitetaan raken-
tamista lievealueille.

Urban Zone III
Urban Zone III -hankkeessa arvioitiin kaavan 
vaikutusta kaupunkirakenteeseen. Yleiskaava pe-
rustuu vuonna 2005 tehtyyn linjaukseen, jossa 
asuntorakentamisen painopistettä on muutettu 
siten, että noin puolet tulevasta asuntotuotan-
nosta tulee keskustaan. Tavoitteena on keskustan 
elinvoimaisuuden vahvistaminen, joka toteute-
taan nykysuunnitelmien mukaan laajentamalla 
keskustaksi miellettävää aluetta suurilla uudistus-
kohteilla (Keinusaari, Engelinranta, Asemaranta 
ja radanvarsi), mutta myös uudistamalla nykyistä 
keskustaa. Jo toteutunut moottoritien kattaminen 
ja kauppakeskus Goodman on ollut yhdyskunta-
rakenteellisesti merkittävä hanke. Se paransi kes-
kustan asemaa kaupallisten palveluiden paikkana 
kaupunkiseudulla, mutta myös muutti keskustan 
sisäistä kaupan painopistettä ja jätti kävelykadun 
liiketiloja tyhjäksi odottamaan uudistamista. Sa-
malla keskustan jalankulkukaupunki kytkeytyi ke-
vyenliikenteen näkökulmasta aiempaa kiinteäm-
min länteen moottoritien yli.

Keskustan kehittämisen pullonkaula on pysäköin-
ti. Pitkään vallalla ollut pientalovaltainen kasvu-
tapa merkitsee sitä, että vaikka suuri osa asuk-
kaista asuu lähellä keskustaa, autoilu on tärkeä 
liikkumismuoto. Vaikka jalankulku ja pyöräily 
määriteltäisiinkin jalankulkukaupungin ensisijai-
siksi liikkumismuodoiksi, on keskustaan päästä-
vä myös autolla, joten keskustan kehittämisessä 
joudutaan huomioimaan myös autojen tilatarve. 
Autokaupungin ja jalankulkukaupungin päällek-
käisyyksien tunnistaminen ja ratkaiseminen on 
tällä hetkellä keskustan täydentämisen merkittä-
vin suunnittelukysymys.

Keskustan kehittämisen ohella autokaupungin 
vastapainoksi tarvitaan itä-länsi-suuntainen pal-
veluakseli, sillä nykytilanteessa kaupan palvelut 
jakautuvat pääosin Tiiriön kaupan alueelle ja kes-
kustaan.

Kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta on linjat-
tu Janakkalan ja Hattulan kanssa yhteisellä seu-

dullisella rakennemallilla 2040, jonka mukaan 
taajamia ei lähdetä rakentamaan yhteen. Erityi-
sesti yrityselämän ja työpaikkojen osalta kysymyk-
set ovat kuntien yhteisiä. Yritysalueiden kehittä-
misessä keskeisenä tekijänä on sijainti Suomen 
kasvukäytävällä, joten paikallisesti merkittävinä 
kysymyksinä nähdään valtateiden 3 ja 10 hyödyn-
tämisen mahdollisuudet. Esimerkiksi tilaa vaativa 
kauppa voidaan uuden 10-tien liittymän avulla 
ohjata radan varteen keskustan reunalle. Ilman 
liittymää sijaintivaihtoehdoksi jää taajaman reuna 
moottoritien varressa.

Vaikka nykytilanteessa aktiiviset hankkeet kes-
kittyvät keskustaan, Hämeenlinnassa on edelleen 
useita pientaloalueiden reservikohteita viiden ki-
lometrin säteen ulkopuolella. Näiden toteutumi-
nen muuna kuin autokaupunkina on epätodennä-
köistä, sillä kaupungin kokonaiskasvun tulisi olla 
huomattava, jotta kokonaan uusia aluekeskuksia 
voisi syntyä tukemaan kauempana sijaitsevien 
alueiden lähipalvelutarpeita. Kaupunki on kui-
tenkin uudistumassa nopeasti ja rohkeasti uusil-
la avauksilla, joissa alueiden käyttöä on ajateltu 
uudestaan. Hämeenlinnan kokoisen kaupungin 
mittakaavaan sopii asuminen lähellä keskustaa 
veden äärellä kohtalaisen tiiviisti. Myös keskustan 
tuntumassa sijaitsevat pientaloalueet halutaan ve-
tovoimaisiksi panostamalla laatuun ja omaperäi-
syyteen.

Keskustan suuret hankkeet Asemanranta ja En-
gelinranta mahdollistavat tavoitteisiin kirjatun 
keskustaan painottuvan kehityksen, mutta näiden 
toteuttaminen edellyttää kaupungin kasvua ja pit-
kään jatkuvaa kysyntää Hämeenlinnan keskusta-
asumiselle. Toteutuessaan näiden kytkeminen ny-
kyiseen ydinkeskustaan säilyy haasteena.

Kanta-Hämeen keskussairaala
Yleiskaavatyön ohella Kanta-Hämeen sairaanhoi-
topiiri käynnisti arvioinnin Kanta-Hämeen kes-
kussairaalan sijaintivaihtoehdoista. Tarkasteltuja 
sijainteja olivat nykyinen sijainti Ahvenistossa, 
Turuntien ja Poltinahontien liittymä Poltinahossa 
sekä Viipurintien ja Harvialantien liittymä kes-
kustan tuntumassa. 

Kanta-Hämeen keskussairaala Ahvenistolla säilyy 
sote-uudistuksessa, mutta kiinteistö on peruskor-
jattava. Peruskorjauksen kustannukset on arvioitu 
samaan kokoluokkaan kuin uuden sairaalan ra-
kentaminen. Sairaalan uusi paikka on vielä auki, 
mutta yksi mahdollinen sijainti on keskustan itä-
puolella, jossa kuitenkin ratkaistavaksi nousevat 
uuden sijaintipaikan puuterminaalitoimintojen 
tarpeet sekä liikennekysymykset kuten Paasiki-
ventien jatke. Sairaanhoitopiiri päättää sairaalan 
sijainnista ja mahdollisen uuden sairaalan yhtey-
teen on suunniteltu liitettäväksi myös keskustaa-
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jaman terveyskeskus, joten sen sijainti tulisi vai-
kuttamaan noin 2000 työpaikan sijaintiin.

Sairaalan nykysijainti tukee merkittävästi Juko-
lan kaupunginosan joukkoliikennekaupunkia. 
Siirtymisellä on todennäköisiä vaikutuksia jouk-
koliikenteen käyttäjämääriin alueella. Kaupungin 
sisäinen itä-länsi-joukkoliikenneakseli on kuiten-
kin vahva, ja joukkoliikennekaupungin nykyiset 
rakenteet tukevat sitä, vaikka sairaala siirtyisi. 

Keskussairaalan liikenteellisiä vaikutuksia on se-
lostettu seuraavassa luvussa.

8.5.2. Vaikutukset liikenteeseen
Liikenteellisesti yleiskaavassa on painotettu pyö-
räilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen merkitystä. Yh-
dyskuntarakenteen eheytyminen, keskustan laa-
jeneminen ja yhteyksien parantaminen edistävät 
kestävää liikkumista. Pientaloalueilla ensisijainen 
tavoite on vähentää kotitalouksien auton tarvetta 
siten, että ainakin useamman auton kotitalouksi-
en suhteellinen määrä vähenee.

Keskustan kehittäminen ja keskitetty pysäköin-
ti vapauttaa katutilaa pyöräilijöille, kävelijöille ja 
tapahtumille. Tällöin olosuhteita voidaan kehit-
tää miellyttävämmiksi. Joukkoliikennekäytävien 
eheyttävä rakentaminen parantaa joukkoliiken-

teen toimintaedellytyksiä. Uudet alueet voidaan 
suunnitella vaihtoehtoiset liikkumismuodot huo-
mioon ottaen.

Keskustan kasvu lisää liikennettä keskustan alu-
eella, mikä on otettava huomioon keskustan lii-
kenneratkaisuja suunniteltaessa. Valtaosa kes-
kustan liikennemäärän kasvusta johtuu kuitenkin 
kaupungin autovaltaisten alueiden kasvusta, sillä 
Hämeenlinnan liikenne ohjautuu voimakkaasti 
keskustan läpi. Lisäksi keskusta on merkittävin 
seudullinen työpaikka-alue, kasvava kaupan kes-
kus sekä kaupunkiseutujen välisen liikenteen sol-
mukohta.

Uusia asumisen ja työpaikkojen alueita on suun-
niteltu kaavoitettavaksi niin keskustan jalankul-
kuvyöhykkeelle kuin reuna-alueiden autoiluvyö-
hykkeille ja niiden jatkeille. Lisäksi keskustan 
lähialueelle tehdyissä asuinaluesuunnitelmissa 
keskustan täydennysrakentaminen on keskeisenä 
tavoitteena, mikä vahvistaa kestävää liikkumista 
(pyöräilyä ja joukkoliikennettä) tukevaa keskus-
tan reunavyöhykkeen asukaspohjaa.

Hämeenlinnan kantakaupunki on yleiskaavan ta-
voitevuonnakin vielä mittakaavaltaan suhteellisen 
rajattu alue ja sen nauhamainen rakenne on lii-
kenteellisesti hyvä ja etäisyydet pieniä. Vesistöt ja 

Kuva 83. Hämeenlinnan kantakaupungin liikenteen tavoiteverkko 2040. Sito 2017.
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Kuva 84. Liikennemäärät 2040 perusennustetilanteessa. (Tierekisteri, Hämeenlinnan kaupunki, Sito Oy)

Kuva 85. Liikennemäärät 2040 maltti-ennustetilanteessa, jossa on huomioitu yksityisautoilun osuuden pienentyminen. 
(Tierekisteri, Hämeenlinnan kaupunki, Sito Oy)
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Kuva 86. Valtatien 10 kehittämisen toimenpiteet kaupunkimaisena pääväylänä.

muut tekijät aiheuttavat kuitenkin liikenteen kes-
kittymisen tietyille väylille.

Kehitettävät uudet alueet sijoittuvat pääosin 3-7 
kilometrin etäisyydelle Hämeenlinnan ydinkes-
kustasta. Alueiden sijoittuminen nykyisen taaja-
marakenteen ulkopuolelle vaatii uutta infrastruk-
tuuria.

Uudet alueet tulisi sijoittaa siten, että:

• alueet ovat joukkoliikenteen laatukäytävien 
varrella (mahdollista toteuttaa riittävä joukko-
liikenteen palvelutaso)

• alueet eivät kuormita jo nykyisin kuormittunei-
ta liikenneväyliä

• sijoittuvat nykyisten palveluiden lähelle tai ovat 
niin suuria, että niille voidaan sijoittaa lähipal-
veluita liikkumissuoritteen vähentämiseksi

• kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuudet asuin-
alueilta palveluihin ja työpaikoille ovat lyhyet, 
viihtyisät ja turvalliset (lähipalvelut ja lähiliik-
kuminen)

• liikkuminen ilman henkilöautoa on mahdollis-
ta (kahden auton talouksien osuus säilyy vähäi-
senä)

• uusien kunnallistekniikan rakentamistarve ja 

liikenneyhteyksien toteuttamistarpeet ovat vä-
häiset

Lisäksi kaavojen ja liikennejärjestelmän tulee tu-
kea valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita ja 
alueiden omia kehitysstrategioita. Kaupunkira-
kennetta tulisikin tiivistää tulevaisuuden uusia 
alueita suunnitellessa, minkä yleiskaava mah-
dollistaakin ja on siten tavoitteiden mukainen. 
Esimerkiksi palveluiden, kuten päiväkodin, alu-
eellisen terveysaseman ja päivittäistavarakaupan 
sijoittuminen tiiviiksi kokonaisuudeksi tarjoaa 
mahdollisuuden liikkua pääosin jalan ja samalla 
liikenneturvallisuuskin paranee.

Liikenneväylien kehittämistarpeet
Hämeenlinnan kantakaupungin maankäytön 
kasvu ja osittainen laajeneminen jatkuu tarkas-
teluaikavälillä ja liikkumistarpeet koko verkolla 
kasvavat tavoitevuoteen 2040 mennessä. Mikäli 
autoliikenteen kasvu hidastuu ja päästään liiken-
nejärjestelmässä edistämään kasvua kestävien 
liikennemuotojen kautta lähemmäs maltillisen 
ennusteen kuin perusennusteen kasvukäyrää niin 
isoja investointia liikenneväyliin voidaan ainakin 
venyttää pidemmälle tulevaisuuteen.

Liikenteen kasvuvauhti on yleisesti suhteellisen 
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maltillinen, mutta liikennemäärien kasvu on mer-
kittävää maankäytön kasvualueilla ja niiden lähei-
syydessä. Liikennejärjestelmällä ja maankäytön 
sijoittumisella pystytään vaikuttamaan autolii-
kenteen kasvun voimakkuuteen. Hämeenlinnan 
yleiskaavan tiivistyvä kaupunkirakenne tukee 
vaihtoehtoisten kulkumuotojen käyttöä. Tämä nä-
kyy mm. aiempaa maltillisempana reuna-alueiden 
maankäyttöpotentiaalina, millä on positiivisia vai-
kutuksia liikenneverkon kuormittumiseen.

Merkittävää uutta väyläverkostoa ei ole tarvetta 
toteuttaa liikenteen kysynnän kasvun myötä, mut-
ta lukuisia nykyisiä liittymäalueita tulee paran-
nettaviksi, millä voidaan turvata liikenteen tur-
vallisuus ja sujuvuus. Väyläverkoston suurimmat 
kehittämistarpeet ovat:

Liikennehankkeet 2015-2025

• Pyöräliikenneverkon laatukäytävien toteutus/
priorisointi

• Katuman kiertoliittymän parantaminen sekä 
Ruununmylly-Siiri alueen liittymien kanavoin-
ti- ja liikennevalo-ohjaustarpeet, Vt10 liittymi-
en parantaminen

• Paasikiventien jatkeen toteutus ja Katisten liit-
tymä kehittäminen

• Ahvenistontien ja Turuntien liittymän paranta-
minen

• Pälkäneentien (kt 57) liittymien välityskyvyn/
turvallisuuden parantaminen

Liikennehankkeet 2025-2040

• Hirsimäenkatu-Loimalahdentie -yhteys

• Moreenin eritasoliittymän toteutus

• Vt10 leventäminen 2+2-kaistaiseksi välillä 
Hattelmala-Katinen ja ko. tieosan liittymäalu-
eiden kehittäminen

• Kantolan siltayhteys

Liikennehankkeet 2040 jälkeen

• Siiri-Äikäälä yhteys

Paasikiventien jatke
Paasikiventien jatkeella tarkoitetaan valtatien 
10 ja Vanajantien välistä uutta itälänsisuuntaista 
katuyhteyttä, joka alittaa pääradan. Katuyhteys 
liittyy Vanajantien kautta nykyiseen Paasikiven-
tiehen, mistä yhteyden nimi. Itä-länsisuuntaisia 
yhteyksiä on Vanajaveden ja rautatien johdosta 
Hämeenlinnassa vähän ja niin Viipurintie kuin 
valtatie 10 ovat kuormittuneita. Paasikiventie pa-
rantaa keskustan saavutettavuutta idästä sekä vä-
hentää yllä mainittujen väylien kuormitusta.

Nykytilan maankäyttötiedoilla tarkasteltuna Paa-
sikiventien jatke houkuttelisi noin 14 000 ajo-

neuvoa vuorokaudessa. Erityisesti Harvialantien 
suunnasta tuleva liikenne alkaisi käyttää uutta 
lyhyempää yhteyttä keskustaan suuntautuvilla 
matkoilla. Samalla riipurintien ratasillan liiken-
nemäärä laskisi hieman (n. 17 %) ja Vanajantien 
liikennemäärä selvästi (lähes 60 %). Mikäli Paasi-
kiventien jatke linjattaisiin Kutalantien kohdalle, 
houkuttelisi se enää noin 5600 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Lisäksi liikennemäärät jakautuisivat 
tasaisemmin ja yksittäisten liittymien toimivuus 
säilyisi parempana.

Valtatie 10:n kehittäminen
Valtatien 10 kehittämistä ja sen kehittämisperi-
aatteita on suunniteltu 1990-luvulta lähtien, joista 
viimeisimpänä on valmistunut Hämeenlinnan 10-
tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys (Uuden-
maan ELY-keskus). Tässä selvityksessä nykyistä 
10-tietä esitetään kehitettäväksi kaupunkimaise-
na pääväylänä, joka huomioi nykyistä paremmin 
maankäytön. Tämä mahdollistaa väylän kehittä-
misen vaiheittain vastaten vaadittavaa palvelu-
tasoa kustannustehokkaasti. Taustalla on myös 
tavoitteet edistää enemmän joukkoliikennettä ja 
pyöräilyä kuin teiden kapasiteettia sekä hyväksyä, 
että yhdyskuntarakenne on levinnyt 10-tien ympä-
rille eikä valtatie enää vain ohita Hämeenlinnaa, 
vaan on osa kaupunkirakennetta.

Selvityksessä 10-tien läpikulkuliikenteen arvioi-
duksi osuudeksi koko vuorokauden liikentees-
tä on saatu arviolta 3500 ajoneuvoa (30 – 40 %) 
vuorokaudessa, mikä tarkoittaa, että suurin osa 
on Hämeenlinnan & Janakkalan paikallista liiken-
nettä. Raskaan liikenteen osuus on 7 - 10 % koko 
liikennevirrasta. Liikenteen kasvu on tulevaisuu-
dessakin merkittävää (30-45 %) etenkin osuuksil-
la, joihin kohdistuu uutta maankäyttöä.

Valtatien 10 kehittämiseen liittyy myös Paasiki-
ventien jatkaminen pääradan alitse valtatien 10 
Katisten liittymään. Tämä on nähty liikennever-
kon kehittämisen kannalta tärkeäksi keventäen 
mm. Viipurintien kuormitusta ja parantaa keskus-
tan saavutettavuutta. Samalla saadaan uusi pyörä-
tieyhteys idästä keskustaan. Mikäli sairaala siirtyy 
radan itäpuolelle Paasikiventien jatkeen merkitys 
kasvaa entisestään.

Palvelutasoselvityksen mukaiset 10-tien kehittä-
mistoimenpiteet on esitetty alla ja ne parantavat 
väylän sujuvuutta ja ennakoitavuutta hyvin ja vas-
taavat hyvin asetettuihin tavoitteisiin niin liiken-
teen kuin maankäytön kehittymisen näkökulmas-
ta.

Merkittävimpinä valtatien 10 toimenpiteinä mai-
nittakoon tien leventäminen 2+2-kaistaiseksi val-
tatieltä 3 Katumaan ja Katisiin sekä Katuman ja 
Katisten liittymien kehittäminen turbokiertoliitty-
miksi. Huomiotavaa on myös, että koko kaupunki-
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jakso on esitetty 60 km/h nopeusalueeksi, jolloin 
meluvaikutukset vähentyvät ja liittyminen sivusta 
on helpompaa. Ratkaisu siis tukee paremmin alu-
een maankäyttöä kuin järeämpi 2+2-kaistainen 
erillisväylänä kulkeva nopea valtatieväylä. Liitty-
mien toimimattomuuden vaikutus on suurempi 
kuin alhaisen valtatienopeuden vaikutukset, joten 
10-tien kehittäminen kaupunkimaisena ei poista 
liittymien kehittämistarvetta.

Kirstula–Tiiriö -alueen kehittäminen
Kirstula-Mäkelä-Tiiriö -alue on Hämeenlinnan 
keskustan pohjoispuolen merkittävin päivittäis-
tavarakaupan, erikoiskaupan ja toimitilojen kes-
kittymä nykyisin. Valtaosa alueella asioinnista ta-
pahtuu henkilöautolla.

Liikenne muodostuu tulevaisuudessa nykytyyp-
pisestä toiminnasta, koostuen lähinnä päivittäis-
tavara- ja erikoistavarakaupan yksiköiden toimin-
nasta sekä pienteollisuusalueen yritystoiminnasta. 
Suunnitellun uuden maankäytön (pääosin erikois-
kauppa, tilaa vaativa kauppa) liikennetuotos koko 
alueella on yhteensä noin 8 000-10 000 ajon/vrk. 
Tämä tarkoittaa noin 30 % lisäystä koko alueen 
liikennetuotokseen nykytilanteeseen verrattuna 
(noin 25 000-30 000 ajon./vrk).

Uuden maankäytön tuotos painottuu Kirstulan 
alueelle moottoritien itäpuolelle ja Pikku-Paro-
lantien pohjoispuolelle. Tämä on liikenneverkon 
näkökulmasta hyvä asia, sillä liikenneverkon kes-
keisillä kokoojakaduilla on siellä myös vapaata ka-
pasiteettia jäljellä. Kriittiseksi koko alueen liiken-
neverkon kannalta muodostuu Tiiriön eritasoliit-
tymä valtatielle 3 ja sen sujuvuus. Valtaosa alueen 
liikenteestä kulkee liittymän kautta ja nykytilan-
teessa erityisesti valo-ohjaamaton eteläinen ramp-
piliittymä jonoutuu liikenteen huipputunteina.

Sampo-Alajärven asukasmäärän kasvu (+1 200 
asukasta) tuottaa noin 1.500 ajon/vrk liikenne-
tuotoksen KMT-alueelle ja pääasiassa ne ovat 
alueen läpi kulkevia matkoja. Tämän merkitys on 
suhteellisen vähäinen. Läntisiltä asuinalueilta Tii-
riön/Mäkelän alueelle johtava kulttuurihistorial-
linen Hämeen Härkätie on geometrialtaan melko 
pienipiirteinen, mutta arvion mukaan liikenteen 
sujuvuus säilyy liikennemäärän kasvaessa nykyi-
sestä noin 20-30%. Sampo-Alajärven alueen asu-
misesta johtuva liikennemäärän kasvu voi olla 
Tiiriön alueella esitettyä selvästi suurempi, mikäli 
ruuhkautuvan Ahvenistontien liikennettä joudu-
taan rajoittamaan esim. läpiajokielloin.

Marssitien jatkeesta, eli Mt130 ja Marssitien yh-
distävästä yhteydestä, ei tarkastelujen mukaan 
muodostunut liikenteellisesti keskeistä yhteyttä 
pääasiassa sen epäedullisen suuntautumisen joh-
dosta. Marssitien jatke palvelisi tehokkaasti vain 
suhteellisen pientä osaa liikkujista, sillä suuri osa 

autoilijoista käyttäisi edelleen Härkätien linjausta 
Hämeenlinnan keskustaan ja vt3:n suuntaan aja-
essaan.

Moreeni
Moreeni on nykyisin Hämeenlinnan suurimpia 
työpaikka-alueita. Yleiskaava mahdollistaa Mo-
reenin laajentumisen vielä yli 2-kertaiseksi ollen 
maakunnallisesti merkittävä logistinen keskit-
tymä yhdessä Janakkalan Rastikankaan kanssa. 
Yleiskaavan liikenneverkossa Moreenin alueen 
liikenneverkkoa laajennetaan etelään niin, että se 
liittyy eritasoliittymänä myös valtatielle 3, mikä 
parantaa alueen saavutettavuutta ja houkuttele-
vuutta.

Moreenin liikenteellinen vaikutus on merkittävä, 
mutta valtatiehen 3 vähäinen, koska jo nykyisin 
Moreenin liikenne käyttää moottoritietä. Uusi 
Moreenin eritasoliittymä valtatiellä 3 vähentää 
valtatien 10 ja Moreenin pohjoispuolen katuver-
kon kuormitusta. Moreeni on saavutettavissa koh-
talaisen hyvin myös pyörällä sekä joukkoliiken-
teellä.

Kanta-Hämeen keskussairaala
Sairaalan työpaikka sekä asiakasliikenne yhdessä 
muodostavat merkittävän liikennetuotoksen, joka 
vaikuttaa erityisesti kaupungin keskeisiin sisään-
tuloväyliin, joilla on jo valmiiksi suuret liikenne-
määrät.

Sairaalan sijainnilla on merkittävä vaikutus kau-
pungin liikennejärjestelmän kehittämiseen sekä 
katu- ja tieverkon toimenpidetarpeisiin. Kaikki 
tarkastellut vaihtoehdot todettiin liikennejär-
jestelmän näkökulmasta toteuttamiskelpoisiksi. 
Sairaalan tonttiliittymille löytyy kaikissa vaihto-
ehdoissa luontevat ratkaisut ja ovat kytköksissä 
pääkatuverkostoon.

Tarkastelussa kiinnitettiin erityistä huomiota sai-
raalan saavutettavuuteen kaikilla kulkumuodoilla. 
Henkilöauto- ja pyöräliikenteen osalta sijainti-
vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä saavutettavuus-
eroja. Väestömäärissä mitattuna vaihtoehto 2 on 
parhaiten saavutettavissa alle 15 min auto- ja pol-
kupyörämatkoilla. Saavutettavuutta vertailtaessa 
rautatieaseman läheisyyden merkitys korostuu 
seudullisen matkailun osalta, jonka johdosta vaih-
toehto 3 on selkeästi kilpailukykyisin seudullisen 
saavutettavuuden kannalta.

Vaihtoehtoon 3 liittyy tosin riskejä sekä infra-in-
vestointeja eniten, mutta se tarjoaa selvästi par-
haimman liikenteellisen saavutettavuuden sairaa-
latoiminnoille. Sairaalan siirtyminen alustavan 
esityksen mukaisesti radan varteen (ve 3) siirtää 
liikennettä merkittävästi Ahvenistotieltä Viipurin-
tielle sekä mahdolliselle Paasikiventien jatkeelle. 
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Tämä luo lisää painetta toteuttaa muutenkin hy-
väksi investoinniksi todettu Paasikiventien jatke 
ja toisaalta Ahvenistontietä ei tällöin tarvitse pa-
rantaa ja leventää.

8.5.3. Muut yhdyskuntarakenteeseen 
liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan mukaan keskustamaisesti rakennet-
tavien alueiden määrä ja suhteellinen osuus kasva-
vat. Tämä lisää tarvetta tuottaa korkealaatuisim-
min ja kalleimmin toteutettavia huoltopalveluita. 
Yleiskaava luo edellytykset ottaa teknisen huollon 
alueiden sekä johtojen ja kaapeleiden aluetarpeet 
huomioon yleiskaavan jälkeisessä jatkosuunnitte-
lussa.

Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa tie- ja 
katuverkkoa sekä muuta infrastruktuuria mahdol-
lisimman paljon. Tällä pyritään hillitsemään yh-
dyskuntarakentamisen kustannuksia sekä ilmas-
tovaikutuksia.

Kaupunki teetti itäisen ja läntisen kaupungin laa-
jenemisalueista ilmastovaikutusten vertailua Eco-
city-hankkeessa. Tarkoituksena on selvittää, on 
kokaupungin itäpuolella sijaitsevan Siirin alueen 
laajentaminen järkevämpää ilmaston kannalta 
kuin uuden Tertin alueen rakentaminen kaupun-
gin länsipuolelle.

Selvityksen mukaan sijainti ei suoraan vaikuta ra-
kentamisen päästöihin, koska alueilla ei ole mer-
kittäviä maaperäeroja eikä rivitalojen ja pientalo-
jen rakentamisen päästöistä aiheudu suuria eroja. 
Energiankulutuksen päästöt ovat Siirissä jonkin 
verran pienemmät, koska Siiriin voidaan sijain-
nin vuoksi kaavoittaa enemmän hieman tiiviim-
pää rivitalorakentamista. Suurempi asumisväljyys 
omakotitaloissa aiheuttaa enemmän energianku-
lutuksen päästöjä asukasta kohden. Liikenteen-
päästöt ovat Siirissä pienemmät alueen helpom-
min järjestettävän joukkoliikenneyhteyden vuok-
si. Liikenteen oletuksena on, että Siirissä säilyy 
linja-autoyhteys Hämeenlinnan keskustaan. Jos 
linjasto poistuu, liikenteen erot todennäköisesti 
tasoittuvat.

Uuden asuinalueen sijoittaminen Siiriin on las-
kennassa käytetyillä oletuksilla ilmastovaikutuk-
siltaan n. 8 % pienempi kuin Tertin alueelle. Erot 
alueiden välillä ovat kuitenkin pienet ja kaavoit-
tamalla Terttiin suunniteltua enemmän rivitaloja 
ja toteuttamalla myös joukkoliikenneyhteys, voi-
taisiin Tertin alueen päästöt saada samalle tasolle 
Siirin alueen kanssa.

Täydennysrakennuskohteet sijaitsevat olemassa 
olevan teknisen huollon piirissä. Verkostotoimi-
joiden arvion mukaan verkostojen kapasiteetit 
kestävät kohtuullisen lisärakentamisen. Keskus-
tan laajenemisen aluerakentamishankkeet ovat 

toki niin suuria, että ne vaativat suuria investoin-
teja teknisiin verkostoihin ja katuihin. 

Kaupungin laajenemisalueet on sijoitettu kohtu 
ullisen etäisyyden päähän nykyisistä verkostois-
ta. Osa uusista alueista kuitenkin vaatii alueitten 
toteuttamisen ’järjestyksessä’, jotta vesihuoltoa ei 
joudula rakentamaan liian etupainotteisesti. Täll 
aisia alueita löytyy mm. Mäskälästä, Äikäälästä ja 
Sampo-Alajärven suunnasta.

8.5.4. Vaikutukset maaseutuun ja loma-
asumiseen

Hämeenlinnan keskustaajama rajautuu maaseu-
tuun. Yleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsäta-
lousvaltaiset alueet sekä erikseen avoimet pelto-
maisemat. Kaavan tavoitteena on myös maaseu-
tukylien kehittäminen. Yleiskaava ei mahdollista 
rakentamista suoraan rakennusluvalla, mutta 
antaa hyvät lähtökohdat suunnittelutarveratkai-
sujen valmisteluun. Vaikutukset maaseutuun ovat 
vähäisiä.

Kantakaupungissa on jonkin verran loma-asutus-
ta järvien rannoilla. Yleiskaava toteaa nykyisen 
rakennetun ja kaavatilanteen. Kaavalla ei voidan 
myöntää suoraan rakennuslupia. Miemalan itä-
osan ja Katumajärven pohjoisosan nykyiset loma-
asunnot on osoitettu asumisen alueiksi. Miemalas-
sa tämä koskee vain muutamaa kiinteistöä, mutta 
Katumajärven pohjoisosa edellyttää tarkempaa 
kaavoitusta ja yhdyskuntarakenteen laajenemista 
Siirin suunnalla. Vaikutukset rantarakentamiseen 
ovat vähäisiä.

8.5.5. Vaikutuksiin liittyvät riskit
Kaupunkirakenteen kannalta keskeisimmät riskit 
liittyvät alueiden ennustettua hitaampaan kehi-
tykseen. Erityisesti tämä koskee keskustan laaje-
nemisalueita, joihin kohdistuu kaupungin kokoon 
nähden suuret investointipaineet. 

Riskinä on myös pientalovaltaisten alueiden en-
nakoitua nopeampi toteutuminen, mikä hajauttaa 
entisestään kaupunkirakennetta. Hajanainen to-
teutuminen on erityisesti riski, jos toteuttamisjär-
jestystä ja ajoitusta ei suunnitella huolella.

Pientalovaltaisien alueiden hajanainen toteutumi-
nen vaikeuttaa joukkoliikenteen toimintamahdol-
lisuuksia.

8.6. Ihmisiin, palveluihin ja elinkeinoihin 
liittyvät vaikutukset

Yleiskaavalla on merkittäviä vaikutuksia niin ih-
misiin kuin palveluverkon toimivuuteen ja elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiin. Yleiskaavan ai-
heuttamat erilaiset muutokset voivat sosiaalisilta 
vaikutuksiltaan olla niin negatiivisia kuin positii-
visia eli eri ihmiset voivat kokea ne eri tavoin. Ylei-
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sesti ottaen, yleiskaavan ratkaisu tukee palvelujen 
säilymistä tiivistämällä yhdyskuntarakennetta. Se 
myös tukee joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä 
sekä mahdollistaa monimuotoisen yhdyskuntara-
kenteen kehittymisen. Kaikilla näillä on merkittä-
viä asukkaiden hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.

8.6.1. Vaikutukset elinoloihin, terveyteen, 
turvallisuuteen ja sosiaalisiin oloihin

Yleiskaavan keskeinen ratkaisu, täydennysraken-
taminen ja keskustan laajentaminen, saatetaan 
toisaalta kokea nykyisen asuinympäristön viihty-
vyyden vähenemisenä, sillä täydennysrakentami-
seen soveltuvat rakentamatta jääneet alueet koe-
taan usein tärkeinä lähivirkistysalueina. Näin on, 
vaikka ne eivät niitä nykyisen kaavatilanteen va-
lossa olekaan. Täydennysrakentamisessa tuleekin 
tarkastella kokonaisuutta. Liikenneratkaisut voi-
vat myös aiheuttaa asuinympäristön viihtyvyyden 
laskua paikallisesti esimerkiksi Kantolan uuden 
siltayhteyden kohdalla tai liikenteen lisääntyessä 
Paasikiventiellä. Tällaisissa kohdin tulee tarkas-
tella liikenneverkon muutoksien kokonaisvaiku-
tusta esimerkiksi joukkoliikenteen tai pyöräilyn 
kannalta.

Uudisrakentaminen saattaa muuttaa jo raken-
netun alueen sosioekonomista rakennetta. Täy-
dennysrakentaminen tuo uusia ja uudenlaisia 
asukkaita alueelle. Täydennysrakentamisella on 
yleensä alueen arvostusta nostava vaikutus. Toi-
saalta osa asukkaista voi kokea täydennysraken-
tamisen heikentävän alueen laatua, kuten esimer-
kiksi Engelinrannan osayleiskaavan valmistelun 
yhteydessä käydystä keskustelusta voi havaita. 
Uuden rakennuksen rakentamisella on joka ta-
pauksessa suora vaikutus naapurien näkymiin. 
Pientaloalueella uudet rakennukset tulevat usein 
kortteleiden sisäosiin, jolloin alueen väljyys vähe-
nee. Kerrostaloalueilla täydennysrakentaminen 
saattaa katkaista nykyisten asukkaiden näkymiä. 
Näin on esimerkiksi juuri Engelinrannassa. Nä-
kymien muuttuminen, liikenteen lisääntyminen 
sekä piha- ja viherympäristön kaventuminen ovat 
monesti suurimpia huolia, mitkä liittyvät alueiden 
tiivistymiseen.

Uudet teollisuusalueet on sijoitettu erilleen asuin-
alueista. Olemassa olevat teollisuusalueet aiheut-
tavat kuitenkin ympäristöhäiriöitä, joten täyden-
nysrakentamista ei tule sijoittaa lähelle nykyisiä 
teollisuuslaitoksia. Yleiskaavassa on osoitettu 
mahdolliset ympäristöhaitat, joita käsitellään tar-
kemmin kohdassa Haitallisten vaikutusten lieven-
täminen.

Sosiaalinen kestävyys
Yleiskaavan lähtökohtana on ollut sosiaalisesti 
kestävä kaupunkirakenne. Tämä tarkoittaa erilais-

ten palvelujen mahdollisimman hyvää tavoitetta-
vuutta erilaisin kulkuneuvoin sekä mahdollisuus 
sosiaalisesti sekoittuneeseen yhdyskuntaraken-
teeseen. Laadittu yleiskaava luo hyvät puitteet täl-
laisen tarkemmassa suunnittelussa ja erityisesti 
tontinluovutuksessa tarkemmin esiin nostettavan 
periaatteen toteuttamiselle.

Kaavassa on pyritty turvaamaan palvelurakenteen 
säilymistä sekä osoitettu palvelukeskittymiä myös 
uusille asuinalueille. Kantakaupungin kompak-
tista koostakin johtuen palvelut ovat melko hyvin 
saavutettavissa. 

Kaupukikeskustan merkitys tulee kasvamaan. Ta-
voitteena on, että keskusta kuuluu kaikille. Kaaval-
la mahdolistetaan useiden eri toimintojen sijoittu-
minen keskustaan. Keskustan saavutettavuuteen 
on pabostettu erityisesti kaikille kulkumuodoilla 
veneestä yksityisautoihin.

Asuinalueet liittyvät tiiviisti virkistysalueisiin. 
Virkistysalueet muodostavat myös kokonaisuu-
den siten, että harjujen maastot ovat länsipuolen 
asukkaiden saavutettavissa ja Aulanko taasen itä-
puole asukkaiden keskeisimpänä virkistysalueena. 
Palveluiden äärelle on mahdollista päästä myös 
viheryhteyksiä pitkin. Yleiskaavan myötä tilan-
ne tulee paranemaan myös eteläisen kaupungin 
asukkailla.

Lapsivaikutusten arviointi
Hämeenlinnan kaupunki sai ensimmäisenä Suo-
messa Unicefin myöntämän Lapsiystävällinen 
kunta –tunnuksen joulukuussa 2013. Valmiste-
luvaiheessa on panostettu lasten ja nuorten vai-
kuttamismahdollisuuksiin suunnittelupelien ja 
päiväkoti-ikäisten työpajalla. Pajatyöskentelyä 
jatkettiin ehdotusvaiheessa. Yleiskaavahankkeen 
yhteydessä on tehty yhteistyötä myös Aaltoyliopis-
ton opiskelijoiden kanssa.

Yleiskaavan toteuttaminen koskettaa kaikkia Hä-
meenlinnassa tulevaisuudessa asuvia tai liikkuvia 
lapsia ja nuoria. Yleiskaavan tavoitteena on ole-
massa olevien palveluiden säilyttäminen, mikä 
koskee myös lasten ja nuorten palveluita kuten 
kouluja, päiväkoteja ja lähikauppoja. Tavoitteena 
on kaupunginosien identiteetin vahvistaminen.

Täydennysrakentaminen parantaa julkisen lii-
kenteen toimintaedellytyksiä. Yleiskaavassa on 
lisäksi osoitettu tärkeimmät pyöräilyreitit, mikä 
on otettava alueiden tarkemmassa suunnittelus-
sa huomioon. Myös keskustan virkistysyhteyksiä 
muihin kaupunginosiin vahvistetaan mm. Kuta-
lanjoen varren virkistysalueen rakentamisella. 
Nämä yhdessä parantavat lasten ja nuorten tur-
vallisia liikkumismahdollisuuksia kaupungissa. 
Myös laajenemisalueet liitetään pyöräily-, viher- 
ja joukkoliikenneverkostoon ja niihin on osoitettu 
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alueita lähipalveluille. Heikoiten tämä onnistuu 
kuitenkin Äikäälässä ja Tertissä, jotka sijaitsevat 
melko kaukana keskustasta ja kaupungin muista 
palveluista.

Täydennysrakentaminen mahdollistaa uudisalu-
eita paremmin sosiaalisesti ja ikärakenteeltaan 
monimuotoisen rakenteen, mikä on myös lapselle 
hyvä ympäristö kasvaa. Täydennysrakentamisen 
alueilla ja keskustassa fyysisen ympäristön laatu 
on usein muita uudisalueita parempi. Tämä siksi, 
että alueet ovat valmiiksi rakennettuja ja niillä on 
jo valmis identiteetti, johon kotiutua.  Yhteistilojen 
ja piha-alueiden suunnittelulla vaikutetaan siihen, 
syntyykö alueille houkuttelevia paikkoja kokoon-
tumisiin ja kohtaamisiin ja sitä kautta alueelle voi-
si kehittyä vahva yhteisöllinen henki ja lapsille ja 
nuorille turvallinen kasvuympäristö.

8.6.2. Vaikutukset palveluihin ja 
saavutettavuuteen

Saavutettavuus on keskeinen tekijä seudun kilpai-
lukyvyn kannalta. Hämeenlinnan elinvoima nojaa 
Suomen kasvukäytävällä liikkuviin ihmisiin. En-
siarvoisen tärkeää on paitsi ulkoinen saavutetta-
vuus, myös kaupungin sisäiset yhteydet. Nykyisin 
henkilöauto on ylivertainen muihin kulkumuotoi-
hin nähden. Tulevaisuuden megatrendinä näh-
dään kuitenkin autoilun väheneminen. Yleiskaa-
vassa keskeiseksi nousee saavutettavuus kestävillä 
kulkumuodoilla – kävellen, pyörällä ja joukkolii-
kenteellä – joiden parantamiseen kaupunkisuun-
nittelun tulee tähdätä yhä voimakkaammin. Yleis-
kaavassa korostetaan kestävää yhdyskuntaraken-
netta, joka kattaa koko kantakaupungin. Tärkeim-
mät saavutettavat paikat ovat asemat ja keskusta.

Joukkoliikenteen kehittäminen on Hämeenlinnan 
kokoisessa kaupungissa haastavaa. Joukkoliiken-
teen toimintamahdollisuudet kasvavat eheytyväs-
sä kaupungissa. Tärkeitä ovat myös yhteydet pitä-
jistä keskustaan. Pitäjien joukkoliikennettä tulee 
tukea esimerkiksi sujuvilla vaihdoilla keskustassa 
sekä liityntäpysäköinnillä. 

Täydennysrakentaminen tukee myös paikallisesti 
palvelujen säilymistä erityisesti kerrostaloalueilla. 
Pientaloalueilla täydennysrakentamisen merkitys 
palveluihin on vähäisempi. Täydennysrakentami-
sen myötä ihmiset voivat muuttaa olemassa olevi-
en palveluiden äärelle, mikä vähentää uusien pal-
veluiden järjestämistarvetta.

Keskustan kaupallinen painopiste siirtyy aina uu-
den merkittävän hankkeen myötä. Viime vuosina 
kaupan painopiste on siirtynyt kohti moottoritien 
katetta. Engelinranta, Asemanranta ja mahdolli-
nen keskussairaalan siirto siirtävät painopistettä 
takaisin torin ympäristöön. Keskustan laajenemi-
nen tuo merkittävän määrän uusia asukkaita pal-

velujen äärelle.

Yleiskaavassa on osoitettu merkittäviä uusia kau-
pan alueita Kirstulaan, Suosaareen ja Ruunun-
myllyyn. Myös keskustaan on osoitettu merkit-
tävästi uutta kauppaa mm. moottoritien uudelle 
katteelle, Keinusaareen sekä Paasikiventien jat-
keen ympäristöön. Tiiriön alueelle ei ole osoitettu 
uutta kauppaa. Kaupan osoittaminen Kirstulaan 
tai Ruununmyllyyn voi heikentää keskustan mer-
kitystä seutukeskuksena. Suosaari sijainti on kes-
kustan vetovoimaa ajatellen optimaalinen. 

Keskustan laajenemisalueilla sijaitsee nykyisin 
paljon esimerkiksi pysäköintialueita, yrityksiä ja 
varastotiloja. jotka tulevat väistymään uudisra-
kennusten myötä etäämmälle keskustasta. Toi-
minnoille voi olla vaikea löytää uusia kilpailuky-
kyisiä paikkoja.

8.6.3. Vaikutukset elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiin

Kaupan näkökulmasta yleiskaava tuo jatkuvuutta 
ja jäsentää kauppapaikkoja. Kaupunginosakes-
kuksiin on varattu alueita lähikaupalle. Itäiseen 
kaupunkiin on osoitettu merkittävä määrä kaupan 
alueita kaupunkirakenteen sisään, mikä luo hou-
kuttelevia uusia kauppapaikkoja sekä vähentää 
tarvetta liikkua kaupungin laidalta toiselle. Yleis-
kaava Kaava luo edellytykset alueellisesti tasapai-
noisen kaupan palveluverkon kehitykselle, jossa 
asiointimatkat ovat kohtuulliset ja palvelut saavu-
tettavissa myös kestävillä kulkumuodoilla. Vähit-
täiskaupan suuryksiköt sijoittuvat nykyisille pai-
koilleen sekä keskusta-alueelle. Uusista kaupan 
alueista on hyvät yhteydet tieverkkoon, joten ne 
ovat helposti saavutettavissa myös seudullisesti.

Laajenevassa keskustassa vahvistuu myös sen kau-
pallinen vetovoima. Keskustan seudullinen merki-
tys korostuu. Jotta tavoite voisi myös käytännös-
sä toteutua, on kuitenkin huolehdittava siitä, että 
keskusta-alueilla on riittävästi kilpailukykyisiä 
liikepaikkoja ja että ne vastaavat myös kaupan toi-
mijoiden asettamiin toiminnallisiin edellytyksiin. 
Kaupan enimmäismitoitus määritellään uudistu-
vassa maakuntakaavassa. Keskusta-alueelle ei tule 
mitoitusta.

Yritysvaikutusten arviointi
Elinkeinovaikutusten arvioinnin taustaksi on 
tehty kaupungin elinvoimaohjelman mukainen 
yritysvaikutusten arviointi. Arvioinnin mukaan 
yleiskaavassa keskustan merkitystä on korostettu 
ja keskusta-alueelle on suunniteltu paljon lisää 
rakentamista, mikä parantaa keskustan nykyisten 
yrittäjien tilannetta ja täyttää myös nykyisellään 
tyhjinä olevia liiketiloja. Tällä on merkittävä kau-
pungin elinvoimaa lisäävä vaikutus.
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Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta toteaa, että 
Paasikiventien jatke olisi toteutettava mahdolli-
simman pian. Se on tärkeä itäpuolen toiminnan ja 
kehittämisen kannalta, sillä nyt koko kaupungin 
itäpuolen liikenne on Viipurintien sillan varassa.

Neuvottelukunta pitää hyvänä, että 10-tien ke-
hittämisen periaatteista ollaan päätymässä kau-
punkimaisena väylänä kehittämiseen Katuman 
liittymästä eteenpäin. Tämä mahdollistaa asunto-
rakentamisen ohella myös tienvarren kaupallisen 
hyödyntämisen.

Kaupan tilaa vieviä alueita on hyvä sijoittaa Paasi-
kiventien jatkeen / Suosaaren alueelle ja selvittää 
täältä kaikkia mahdolliset sijoittumisvaihtoehdot.

8.6.4. Vaikutukset virkistysalueisiin, 
-reitteihin ja viherverkostoon

Yleiskaavan laajenemisalueet ja keskeiset muut-
tuvat alueet perustuvat aiempiin osayleiskaavoi-
hin ja asemakaavoihin. Aiemman kaavoituksen 
yhteydessä on tehty lukuisia ympäristöselvityksiä. 
Selvitysten ajanmukaisuus arvioidaan ehdotusvai-
heessa. Kaavaratkaisussa on vähennetty laajene-
miseen osoitettuja alueita aiemmista suunnitel-
mista. Ympäristöselvityksiä ei ole tehty kaikista 
reservialueiksi merkityistä alueista.

Kaavaratkaisussa on otettu huomioon maakunta-
kaavaan merkityt päävirkistysalueet ja -reitit sekä 
olemassa olevia merkittäviä viheralueita ja -yh-
teyksiä. Nämä turvaavat pääpiirteissään kaupun-
gin virkistys- ja viheraluetarpeet tulevaisuudessa. 
Pääpaino on nykyisten viher- ja virkistysyhteyksi-
en parantamisella.

Lähtökohtana on ollut, että arvokkaat luonnonym-
päristöt ja ekologiset yhteydet sekä virkistysalueet 
ja -reitit muodostavat toisiaan tukevan ja vahvis-
tavan verkoston. Kaavaehdotus turvaa tärkeimpi-
en luonto- ja virkistyskohteiden jäämisen intensii-
visen maankäytön ulkopuolelle. Myös tehokkaan 
maankäytön alueilla kaavaratkaisussa on kyetty 
varmistamaan merkittävimpien ekologisten yhte-
yksien säilyminen. 

Yleiskaavalla turvataan päävirkistysalueet sekä 
virkistysreitit ja niiden kehittäminen. Olemassa 
olevien reittien lisäksi kaavaan on merkitty uusia 
yhteystarpeita, joiden katsotaan parantavan vir-
kistysmahdollisuuksia tiivistyvässä kaupungissa. 
Maakunnallinen Ilves-reitin linjaus on ratkaistu 
Moreenin ja Miemalan alueella ja keskustassa si-
ten, että reitti voidaan toteuttaa yhtenäisenä kau-
pungin laidalta toiselle keskustan kautta. Vaih-
toehtoinen reitti kulkee Janakkalan kautta, min-
ne sijoittuu myös hirvieläinten reittinä toimiva 
maakunnallinen viheryhteys. Kaavan yhteydessä 
on selvitetty seudullisia pääpyöräreittejä ja ne on 
osoitettu kaavakartalla.

Täydennysrakentaminen vähentää jonkin verran 
kaupungin sisällä olevia viheralueita. Virkistys-
käytön kannalta tärkeitä alueita ei siksi osoiteta 
rakentamiseen. Pientaloalueilla tonttien jakami-
nen lisää myös pinnoitettua aluetta. Toisaalta kau-
pungin tiivistäminen vähentää tarvetta rakentaa 
maa- ja metsätalousvaltaisille alueille. Näillä alu-
eilla on tavallisesti ympäristöarvoja, jotka myös 
vaikeuttavat tehokkaiden alueiden syntyä. Tämä 
näkyy erityisesti Siirin alueella. 

Keskeisellä kaupunkialueella vesistöjen rannat 
ovat suurimmaksi osaksi virkistysaluetta, mikä tu-
kee niiden tuntumaan rakennettuja tiiviitä asuin-
alueita. 

8.6.5. Kansallinen kaupunkipuisto
Kansallinen kaupunkipuisto on merkitty yleiskaa-
vakartalle. Kaavassa on myös osoitettu puiston 
laajenemisalue, joten puiston laajeneminen tulee 
ottaa huomioon alueiden tarkemmassa suunnitte-
lussa. Kaava mahdollistaa siten puiston kehittämi-
sen ja laajentamisen. Kaavassa kaupunkipuiston 
sisäpuolelle on merkitty rakennettu alue Ojoisten 
60-luvun lähiön reunalla.

Yleiskaavan rajauksia on muutettu aiempaan ver-
rattuna siten, että ne ottavat paremmin huomioon 
kansallispuiston rajauksen. Yleiskaava ei ole ris-
tiriidassa kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelman kanssa ja mahdollistaa hoi-
to- ja käyttösuunnitelman mukaisten keskeisten 
tavoitteiden saavuttamisen. 

8.6.6. Vaikutukset matkailuun
Hämeenlinna haluaa olla matkalijoita houkuttava 
kaupunki. Kaupunki on tehnyt useita avauksia ta-
pahtumien lisäämiseksi ja kiinnostavien alueiden 
tunnetuksi tekemisessä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
Kantolan tapahtumapuisto, Verkatehdas, ranta-
reitti ja kansallinen kaupunkipuisto. Yleiskaavas-
sa on osoitettu keskeisten historiallisten kulttuu-
riympäristöjen säilyminen, kansallinen kaupunki-
puisto sekä virkistysalueita yhdistäviä reittejä. ja 
rantojen virkistyskäyttöä. Yleiskaava siten vahvis-
taa osaltaan matkailun kasvua alueella.

8.6.7. Vaikutuksiin liittyvät riskit
Täydennysrakentaminen saattaa aiheuttaa aluei-
den vääränlaista eriytymistä. Jo nykyisin on näh-
tävissä, että keskustan uusien kerrostaloasuntojen 
hintataso on selvästi korkeampi kuin asuntojen 
hinnat muualla kantakaupungissa. 

Moreenin ja keskustan menestys on hyvin kes-
keinen kaupungin työpaikkojen kasvun kannalta. 
Kaupungin elinvoiman kannalta keskeisten hank-
keiden epäonnistuminen voi vaikuttaa koko kau-
pungin menestykseen.
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Tilaa vaativan kaupan sijoittaminen Kirstulaan ja 
Ruununmyllyyn heikentää keskustan vetovoimaa 
erityisesti, jos Suosaaren kaupan alue ei toteudu. 
Kirstulan puolittainen toteutuminen ei mahdollis-
ta kunnollista joukkoliikennettä alueelle.

Toimivan yhdyskuntarakenteen toteutuminen 
vaatii suunnitelmallisen ja kehittyvät palveluver-
kon. Kuntatalouden muutokset sekä suuret yhteis-
kunnalliset muutokset saattavat vaikeuttaa verkon 
kehittämistä kaupunkiseudun kannalta suotuisal-
la tavalla. Alueiden oikea-aikainen toteuttaminen 
on keskeistä palveluverkon kannalta.

8.7. Ympäristövaikutukset
8.7.1. Vaikutukset maisemaan 

kaupunkikuvaan ja 
kulttuurimaisemaan

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat 
maisemat, Valtakunnallisesti merkittävät raken-
netun kulttuuriympäristön kohteet (RKY) sekä 
maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävä ra-
kennettu kulttuuriympäristö on esitetty kaava-
kartalla. Kartalla on osoitettu myös lailla suojellut 
rakennukset sekä arvokkaimmat peltomaisemat. 
Kaavalla on myönteisiä vaikutuksia näiden arvo-
jen säilyttämisen kannalta. Alueiden pääkäyttö-

tarkoitukset eivät yleensä uhkaa edellä mainittu-
jen alueiden arvojen säilymistä. 

Arvokkaat kulttuuriympäristökohteet tulee ottaa 
huomioon yleiskaavan jälkeisessä jatkosuunnitte-
lussa. Tarkemmassa suunnittelussa voidaan ottaa 
huomioon yksittäiset pistemäiset kohteet. Maise-
man kulttuuriperinnön säilymisen kannalta ko-
konaisuudet ovat yleensä yksittäisten kohteiden 
yksityiskohtaisia ominaisuuksia merkittävämpiä 
ja myös mittakaavallisesti laajempia. Hämeenlin-
nassa on myös koko maan mittakaavassa merkit-
täviä erityiskohteita, kuten linna ja Aulanko.

Uudet laajenemisalueet, tiivistäminen ja täyden-
nysrakentaminen muuttavat kantakaupungin 
maisemaa. Erityisen voimakasta muutos on laaje-
nevan keskustan alueella, missä väljä ja avoin teol-
lisuuden maisema muuttuu tiiviiksi, nykyisen kal-
taiseksi kaupunkikeskustaksi. Nykyinen keskusta 
on rakennettu laidoiltaan korkeana, 6–8-kerrok-
sisena. Kaupunkikuvassa kerroksellisuus ja vaih-
televuus ovat tärkeitä. Tähän tulee pyrkiä myös 
täydennysrakentamisessa. Kaupunkikuvalliset 
arvot ja ominaispiirteet tulee ottaa huomioon yk-
sityiskohtaisemmassa jatkosuunnittelussa kau-
punginosan ominaispiirteet huomioon ottaen. 
Keskusta-alueen kaava mahdollistaa monipuolisia 
toimintoja, mikä elävöittää kaupunkikuvaa. Kes-

Kuva 87. Ote Vanajaveden laakson pe-
russelvitysten kartasta, Linnan maisema 
(rajaus punaisella). Arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö on osoitettu punaisella 
viivoituksella, esihistoriallinen muinais-
jäännös kohde nro 23 ja arvokkaat luon-
tokohteet vihreällä umpiympyrällä. (Va-
najaveden laakson maisema, esihistoria, 
rakennettu kulttuuriympäristö ja luonto. 
Alueelliset ympäristöjulkaisut nro 245. 
Hämeen ympäristökeskus, 2001. Marja 
Mikkola, Heli Jutila, Lauri Putkonen ja 
Sirkka-Liisa Seppälä.)
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kusta-alueella on viime vuosina tutkittu erityisesti 
korkean rakentamisen mahdollisuutta.

Tiivistyvällä kehällä kaupunkimaisema muuttuu 
myös tiiviimmäksi. On arvioitu, että tiivistämis-
hankkeita syntyy noin 20 %:lle tonteista, mikä 
ei kuitenkaan muuta oleellisesti kaupunginosien 
vehreää luonnetta. 

Keskustan laajeneminen tulee vaikuttamaan pysy-
västi erityisesti järvimaisemaan, kaukomaisemaan 
ja kaupunkikuvaan. Laajeneminen muuttaa vajaa-
käytöllä olevat alueet täysin. Jatkosuunnittelussa 
onkin kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön sekä 
kaupungin maisemakuvaan ja näkymiin. Uudet 
alueet tulevat muodostamaan kaupungin uudet 
julkisivut etelään sekä rautatien suuntaan. Kan-
tolan rakentamisen myötä syntyy maisemallisesti 
merkittävä Vanajaa kiertävä järvikaupunki. Kor-
kea rakentaminen tulee sijoittaa siten, että uudis-
rakentaminen ei muodosta kilpailevaa elementtiä 
kirkon, Hämeen linnan tai muiden kaukomaise-
massa hallitsevien maisemallisesti ja kulttuurihis-
torialisesti merkittävien kohteiden kanssa.

Täydennysrakentamista voi sijoittua myös arvok-
kaaseen kulttuuriympäristöön tai sen välittömään 
läheisyyteen. Täydennysrakentaminen tulee to-
teuttaa kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. 
Suunnittelussa on huomioitava myös yhtenäiset 
katujulkisivut ja olemassa olevan kaupunkiraken-
teen luonne. Näiden alueiden suunnittelu on eri-
tyisen vaativaa ja siinä tulee käyttää kulttuuriym-
päristön täydennysrakentamiseen perehtynyttä 
ammattilaista.

Pientaloalueiden täydennysrakentamisen ennus-
tetaan olevan melko vähäistä. Joillakin alueilla, 
kuten Asemantaustassa tai Papinniityssä, uudis-
rakentamisen määrä saattaa olla suurempikin. 
Kun alueiden ominaispiirteet otetaan huomioon 
uudisrakentamista ja sen määrää suunniteltaessa, 
ei pientaloalueiden täydennysrakentamisella ole 
suurta kaupunkikuvallista vaikutusta. Keskustan 
ulkopuolella kaupunkikuva tulee muuttumaan 
eniten Papinniityssä, Ortelassa ja Jukolassa. Orte-
lan ja Jukolan tiivistäminen edellyttää kokonais-
valtaista suunnittelua.

Uudisalueet eivät muuta merkittävästi arvokkaita 
maisema-alueita. Sampo-Alajärven osayleiskaa-
vassa tutkittiin uudisrakentamisen ja valtakun-
nallisesti arvokkaan peltomaiseman reunakohtaa. 
Avoin maisema tulee ottaa huomioon asemakaa-
voituksessa.

Yleiskaavassa on ositettu muutoksia joillekin ar-
vokkaille alueille. Hämeen linnan maisemaan on 
osoitettu Lukiokadun kevyen liikenteen silta sekä 
Asemanrannan asuinalue. Myös Engelinranta si-
joittuu maisemallisesti tärkeään kohtaan. Ase-

manrannan ja Engelinrannan suhdetta kulttuuri-
ympäristöön ja maisemaan on arvioitu tarkemmin 
alueiden muussa kaavoituksessa. Lukiokadun 
silta tulee kevyen liikenteen siltana olemaan ke-
vyt, mutta saattaa väärin suunniteltuna vaikuttaa 
negatiivisesti linnan maisemaan. Huomiota tulee 
kiinnittää myös sillan ranta-alueisiin. Sinänsä sil-
lat eivät ole vesistöissä oikein suunniteltuina vie-
raita elementtejä. 

Kantolan alueen pohjoispäähän on osoitettu ai-
emman yleiskaavan mukaisesti muuttuvia aluei-
ta. Alueella ei ole Siirtolapuutarhaa ja Hankkijan 
siiloa lukuun ottamatta muita merkittäviä kult-
tuuriarvoja. Kantolan keski- ja eteläosiin ei ole 
osoitettu merkittäviä muutoksia johtuen keskus-
tan laajenemisesta toiseen suuntaan sekä Kanto-
lan pilaantuneista maista, jotka hidastavat alueen 
muuttumista. Alueiden teollinen perintö on hyvin 
rikas ja monipuolinen ja kaavakartassa merkitty 
kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueeksi.

Perttulan alueelle sekä Kaurialaan on osoitettu 
muuttuvia alueita. Muuttuvat alueet on osoitettu 
kuitenkin Miemalan kylän laidalle. Perttulan ar-
vokkain rakennuskanta on osoitettu kartalla ra-
kennussuojelualueeksi, mikä mahdollistaa alueen 
kehittämisen suojelun näkökulmasta.

Keskussairaalan alueelle Ahvenistolla on osoitettu 
muuttuvaa maankäyttöä. Alue tulee muuttumaan 
voimakkaasti erityisesti Jukolan suunnalla. Ahve-
nistontien varren peltomaisema muuttuu raken-
tamisen myötä kaupunkimaiseksi. Myös keskus-
sairaalan mäki tulee muuttumaan, mikäli sairaala 
siirtyy alueelta muualle. Alueelle on tässä tapauk-
sessa mahdollista sijoittaa palvelujen lisäksi asu-
mista. Suunnittelussa tulee huomioida arvokas ra-
kennuskanta lähiympäristöineen sekä liittyminen 
Ahveniston harjumaisemaan, vaikka alueen ilme 
muuten muuttuisi.

Ojoisten kartanon alueelle on 2000-luvun alussa 
suunniteltu kaavarunko. Aluetta kehitetään kult-
tuuriympäristön ja linnan maiseman lähtökoh-
dista. Yleiskaavassa muuttuvat alueet sijoittuvat 
kartanon ja 60-luvun lähiön väliin aiemman yleis-
kaavan mukaisesti.

8.7.2. Vaikutukset muinaisjäännöksiin
Muinaismuistot on osoitettu kaavakartalla kohde-
merkinnöillä. Merkintöjen ajantasaisuus tulee tar-
kistaa asemakaavoituksen yhteydessä. Muinais-
muistoja sijoittuu eripuolille kaupunkia, pääosin 
rakentamattomille alueille, mutta myös asutuksen 
keskelle ja keskustaan. Muinaismuistot ovat tär-
keä muistuma Hämeenlinnan pitkästä historiasta 
ja voivat toimia yhtenä tekijänä tulevien alueiden 
identiteetin luomisessa. Näin on esimerkiksi Ase-
manrannassa, missä tulevat asukkaat muuttavat 
alueelle, jossa on todistetusti asuttu jo tuhansia 
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vuosia.

Vanajaveden vedenalaisen kulttuuriperinnön in-
ventoinnille on ollut tarvetta monen hankkeen 
yhteydessä. Selvitys tulee teettää vesialueelle koh-
distuvan rakentamisen yhteydessä. Inventoinnin 
puute lisää riskejä rakennusaikaisiin yllätyksiin ja 
muutoksiin.

Muinaismuistot saattavat muuttaa myös joidenkin 
rakennetuiksi osoitettujen alueiden kokoa ja lisää-
vät yhdyskuntakustannuksia rakennushankkeissa. 
Toisaalta muinaismuistot todistavat alueen histo-
riallista vetovoimaa ja voimistavat paikallisidenti-
teettiä.

8.7.3. Luontovaikutukset
Yleiskaava vaikutukset luonnonympäristöön ovat 
pääasiassa myönteisiä. Luontoa koskevat määrä-
ykset perustuvat aiemmissa kaavoissa tehtyihin 
ratkaisuihin, joten muutos aiempaa on vähäinen.

Yleiskaavan vaikutukset luontoon muodostuvat 
rakentamisen aikana ja rakentamisen jälkeen 
esim. lisääntyvästä virkistyskäytöstä. Kaavan vai-
kutukset linnustoon, luonnonsuojeluun ja suojel-
taviin lajeihin ovat merkittävyydeltään vähäisiä, 
maa- ja kallioperään vähäisiä, järviin ja rantoihin 
vähäisiä. Vaikutukset jokiin, puroihin, lampiin, 
noroihin ja lähteisiin ovat vähäisiä tai kohtalaisia. 
Metsiin kohdistuvien vaikutusten on arvioitu jää-

vän vähäiseksi.

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen lajeihin 
(liito-oravat, viitasammakot ja lepakot) riippuvat 
siitä, kuinka hyvin lajit otetaan huomioon tarkem-
massa suunnittelussa ja toteutuksessa. Luontosel-
vitysten ajantasaisuuden vuoksi niiden laatiminen 
on tarkoituksenmukaista tehdä asemakaava- tai 
kaavarunkovaiheessa. Ekologiseen verkostoon 
kohdistuvat vaikutukset liittyvät parannettaviin 
yhteyksiin laajempien viheralueiden välillä.

Yleiskaavaan on merkitty Natura 2000 -verkos-
toon kuuluvat alueet, perustetut luonnonsuojelu-
alueet sekä muut tunnetut luonnon arvokohteet. 
Kohteita on tutkittu yhdessä kaupungin luonto-
asiantujoiden kanssa. 

Merkittävimmät kielteiset vaikutukset syntyvät 
laajenemisalueiden rakentumisen myötä. Näillä 
alueilla on tarkemman suunnittelun yhteydessä 
turvattava tärkeimmät luontoarvot. Hämeenlin-
nan kantakaupunkia leimaa rakennetun alueen 
selkeä rajautuminen ympäröivään maaseutuun. 
Täydennysrakentamisella pyritään osoittamaan 
suurin osa rakentamisesta nykyisen kaupungin ra-
jojen sisäpuolelle. 

Kaupungin keskeiset viheralueet, Vanajavesi, Au-
lanko ja harjut on osoitettu kaavassa. Kaavassa on 
osoitettu myös näiden väliset viher- ja virkistys-

Kuva 88. Tie- ja raideliikenteen meluselvitys. Ennustevuosi 2040:n liikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama yöajan 
keskiäänitaso LAeq22-7. Promethor 2017.
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yhteydet. Täydennysrakentamista ei ole osoitettu 
viheralueille lukuun ottamatta joitakin jo aiemmin 
rakentamiseen osoitettuja alueita, kuten Jukolan 
pelto, Luolaja ja Ojoisten kartanon pohjoispuoli.

Viherverkosto on vesistöistä ja harjuista johtuen 
kattava. Kaupungin keskusta liittyy rantapuistojen 
välityksellä laajoihin virkistysalueisiin sekä maa-
seutuun. Viherympäristö on hajanaisin kaupungin 
pientaloalueilla, mutta niihinkään ei ole osoitettu 
uusia rakentamisen alueita. Pientaloalueiden veh-
reys kärsii jonkin verran alueiden tiivistymisestä.

Yleiskaavassa on osoitettu maakunnallisesti mer-
kittävät viheryhteydet. Moreenia kiertävä hirvi-
eläinten kriittinen yhteys kulkee osittain Janak-
kalan puolella Moreenin ja Rastikankaan välistä. 
Alueelle on ajateltu hirvieläinten ylikulkua moot-
toritien yli. Aluetta halkoo edelleen vielä päärata.

8.7.4. Vaikutukset pohja- ja pintavesiin, 
vesistöihin sekä maa- ja kallioperään

Pohjavesialueet on merkitty yleiskaavaan. Pohja-
vesialueille ei ole osoitettu uusia riskitoimintoja. 
Hulevesien käsittelystä on annettu määräyksiä, 
minkä katsotaan parantavan kaupungin Huleve-
sistrategian toteutusedellytyksiä. Moreenin teolli-
suusalueella on varauduttu hulevesien käsittelyyn 
merkitsemällä viivytysaltaita kartalle. Asuinalueil-
la hulevedet eivät ole samanlainen ongelma, mutta 
hulevesien kannalta tärkeimmät viivytysalueet on 
merkitty myös asuinalueille. Laajenevilla alueilla 
joudutaan siirtämään luonnonmukaisia hulevesi-
reittejä, rakentamaan hulevesialtaita sekä muutta-
maan maa- ja metsätalousmaisemaa.

8.7.5. Vaikutuksiin liittyvät riskit
Merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä on 
suojeltu vaihtelevasti asemakaavoin. Osalla alu-
eesta ei ole suojelumerkintää ollenkaan ja osan 
suojelutaso ei ole riittävä. Tällöin on riskinä, että 
ympäristöjen arvoja häviää rakentamisen ja muu-
tostöiden myötä. Asemakaavoilla suojelua tulisi 
tehdä systemaattisesti yleiskaavan pohjalta. Pai-
kallisesti ja maakunnallisesti arvokkaan kulttuu-
riympäristön inventointi modernin rakennuskan-
nan osalta ei ole ajantasalla. Kaavaa ei siten voi 
pitää ohjaavana näiltä osin. Kulttuuriympäristön 
arvojen huomioon ottaminen varsinkin muuttu-
van maankäytön alueilla tapahtuu tarkemmassa 
suunnittelussa, jolloin ratkaistaan, miten kohtei-
den vaalimisen perusteena olevat arvot turvataan.

Pohjavesialueilla sijaitsevilla toiminnoilla voi 
olla haitallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun ja 
määrään. Pohjavesiä koskevat riskit ovat kuiten-
ki suhteellisen hyvin hallinnassa kantakaupungin 
alueella.  

8.8. Haitallisten vaikutusten 
lieventäminen

Kaavan vaikutusten arvioinnin ja suunnittelun 
kuluessa pohditaan jatkuvasti havaittujen haital-
listen vaikutusten lieventämismahdollisuuksia. 
Haittoja lievennetään tarvittaessa tarkistamalla 
suunnitteluratkaisua tai esittämällä kaavamää-
räyksiin erityisiä määräyksiä ja/tai suosituksia. 
Monia kysymyksiä jää ratkaistaviksi osayleiskaa-
voissa ja asemakaavoissa, joissa on suunnittelun 
mittakaavan puolesta mahdollisuus tarkempaan 
ja yksityiskohtaisempaan haittoja ehkäisevään 
suunnitteluun sekä määräysten laatimiseen.

Yleiskaavassa on osoitettu Matti-tietokannassa 
osoitetut pilaantuneiden maiden riskikohteet koh-
demerkintöinä. Aluerajauksia ei ole merkitty, sillä 
riskien arviointi vaatii aina tarkempaa suunnit-
telua. Merkittävä määrä rakentamista kohdistuu 
pilaantuneille maille keskustan laajenemisalueil-
la.  Alueet tulee kunnostaa ennen kuin ne otetaan 
uuteen käyttöön, mikä vähentää pilaantuneiden 
maiden määrää tai niistä koituvia terveyshaittoja 
kaupungissa.

Pilaantuneiden maa-ainesten kunnostuksiin liit-
tyy paljon riskejä. Jotkut alueet voivat osoittautua 
niin kalliiksi kunnostaa, että alueen ottaminen 
muuhun kuin teollisuuskäyttöön ei kannata.

Yleiskaavassa on osoitettu toimintoja alueille, 
joilla saattaa olla haittaa katu- ja raideliikenteen 
melusta ja tärinästä. Uudisalueita koskee kaavan 
määräys, että asemakaavoituksessa ratkaistaan 
riittävä melusuojaus. Kaupungissa on kuitenkin 
paljon jo rakennettuja alueita, jotka ovat alttiina 
erityisesti melulle. Näitä alueita ovat esimerkiksi 
Kankaantakana, Ojoisissa, keskustassa ja radan 
varressa. Näiden alueiden osalta melusuojausta 
tulee tutkia tapauskohtaisesti.
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Alueiden toteutuminen

1. toteutettavat -2020

2. toteutettavat 2020-25

3. toteutettavat 2025-35

4. toteutettavat 2035-

Infran rakentaminen 
seuraavina vuosina

Taipaleentien jatke 700 m

pisto Karanojantielta 400 m

Painokankaankatu 700 m

Kuva 89. Yleiskaavan toteutuminen Moreenissa. 

9. YLEISKAAVAN TOTEUTUS JA 
SEURANTA

Yleiskaavassa rakentamiseen osoitetut alueet on 
tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Kaupungin 
uudisalueiden toteuttamisohjelma laaditaan yleis-
kaavan pohjalta vuoden 2018 aikana. Ohjelmassa 
suunnitellaan eri alueiden vaiheistus sekä toteut-
tamisjärjestys. Suunnitelmassa toteutuksen seu-
ranta tapahtuu paikkatietopohjaisesti. Paikkatie-
topohjainen seuranta oli alkuperäisen aikataulun 
mukaan tarkoitus ottaa käyttöön jo yleiskaavan 
valmisteluaikana, mutta kaupungin paikkatietoai-
neistossa olleiden puutteiden vuoksi se ei onnistu-
nut.

Kaupungilla on vireillä hanke, jossa korjataan 
kaupungin paikkatietoaineistossa olevia puutteita. 
Hanke kestää vuoden 2018 loppuun ja hankkeen 
loppuvaiheessa myös yleiskaava-aineisto tullaan 
siirtämään paikkatietokantaan. Yleiskaavan uudet 
alueet tulevat muodostamaan tärkeän osan toteu-
tuksen suunnittelun pohjalla olevasta paikkatieto-
aineistosta. 

9.1. Ajoittamisen suunnittelu
Maankäytön linjausten mukaan noin puolet uudis-
rakentamisesta osoitetaan laajenevaan keskustaan 

ja puolet pientaloalueille. Palveluverkon kannalta 
ratkaisevaa on alueiden kehittäminen eripuolella 
kaupunkia tasapainoisesti. Ennakoinnilla pyritään 
varautumaan tuleviin investointeihin sekä suun-
nittelemaan alueet kestävällä tavalla. Alueiden to-
teutusta seurataan vuosittain yhdessä verkostotoi-
mijoiden kanssa.

Tärkeimmät seurattavat hankkeet ovat keskustan 
laajenemiseen liittyvät hankkeet kuten Keinusaa-
ren, Asemanrannan, Engelinrannan ja Kantolan 
alueet sekä pyöräilyn edistäminen. Pientalovaltai-
sien laajenemisalueiden vaiheistamisella pyritään 
välttämään suuria kynnysinvestointeja. Toteut-
tamissuunnitelman osana on luonnollisesti myös 
valta- ja kantatieverkkoon liittyvät maankäytön 
kehittämissuunnitelmat Suosaaressa ja Moreenis-
sa sekä Ahveniston ja Jukolan alueiden kehittämi-
nen. Aluehankkeiden ohella tulee hallita kaupun-
gin palveluverkkoa, korjausvelkaa sekä pienempi-
en alueiden kuten uusien pientaloalueiden raken-
taminen.

Edellä mainitut keskeiset maankäytön hankkeet 
ovat kaupungin kokoon nähden suuria ja vaativat 
myös suuria investointeja sekä henkilöresursse-
ja. Hankkeiden keskinäisen ajoituksen suunnit-
telemiseksi laadittiin vuonna 2017 selvitys, missä 
hankkeet koottiin yhteen ja arvioitiin niiden toteu-
tustapoja ja aikataulua siten, että keskeiset hank-
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keet muodostavat kaupungin kasvun ja talouden 
kannalta hallitun kokonaisuuden. Selvitys perus-
tuu skenaarioihin, mutta ei osoita yhtä selkeää 
ratkaisua suurten hankkeiden toteuttamiseksi. 
Selvitystä tullaan käyttämään taustamateriaalina, 
kun laaditaan kaupungin pitkän ajan toteutusoh-
jelmaa. Yleiskaavan ja siihen liittyvän selvityksen 
ansiosta kaupungilla on selkeämpi kuva eri hank-
keiden keskinäisistä suhteista, niiden investoin-
titarpeista sekä vaihtoehtoisista toteutuspoluista.  
Selvitys toimii pitkäaikaisen toteutussuunnittelun 
ja vaiheistuksen lähtömateriaalina.

Selvityksen skenaariot olivat:

1. Nykyisen investointiohjelman mukainen ja 
kaavaselostuksiin kirjattu toteutusaikataulu. 
(A)

2. Nykyisen investointimäärärahan (8 M€ / vuo-
si) mukainen toteutusaikataulu. (B)

3. Tavoiteskenaario, jossa investointimäärärahat 
voidaan ylittää niiden hankkeiden osalta, joista 
arvioidaan saatavan välitöntä tontinmyyntitu-
loa kaupungille. (C)

4. Selvityksen perusteella laadittu suositusske-
naario.

Skenaario A:n vahvuutena on keskustan kehittä-
minen selkeänä kärkenä. Lisäksi vahvuutena on, 
että skenaario toteuttaa jo suunniteltua aikatau-
lua. Skenaarion mahdollisuutena on asukkaiden 
sosiaalisen infrastruktuurin tukeminen sekä ta-
sainen monipuolisuus. Heikkoudeksi katsottiin 
se, että skenaariossa hankkeiden kumulatiivinen 
tuotto ylittää kumulatiiviset kustannukset vasta 
tarkasteluvaiheen loppupuolella vuonna 2029.

Skenaario B:n vahvuutena on riskittömyys sekä 
prosessillinen ja resurssillinen hallittavuus. Ske-

naarion mahdollisuudet liittyvät nykymallin jat-
kamiseen ja investointirahan selkeään rajaukseen. 
Vähäinen korvamerkitty raha mahdollistaa pää-
töksenteossa nopean reagoinnin. Vähäinen inves-
tointiraha myös kasvattaa painetta ottaa mukaan 
ulkopuolisia investoreja ja tutkia uusia, erilaisia 
rahoitusmalleja. Heikkoutena on tasaisuus ja enti-
sen tilanteen jatkuminen. Uhkana on vetovoiman 
kasvamattomuus ja kilpailukyvyttömyys. Tarkas-
tellullaajanjaksolla (v. 2035 asti) skenaario on 
kaupungin näkökulmasta taloudellisesti positiivi-
nen.

Skenaario C:n vahvuutena on rohkea, suunnitel-
mallinen ote kaupungin asukasluvun ja kilpai-
lukyvyn kasvattamiseksi. Asuinalueiden tehokas 
toteuttaminen sekä keskustan kehittäminen tori-
parkkeineen tuovat asukkaita ja luovat kaupun-
gille vetovoimaa. Päätöksenteon kannalta tämän 
skenaarion toteutuminen vaatii riskinottoa. Mah-
dollisuutena on vahva kasvuhakuisuus ja tulevai-
suussuuntautuneisuus. Skenaarion selkeä heikko-
us liittyy kannattavuuteen, koska skenaario ei ole 
kannattava vuoteen 2035 ulottuvalla tarkasteluvä-
lillä.

Hankkeiden vaihtoehtoisia toteutusmalleja voi-
daan tarkastella hankintojen, rahoituksen ja var-
sinaisen toteuttamisen näkökulmista.

• Hankinnat: markkinavuoropuhelu, kilpailulli-
nen neuvottelumenettely, suunnittelukilpailu

• Rahoitus: rahalaitoslaina, leasing-malli, elin-
kaarimalli, vuokramalli

• Toteutus: kokonaisurakka, suunnittele ja to-
teuta –urakka, projektinjohtopalvelu, projekti-
allianssi

Hankkeiden keskinäisen ajoituksen suunnittele-
miseksi laadittiin selvitys, missä hankkeet koottiin 
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Hanke Kerrosala, k-m2 Kaupungin investointikustannus
(milj. €) Aloitus Toteuttamisen kesto

Engelinranta
tähän liittyy myös Asuntomessut ja pilaantuneiden maiden kunnostus

175 500 k-m2
40 milj. €

2020
(linja-autoaseman 

alue jo alkamassa) 

2027 (2035)

Asemanranta ja Keinusaari
näihin liittyy myös Paasikiventien siirto, Asuntomessut, 
liityntäpysäköinti ja Asemanrannan taidehanke

98 398 k-m2 Infran kustannukset n. 5 milj. €
+ Paasikiventien siirto (osuus) n. 2 milj. €

2017 2027

Radanvarsi (Suosaarihanke)
Valtatie 10:n ja pääradan välinen alue, Valtatie 10:n parantaminen, 
Paasikiventien jatke ja keskussairaalan siirto 

n. 170 000 k-m2 Infran kustannukset n. 7,5 milj. €
+ Paasikiventien jatke n. 2 milj. €

Ei tiedossa 2035

Jukolahanke
Jukolan alueen täydennysrakentaminen, Ahvenistontien parantaminen, 
Keskussairaalalta vapautuvien alueiden muuttaminen asuin- ja 
yrityskäyttöön. 

n. 25 000 k-m2 Infran kustannukset n. 2 milj. € + 
Ahvenistontien parantaminen 3 milj. €

Ei tiedossa 2035

Keskustan kehittäminen
Toriparkki, lisärakentaminen (Kauppakeskus Linna) 

Asuminen 44 600 k-m2

Liiketila 14 800 k-m2

Infran kustannukset n. 5 milj. euroa + 
toriparkki 30 milj. euroa

Esim. pysäköintiratkaisu 50 %.

Riippuu 
maanomistajista

2027 ykköskorttelin osalta
(2035)

Moreeni
valtakunnallisesti merkittävä yritysalue, uusi moottoritien liittymä, 
alueen profilointi, maantasaustyöt

I-vaihe: 490 000 k-m2

II-vaihe: 1 000 000 k-m2 Infran kustannukset I-vaihe n. 25 milj. € , II-
vaihe n. 50 milj. €

Käynnissä
Liittymä 2022 2035

Kirstula
TIVA-kaupan alue

88 000 k-m2 Infran kustannukset n. 4 milj. €
(mahd. vt3 eritasoliittymä ei huomioitu)

2030 2035 (2040)

Hankkeet
Kuva 90. Aluehankkeet. Taulukkoon on kerätty kaava-
aineistoista hankkeiden koko, kustannusvaikutukset sekä 
ajoitus.
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yhteen ja arvioitiin niiden toteutustapoja sekä ai-
kataulua siten, että keskeiset hankkeet muodosta-
vat kaupungin kasvun ja talouden kannalta halli-
tun kokonaisuuden.

Selvityksessä kartoitettiin sekä meneillään olevat 
että suunnitellut hankkeet, selvitettiin keskeiset 
osalliset ja hallintokunnat sekä kartoitettiin inves-
tointien suunnittelu vuoteen 2035 saakka.

Tarkastelun johtopäätöksinä voidaan todeta, että 
skenaario B on paras, mikäli otetaan huomioon 
puhtaasti taloudellinen näkökulma, päätöksente-
on helppous sekä kiinteistömarkkinoiden kysyntä.

Mikäli investointimäärärahan ohella syntyy tar-
vetta toteuttaa lisää rakentamista ja taloudellisesti 
kalliita infrainvestointeja (eritasoliittymä, tori-

parkki) on syytä kasvattaa investointimahdolli-
suuksia ulkopuolisen rahoituksen avulla.

9.1.1. Suositus-skenaario
Skenaariotarkastelun perusteella kehitettiin Suo-
situs-skenaario. Suositus-skenaariossa oletettiin, 
että maksimibudjetti on 8 milj. euroa vuodessa. 
Toisena oletuksena on, että vuositasolla toteu-
tetaan maksimissaan noin 500 asuntoa (v. 2017 
markkinakapasiteetti on noin 250 asuntoa vuo-
dessa). Suositus-skenaariota varten tehtiin myös 
seuraavat oletukset eri hankkeiden osalta:

• Engelinranta (27 milj. euroa v. 2035 mennessä, 
175 000 k-m2). Pilaantuneiden maiden puhdis-
tus rahoitetaan erikseen ja sen kustannuksia ei 
oteta huomioon. Puisto rakentuu vuonna 2018 

12.10.2017 Page 21

Suositus-skenaario
• Hankkeet yhteensä, infran rakentamisen menot n. 90 milj. €

• Asumisen hankkeet yhteensä, tulo myynti, n. 75 milj. €

• Toimitilahankkeet yhteensä, tulo myynti, n. 60 milj. €

• Resurssitarve:

Tvrdy & Santala, FCG 2017

Kuva 91. Suositusskenaarion vaikutus yhdyskuntakustan-
nuksiin. 12.10.2017 Page 21

Suositus-skenaario
• Hankkeet yhteensä, infran rakentamisen menot n. 90 milj. €

• Asumisen hankkeet yhteensä, tulo myynti, n. 75 milj. €

• Toimitilahankkeet yhteensä, tulo myynti, n. 60 milj. €

• Resurssitarve:

Tvrdy & Santala, FCG 2017
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miljoonan euron kokonaisinvestoinnilla. Paasi-
kiventien siirto tapahtuu vuosien 2019 ja 2020 
välillä. Rantarakenteet, noin yhden miljoonan 
investointi, toteutetaan vuonna 2022. Asunto-
messut Pirittaan toteutetaan vuonna 2025. Ko-
konaisinvestointi vuoteen 2024 mennessä on 
9 milj. euroa. Alueen rakentaminen painottuu 
vuoden 2027 jälkeen.

• Asemanranta ja Keinusaari (6,6 milj. euroa v. 
2021 mennessä, 100 000 k-m2). Alue on jo to-

teutumassa ja alue valmistuu pääosin vuoteen 
2027 mennessä. Paasikiventien jatkeen kus-
tannukset (n. 7,5 milj. euroa) ei jyvitetä tähän 
hankkeeseen, mutta ne jyvitetään. Radanvarsi 
-hankkeeseen. Vaakunanrannan puiston sekä 
Possentien ympäristöä (+ kävelyn ja pyöräilyn 
laatukäytävä) parannetaan (n. 1 milj. euroa, 
vuosina 2018 – 2019). Alueen infran rakenta-
miselle varataan vuoteen 2020 asti miljoona 
euroa vuodessa.

12.10.2017 Page 22

Asumishankkeiden 
rakentamisaikataulut, 
tulo- sekä menoarviot 
(huom. y-akselien 
skaala poikkeaa). 
Katkoviivalla esitetään 
vuodet, milloin 
muuttuu painotus eri 
hankkeiden välillä.

Tvrdy & Santala, FCG 2017
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Toimitilahankkeiden 
rakentamisaikataulut, 
tulo- sekä menoarviot 
(huom. Moreeni -
hankkeen y-akselin 
skaala poikkeaa 
muista). Katkoviivalla 
esitetään vuodet, 
milloin muuttuu 
painotus eri 
hankkeiden välillä.

Tvrdy & Santala, FCG 2017

Kuva 92. Hankkeiden rakentamisaikataulut, tulo- sekä me-
noarviot (huom. y-akselien skaala poikkeaa). Katkoviivalla 
esitetään vuodet, milloin muuttuu painotus eri hankkeiden 
välillä.
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Kuva 93. Asuinalueiden toteutusennuste. Ennustetta päivitetään vuosittain.
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• Jukola (5 milj. euroa v. 2025 mennessä, 25 

000 k-m2). Jukolan hanketta viedään eteen-
päin ”pienhankkeina”. Alueen rakentami-
nen tapahtuu kahdessa ajanjaksossa (vuosina 
2020−2022 ja vuosina 2025−2027) niin, että 
etupainotteiset investoinnit infraan korvataan 
mahdollisimman pian myyntitulojen avulla. 
Sairaalan siirto ei kuormita alueen rakentamis-
ta ja imagon parantamista lisäkustannuksilla. 
Sairaala on tosin päätetty rakentaa edelleen Ju-
kolan alueella.

• Keskustan kehittäminen (9 milj. euroa v. 2035 
mennessä, 60 000 k-m2). Toriparkki toteutuu 
eri rahoituksella ja sitä ei oteta huomioon tässä 
tarkastelussa. Keskustan kehittämiseen vara-
taan noin 0,5 milj. euroa vuodessa ja rakenta-
minen tapahtuu tasaisesti vuoteen 2035 asti.

• Radanvarsi (11,5 milj. euroa v. 2029 mennessä, 
170 000 k-m2). Kantasairaala rakennetaan vii-
meistään vuonna 2025 ja sen yhteydessä Paasi-
kiventien jatkeen rakentaminen (jatke ja radan 
alikulu yhteensä noin 7,5 milj. euroa) on välttä-
mätön. Toimitila-alueen rakentaminen kiihtyy 
vuoden 2026 jälkeen.

• Kirstula (4 milj. euroa v. 2027 mennessä, 90 
000 k-m2). Koska toimijoita on jo tulossa, 
hankkeen toteuttaminen lähitulevaisuudessa 
on välttämätön. Kaupungin investointi infraan 
on vuoteen 2020 mennessä n. 1,2 milj. euroa.

• Moreeni (23,5 milj. euroa v. 2035 mennessä, 
500 000 k-m2). Moreenin eritasoliittymän 
kaupungille kohdistuva kustannus on yhteensä 
noin 7,5 milj. euroa. Eritasoliittymä toteutuu 
vuonna 2022, jolloin myös alueen rakentami-
nen kiihtyy.

Kuten skenaariossa B, suositus-skenaarion vah-
vuutena on riskittömyys sekä prosessillinen ja 
resurssillinen hallittavuus. Skenaarion mahdolli-
suudet liittyvät nykymallin jatkamiseen ja inves-
tointirahan selkeään rajaukseen. Vähäinen kor-
vamerkitty raha mahdollistaa päätöksenteossa 
nopean reagoinnin.

Vähäinen investointiraha kasvattaa myös painet-
ta ottaa mukaan ulkopuolisia investoreja ja tutkia 
uusia, erilaisia rahoitus-malleja (esimerkiksi Tori-
parkin toteutukseen).

Tarkastellulla ajanjaksolla (v. 2035 asti) skenaa-
rio on kaupungin näkökulmasta taloudellisesti 
positiivinen, rakennusoikeuden myyntitulot (n. 
135 milj. euroa) ovat korkeammat kuin kaupun-
gin investoinnit (n. 90 milj. euroa). Tämän lisäksi 
kumulatiiviset kiinteistöverotulot ovat n. 55 milj. 
euroa vuoteen 2035 mennessä.

9.2. Toteutuksen seuranta
Yleiskaavan toteutukseen vaikuttaa erityisesti alu-
een väestönkehitys. Väestönkasvu on yleiskaavan 
laadinta-aikana muuttunut kaupunkiseudulla ne-
gatiiviseksi. Viimeisimmät tilastottiedot ovat tosin 
Hämeenlinnan osalta jälleen positiivisia. Pieni tai 
negatiivinen väestönkasvu vaikuttaa kaupunkira-
kenteeseen siten, että erityisesti uusien alueiden 
avaaminen viivästyy. Keskustan kehittäminen ja 
tiivistyvän kehän täydennysrakentaminen sen si-
jaan jatkuvat, vaikka näissäkin toteutusajankohta 
saattaa muuttua. Yleiskaavan keskeisenä tavoit-
teena on seudun elinvoiman lisääminen, jonka 
seurauksena työpaikkojen ja väestön määrä kas-
vaa. 

Keskeiset liikennehankkeet ovat edellytys monille 
aluehankkeille, joten niiden asemakaavoitus edel-
lyttää pitkälle suunniteltuja yhdyskuntaverkoa 
sekä liikenneinvestointeja. 

Kantakaupungin yleiskaavan toteutusta seurataan 
vuosittain infran toteutusohjelman ja kaavoitus-
ohjelman laatimisen yhteydessä sekä laajemmin 
seuraavan yleiskaavakierroksen lähtökohtia arvi-
oitaessa.

Hämeenlinnassa 4.4.2018 

Niklas Lähteenmäki 
maankäytön suunnittelujohtaja
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