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Sijaintikartta

Ote ajantasa-asemakaavasta: suunnittelualue

Asemakaavan muutosalueen rajaus

Hakija / Aloite Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä Tavastia

Asemakaavan tarkoi-
tus ja tavoite

Tämä osallistumis- ja arviontisuunnitelma (OAS) 
koskee asemakaavan muutoksen laatimista Hämeen-
linnan kaupungin Kankaantaustan kaupunginosassa 
sijaitsevalle puisto- ja leikkikenttäalueelle, opetustoi-
mintaa palvelevien rakennusten sekä sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialu-
eelle ja autopaikkojen korttelialueelle.

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa 
Ammattiopisto Tavastian laajentuminen viereisel-
le puistoalueelle. Uudisrakennukseen on tarkoitus 
sijoittaa ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan uudet 
opetustilat. Näin ollen opetustoiminta saadaan sijoi-
tettua samalle Hattelmalantien kampusalueelle, mikä 
tehostaa oppilaitoksen toimintaa.

Kaavoitustilanne
- Asemakaava
18.3.1970 (nro 784),
14.7.2005 (nro 2339)

- Yleiskaava
kv 11.1.1984

- Kanta-Hämeen 
maakuntakaava 
VN 28.9.2006

Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue 
on merkitty puistoalueeksi (P), leikkikentäksi (UL), 
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien ra-
kennusten korttelialueeksi (YS) sekä autopaikkojen 
korttelialueeksi (LPA). Kaavateknisistä syistä kaavaan 
liitetään myös opetustoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialue (YO).

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton yleiskaava 
vuodelta 1984. Kaavassa alue on merkitty julkisten 
palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) sekä pohjavesi-
alueeksi.

Alueella on voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava, 
joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2004 
ja vahvistettu valtioneuvostossa 28.9.2006. 1.vaihe-
kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.4.2014. 
ja 2. vaihekaava on ehdotusvaiheessa. 16.12.2013 
päivätyssä maakuntakaavojen yhdistelmässä alue 
on merkitty Julkisten palveluiden alueeksi (P2). Alue 
sijaitsee pohjavesialueella.

Maanomistus Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. Kaava-
teknisistä syistä kaavaan liitettävä YO-tontti on koulu-
tuskuntayhtymän omistuksessa.



Historia, nykytilanne 
ja lähiympäristö

Ammattiopisto Tavastia on Koulutuskuntayhtymä Ta-
vastian ylläpitämä toisen asteen oppilaitos. Hattelma-
lantien kampuksen rakennukset on rakennettu vuosina 
1989, 1990 sekä 1994. Oppilaitoksen lähiympäristö on 
pääasiassa asuinaluetta. Länsipuolella, omakotitalori-
vistön takana avautuu laaja Hattelmalan harjun muo-
dostama suojelu- ja virkistysalue. Uudisrakennusalue 
on pääasiassa heinittynyttä entistä peltoa. YS-tontilla 
sijaitsee purkukuntoinen rakennus, joka puretaan hank-
keen alta. Suunnittelualue on laajuudeltaan n.1,7 ha ja 
koko kaavamuutosalue n. 3,9 ha.

Ote yleiskaavasta

Ote maakuntakaavasta

Ote maakuntakaavasta

Näkymä suunnittelualueelta

Ortokuva

Muutos Asemakaavan muutoksella puisto ja YS-tontti muu-
tetaan opetustoimintaa palvelevien  rakennusten ja 
autopaikkojen korttelialueeksi sekä puistoksi.

Laaditut selvitykset - Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan uudisrakennus, 
Hankesuunnitelma 27.2.2015

Reunaehtoja - Puiston poistaminen asemakaavasta vaatii erityisiä 
perusteluja
- Pohjavesialueen huomioonottaminen

Arvioitavat vaikutuk-
set

Arviointimenetelmät

Kaavatyön yhteydessä arvioidaan mm. vaikutuksia 
ovat mm. vaikutukset ihmisten elinympäristöön, kau-
punkikuvaan ja -rakenteeseen, luontoon ja maisemaan, 
liikenteeseen, kunnallisteknisiin verkostoihin, palvelui-
hin ja työpaikkoihin. Vaikutuksia arvioimalla pyritään 
valitsemaan lopputuloksenja tavoitteiden kannalta 
parhaat vaihtoehdot ratkaisumalleista.

Arviointi perustuu alueelta käytettävissä oleviin perus-
tietoihin, selvityksiin, suoritettaviin maastokäynteihin, 
osallisilta saataviin lähtötietoihin sekä lausuntoihin ja 
huomautuksiin. Vaikutuksia arvioidaan yhteistyössä 
suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden sekä osal-
listen kanssa.

Sopimukset ja pää-
tökset

Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksella 2015.

Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 

OAS on kaavoitustyön ajan saatavilla maankäytön 
suunnitteluyksiköstä ja internet-sivuilta 
http:www.hameenlinna.fi/kaavat  kohde 2516 Tavastia

Tavoiteaikataulu Asemakaava on tarkoitus hyväksyä loppuvuodesta 
2015.

Hyväksyminen Kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä.

Yhteyshenkilöt Arkkitehti Tuula Leppämäki puh. 03 621 2206
Tilaajapäällikkö Leena Roppola puh. 03 621 2345
Hämeenlinnan kaupunki, maankäytön suunnittelu
Raatihuoneenkatu 9, 4.krs, PL 84, 13101 HML
sähköposti: etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi



OSALLISET JA OSALLISTUMISMENETELMÄT
Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta 
mielipiteensä.

OSALLISIA OVAT:

Valtion ja kunnan viranomais-
tahot / hallintokunnat:
Hämeen ELY-keskus,
Hämeen liitto,
Museovirasto,
Kanta-Hämeen pelastuslaitos,
kaupungin infran suunnittelu,
LinnanInfra,
paikkatieto ja kiinteistö,
rakennusvalvonta ja ympäristö, 
kaupungin yhdyskuntarakenne-
palvelut

Verkostojen haltijat:
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy,
AinaCom Oy,
Vattenfall Verkko Oy, Vattenfall 
Lämpö Oy,
Alueen asukkaat

Muut tahot:
Maanomistajat ja -haltijat, asuk-
kaat, naapurit, elinkeinonharjoit-
tajat, Katumajärven suojeluyh-
distys ry ja muut vaikutuspiiriin 
kuuluvat tahot.

OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN:
Kaavoituksen vireilletulosta sekä valmisteluaineiston ja kaavaehdotuksen nähtäville 
asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksella Hämeen Sanomissa  ja kaupungin ilmoi-
tustaululla. Asianosaisille maanomistajille ja naapureille tiedotetaan myös kirjeellä. 
Kaupungin sähköisen ilmoitustaulun osoite on:
www.hameenlinna.fi/Hameenlinna-tietoa/Viestinta/Kaavat/
Viranomaisilta pyydetään lausunnot/kommentit kaavaluonnoksesta. Kaavaehdotuk-
sesta pyydetään lausunto Hämeen ELY-keskukselta ja Hämeen liitolta.

1. Osallisella on mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtä-
ville esittää Hämeen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman riittävyydestä.

2. Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi, 
jolloin osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteen-sä hank-
keesta kirjallisesti tai suullisesti maankäytön suunnitteluyksikköön.

3. Ehdotuksen ollessa julkisesti nähtävänä (MRL65§, MRA27§) mahdolliset muis-
tutukset kaavaehdotuksesta osoitetaan yhdyskuntalautakunnalle ja toimitetaan pal-
velupiste Kastelliin Raatihuoneenkatu 11 tai osoitteella: PL 84, 13101 Hä-meenlinna.
Kaavan hyväksymispäätöksestä voidaan tehdä kunnallisvalitus Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuteen valitusaikana.

MRL - Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRA - Maankäyttö- ja rakennusasetus

ASEMAKAAVAN VAIHEISTUS JA ALUSTAVA AIKATAULU                  suunniteltu ajankohta järjestetään tarvittaessa

21.4.2015 valmisteluvaihe ehdotusvaihe            hyväksymisvaihe
 

Tehtävä/vaihe
2015
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

vireillepano/ OAS
 oas nähtävillä

 

viranomaisneuvottelu

yhdyskuntalautakunta     

asukastilaisuus

perusselvitykset

kaavaluonnoksen valmistelu

yhdyskuntalautakunta
LUONNOS
kaavaluonnoksen nähtävilläolo
 mahdollisuus mielipiteen esittämiseen
lausunnot luonnoksesta

kaavaehdotuksen laatiminen

yhdyskuntalautakunta
EHDOTUS
kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 
mahdollisuus muistutuksen jättämiseen
yhdyskuntalautakunta    

kaupunginhallitus

kaupunginvaltuusto

valitusmahdollisuus

lainvoimaisuus


