
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
Asemakaavan muutos: 
Lammi, Halkikivi 
HÄMEENLINNAN KAUPUNKI – MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 
28.3.2019 

KOHDE 
 
Työnumero: 2550 

Dnro: 454/2018 

70. kaupunginosa Lammi 

Korttelit 305, 307, 310, 311 ja osa 
korttelista 304 sekä puisto- ja ka-
tualueet 
 
Alueen pinta-ala on n. 7,2 ha 
 
 
 

 
 
 

 

HAKIJA/ALOITE   
Lammin Asennustaito Oy 
 

MAANOMISTUS 
 

Korttelialueet 301 ja 305 sekä korttelissa 304 sijaitseva tontti on yksityi-
sessä omistuksessa. Muilta osin eli rakentamaton alue ja katu ovat kau-
pungin omistuksessa.  

ASEMAKAAVAN TARKOITUS 
 
 
 
Nykytilanne ja lähiympäristö 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa lisärakentaminen alueelle 
kortteleita yhdistämällä, jolloin alueella toimivan yrityksen piha-alueet 
muodostavat yhden kokonaisuuden.  
 
Suunnittelualue on pääosa Halkikiven rakentuneesta yrityspuistosta. Kort-
telissa 305 sijaitsee tällä hetkellä hakijan betonielementtirakentamiseen 
erikoistuneen yrityksen tuotanto- ja varastotilat. Korttelissa 301 ovat kir-
japainoalan yritys, sekä sähkö- ja LVI- alan yritykset. 
 
Yrityspuistossa sijaitsee lisäksi metsäkoneyrittäjän toimitilat. Muilta osin 
alue on rakentamaton.  
 
Laajennusalue korttelin 305 eteläpuolella ei ole luonnontilainen vaan met-
sän kaatamisen jälkeen alueelle on läjitetty maa-aineksia (kaavan puisto-
varaus). 
 
 
 



 
KAAVOITUSTILANNE 
  
Halkikiven yrityspuisto 
rakennuskaava, 
LH 8.3.1991 
 
 
 
Kortteli 305 kaavamuu-
tos kh 11.8.2003 

 
 
 
Pääosalla suunnittelualuetta on voimassa 
alueen ensimmäinen asemakaava vuodel-
ta 1991. Ainoastaan kortteliin 305 on teh-
ty kaavamuutos vuonna 2003. 
 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa suun-
nittelualueen kortteli 305 on varattu lii-
ke-, teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi KLT, kerrosluku II ja 
rakennusoikeus e=0,30. Korttelit 301 ja 
311 ovat liike- ja toimistorakennusten 
korttelialuetta K, kerrosluku II ja raken-
nusoikeus e=0,30. Kortteli 307 ja 310 
ovat ympäristöhäiriöitä aiheuttamatto-
mien teollisuusrakennusten korttelialuet-
ta TY, kerrosluku II ja rakennusoikeus 
e=0,25.   
 
Alueen keskivaiheilla on toteutumaton 
puisto VP sekä katuvaraukset Ahertajan-
tie ja Puurtajantie. 
 
Autopaikkavaatimukset ovat K-alueella 1 
ap/50 k-m2. KLT- ja TY-alueilla toimis-
to- ja liiketilojen osalta 1 ap/50 k-m2 ja 
teollisuus- ja varastorakennusten osalta 1 
ap/100 k-m2. Ulkovarastointi on kaavas-
sa kielletty. 
 
 

 
 
 

 
Ote asemakaavayhdistelmästä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ote Lammin kirkonkylän osayleiskaavasta 

 
Lammin kirkonkylän 
oikeusvaikutteinen 
osayleiskaava 14.11.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnit-
telualue on työpaikka-aluetta TP. Etelä-
osa on pienin toimenpitein kehitettävissä 
työpaikka-alueeksi. Alueella on tieliiken-
teen yhteystarve läntiselle reserviksi va-
ratulle työpaikka-alueelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kanta-Hämeen maakun-
takaava vn 28.9.2006 

1. vaihemaakuntakaava, 
ym 2.4.2014 

2. vaihemaakuntakaava, 
ym 24.5.2016 

 
Maakuntakaava 2040 
kaavaehdotus 
 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa 
suunnittelualue on varattu työpaikka-
alueeksi TP.  
 
 
 
 
 
Maakuntakaavaehdotuksessa suunnitte-
lualue on työpaikka-alueen reservialuet-
ta.  
 
 

 
 

 
 
Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yh-
distelmästä 
 
 

 
Ote maakuntakaava 2040 ehdotuksesta  
 
 

SELVITYKSET Asemakaavatyössä hyödynnetään yleis-
kaavoituksen ja lähialueiden asemakaa-
vojen yhteydessä laadittuja selvityksiä.  

Alueelta ei ole tiedossa sellaisia erityisar-
voja, joita tulisi tarkemmin selvittää. Sel-
vityksiä täydennetään tarvittaessa. 

 

ARVIOITAVAT  
VAIKUTUKSET JA 
ARVIOINTIMENE-
TELMÄT  

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa mää-
rin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuk-
sia. 

Kaavatyön yhteydessä arvioidaan vaikutukset mm. luontoon ja maisemaan, pinta- ja 
pohjavesiin, liikenteeseen, kunnallisteknisiin verkostoihin, kaupunkirakenteeseen, 
yhdyskuntatalouteen ja elinkeinoelämään. 

Arviointi perustuu alueelta käytettävissä oleviin perustietoihin, selvityksiin, suoritet-
taviin maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin sekä lausuntoihin ja huo-
mautuksiin. Vaikutuksia arvioidaan yhteistyössä suunnittelijoiden ja muiden asian-
tuntijoiden sekä osallisten kanssa. 

SOPIMUKSET JA 
PÄÄTÖKSET 

Kaavatyö on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Päätös kaavatyön 
käynnistymisestä sisältyy kaavoituskatsaukseen 2018, joka hyväksyttiin kaupungin-
hallituksessa 18.12.2017.  



OSALLISET JA OSALLISTUMISMENETELMÄT 

Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa kä-
sitellään.  

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä asiasta. 

OSALLISIA OVAT: 

Valtion ja kunnan viranomaistahot / hallintokunnat: 

Hämeen ELY- keskus, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Hämeenlinnan kaupunki / kaupunkirakenne. 

Verkostojen haltijat:  

HS-Vesi Oy 

Muut tahot: 

Maanomistajat ja -haltijat, asukkaat, naapurit, elinkeinonharjoittajat ja muut vaikutuspiiriin kuuluvat tahot. 

OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN: 

Kaavoituksen vireilletulosta sekä valmisteluaineiston ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan 
lehtikuulutuksella Kaupunkiuutisissa ja kaupungin ilmoitustaululla palvelupiste Kastellissa ja Lammin kirjasto 
palvelupisteessä. Asianosaisille maanomistajille ja naapureille tiedotetaan myös kirjeellä. Kaupungin sähköisen 
ilmoitustaulun osoite on: www.hameenlinna.fi/ilmoitustaulu/  
 
Viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydetään lausunnot/kommentit kaavaluonnoksesta ja kaavaluonnok-
sesta.  
1. Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi, jolloin osallisilla ja kunnan 
jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeesta kirjallisesti tai suullisesti kaavoitusyksikköön.   

2. Kaavaehdotuksen ollessa julkisesti nähtävänä (MRL 65§, MRA 27§) siitä voi jättää muistutuksen. Mahdolliset 
muistutukset osoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitetaan osoitteella PL 84, 13101 Hämeenlinna. 

Mielipiteet ja muistutukset voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 

Kaavan hyväksymispäätöksestä voidaan tehdä kunnallisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitusaikana. 

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

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAATAVILLA/PÄIVITYS 

OAS ja muu suunnitteluaineisto on kaavoitustyön ajan saatavilla kaavoitusyksiköstä sekä kaupungin verkkosi-
vuilta www.hameenlinna.fi/kaavat kohde Halkikiven asemakaavamuutos, työ 2550. 

YHTEYSHENKILÖ 

kaavasuunnittelija Katja Ojala 
p. 03 621 2514 
katja.s.ojala@hameenlinna.fi 
 
Hämeenlinnan kaupunki, Kaavoitus 

Wetterhoffinkatu 2, 3. krs, PL 84, 13101 HÄMEENLINNA 

http://www.hameenlinna.fi/ilmoitustaulu/
http://www.hameenlinna.fi/ilmoitustaulu/
mailto:kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
http://www.hameenlinna.fi/kaavat
mailto:katja.s.ojala@hameenlinna.fi


 

KAAVAN VAIHEISTUS JA ALUSTAVA AIKATAULU 

 

OAS 5.4.2018, päivitetty 28.3.2019 

 

VAIHE 2018 
01 02 03 04 05 2019

03 04 05 06 07 08 09 10 

Vireilletulo kaavoituskatsauksen 
yhteydessä 27.1.2018              

Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma / 
saatavilla kaavatyön ajan 

 

            

Kaavaluonnoksen valmistelu              

KAAVALUONNOKSEN laati-
misvaiheen kuuleminen 14 vrk 
(MRA § 30) 
 mahdollisuus mielipiteen 
esittämiseen 

   
23.4.-

7.5. 
2018 

         

Lausunnot/ 
viranomaiskommentit   

 
          

Asemakaavaehdotuksen 
 laatiminen    

 
         

kaupunkirakennelautakunta / 
kaavaehdotus       9.4.       

Kaavaehdotus julkisesti nähtä-
vänä (MRL 65§, MRA § 27), 30 
vrk 
 mahdollisuus muistutuk-
sen jättämiseen 

    
 

 
  

 

      

kaupunkirakennelautakunta         x     

kaupunginhallitus           x   

kaupunginvaltuusto           x   

Valitusmahdollisuus valtuus-
ton päätöksestä Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuteen 

          30 vrk   

Lainvoimaisuus             x 
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