
ASEMAKAAVAN SELOSTUS 
28.3.2019 
2550 Halkikiven asemakaavamuutos 

       Asemakaava: 
70. kaup.osa, Lammi 
Korttelin 304 tontit 5-8  
 
Niklas Lähteenmäki 
Suunnittelujohtaja, kaupunkirakenne 
 
Vireilletulo                           27.1.2018 
Kaupunkirakennelautakunta  17.4.2018 
Kaupunkirakennelautakunta  9.4.2019 
kaupunkirakennelautakunta 
kaupunginhallitus            
kaupunginvaltuusto       



 
 

 2 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ............................................................................................................................... 3 
1.1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI .......................................................................................................................................... 3 
1.2 KAAVAN TARKOITUS ................................................................................................................................................. 3 

2. TIIVISTELMÄ ............................................................................................................................................................. 4 
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET ....................................................................................................................................... 4 
2.2 ASEMAKAAVA ........................................................................................................................................................... 4 

3. LÄHTÖKOHDAT ........................................................................................................................................................ 4 
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ................................................................................................................. 4 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus ............................................................................................................................................ 4 
3.2 SUUNNITTELUTILANNE .............................................................................................................................................. 7 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat................................................................................................................ 7 
3.2.2 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset .................................................................................................... 10 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET .................................................................................................. 10 
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE .................................................................................................................. 10 
4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ............................................................................................................................. 11 

4.2.1 Osalliset .......................................................................................................................................................... 11 
4.2.2 Vireilletulo ...................................................................................................................................................... 11 

4.2 KAAVALUONNOS ..................................................................................................................................................... 11 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS ..................................................................................................................................... 12 
5.1 KAAVAN RAKENNE .................................................................................................................................................. 12 
5.2 MITOITUS ................................................................................................................................................................ 12 
5.3 ALUEVARAUKSET .................................................................................................................................................... 12 
5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET .......................................................................................................................................... 13 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ................................................................................................................................ 15 

 
LIITTEET  

1) Kaavakartan pienennös, kaavamerkinnät ja –määräykset 
2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 3 

Asemakaavaselostus, joka koskee 28.3.2019 päivättyä asemakaavakarttaa, työnro 
2550 

 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Kaava-alueen sijainti 
 
Suunnittelualue sijaitsee Lammilla Halkikiven yrityspuistossa noin 2 kilometrin etäisyy-
dellä Lammin keskustasta länteen.   

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti 

Asemakaava koskee Lammin kaupunginosan (70) korttelia 305,307,310,311 ja osaa 
korttelista 304 sekä puisto- ja katualueita kiinteistöillä  
109-519-3-37 Halkikiventie 1                             109-519-3-54 Yritystalo 
109-516-3-55 Bisnesmäki                                  109-519-4-38 Halkikivi 2 
109-555-3-13 Haukanpesä                                 109-555-3-16 Pantsar 
109-555-3-17 Halkikivi 1                                      109-555-3-19 (ei nimeä) 
 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,2 hehtaaria.  
 

1.2 Kaavan tarkoitus 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa Halkikiven yritysalueen tontteja, jol-
loin alueelle on mahdollista sijoittaa isompia teollisuusrakennuksia. Siten myös piha-
alueista saadaan yhtenäisempiä. Samalla tarkistetaan kortteleiden aluevarausmerkin-
töjä ja nostetaan rakennusoikeutta. Muutoksen myötä alueelta poistuu tarpeettomiksi 
todetut varaukset lyhyille tonttikaduille sekä kortteleiden keskelle varattu puistoalue.  
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Asemakaava kuuluu vuoden 2018 kaavoitusohjelmaan ja siitä on tiedotettu kaa-
voituskatsauksessa.  
Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 27.1.2018 ja luonnos oli nähtävillä 23.4.-
7.5.2018. Luonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. 
Kaavaehdotukseen lisättiin korttelin 304 tontille 8 varaus, joka mahdollistaa maa- 
ja kiviainesten välivarastoinnin ja käsittelyn (T-17). Muilta osin kaavaratkaisu on 
luonnoksen mukainen. Kaavaehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsitte-
lyssä 9.4.2019, joka päätti ehdotuksen nähtäville laittamisesta. 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavamuutos koskee 70. kaupunginosan (Lammi) kortteleita 301,305, 307, 
310, 311 ja osaa korttelista 304, Ahertajantien ja Puurtajantien katualueita sekä virkis-
tysalueita VL ja VP. 
Asemakaavalla muodostuu laajentuneen korttelin 304 tontit 5-8. 
 

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Lammilla sijaitseva suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 7,2 hehtaaria ja se on pää-
osa Halkikiven asemakaavoitetusta yritysalueesta.  
Suunnittelualue on osittain rakentunut, alueen metsä on suurelta osin hakattu 1990-
luvulla. Alueen ensimmäiset rakennukset ovat valmistuneet 2000-luvun vaihteessa. 
Suunnittelualueella Yrittäjäntien varressa toimii betonielementtirakentamiseen erikois-
tuneen yrityksen Perustava Elementti Oy:n (ent. Lammin Asennustaito Oy) tuotanto- ja 
varastotilat. Halkikiventien alkupäässä olevassa rakennuksessa on muutaman pienyri-
tyksen toimitilat, jotka tarjoavat kirjapaino-, sähkö- ja LVI –alan palveluja. Halkikiven 
yrityspuistossa on edellä mainittujen lisäksi metsäkone- sekä hinaus- ja autokorjaamo-
palveluja tarjoavat yritykset. Pääosa toiminnasta vaatii siten isot piha-alueet raskaan 
kaluston liikenteen ja pihavarastoinnin takia. 
Rakentuneet tontit sijaitsevat yrityspuiston sisääntulon läheisyydessä, alueen pohjois-
osassa. Suunnittelualueen eteläosaan, noin 2,5 hehtaarin alueelle on läjitetty maa-ai-
neksia ja siellä on ollut risujen, oksien ja haravointijätteen vastaanottoa.  
Lähin asutus sijaitsee suunnittelualueesta itään Kirnumäen asuinalueella. Etäisyyttä 
suunnittelualueen reunalta lähimmille asuintonteille on noin 200 metriä. Tähän väliin 
jäävät kaavoitetut, mutta rakentamattomat teollisuustontit sekä lähivirkistysalue.  
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Kuva: Ilmakuva kesä 2018 
 

Luonnonympäristö ja maaperä 
Pääosa suunnittelualueesta ei ole enää luonnontilaisena ja puustoa on kaadettu. 1990-
luvun alussa alueelle on tehty laajat avohakkuut. Jäljellä oleva puusto alueen kaak-
koisosassa on talousmetsää, kuusivaltaista sekametsää.  
Aiemman kirkonkylän yleiskaavan laatimisen (kvalt 13.11.1986) yhteydessä alueelle 
on tehty yleispiirteinen maaperä- ja rakennettavuusselvitys, jonka perusteella pääosa 
alueesta on helposti rakennettavaa ( I-luokka) tai normaalisti rakennettavaa (II-luokka). 
Ainoastaan lounaisosasta löytyy vaikeasti rakennettavaa siirtymävyöhykettä (III-
luokka). 
Alue on pääosin hiekkamoreenia, lounaassa on hiesua. Lähde: GTK/ maaperäkartta 1:20 
000 

Perustava 
Elementti Oy Kone-Pantsar Oy 

Lammin LVI-Palvelu 
Lammi-Paino Tmi 
Sähkö-Ruokolahti Oy 
 

Hinauskuljetuspalvelu ja auto-
korjaamo Markku Ahola 

asuinalue 

100m 
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Tekninen huolto 
Rakentuneet tontit ovat liitettävissä vesihuoltoverkkoon. Yrittäjäntien ja Halkikiventien 
alkuosalla on rakennettu verkosto. Lisäksi vesi- ja viemärilinjat on rakennettu nykyi-
sen korttelin 304 etelärajan tuntumaan. 
Yrittäjäntien varressa Lammin Asennustaidon tontilla on pylväsmuuntaja. 
Alueella ei ole keskitettyä lämmönjakelua tai maakaasulinjoja. 
 
Maanomistus 
Yrittäjäntien varren tontit ovat yksityisessä omistuksessa. Muilta osin suunnittelualue 
on kaupungin omistuksessa.   

 
Kuva: Kaupungin maanomistus vihreällä.  

 

Virkistys 
Alueella ei ole erityisiä virkistyksellisiä arvoja. Alueen läpi kuljetaan vähäisissä määrin 
jokamiehen oikeudella tapahtuvan ulkoilun merkeissä.  
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat 
Asemakaava 
Pääosalla suunnittelualuetta on voimassa alueen ensimmäinen asemakaava 
(8.3.1991). Ainoastaan kortteliin 305 on tehty kaavamuutos (11.8.2003). 
Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualueen kortteli 305 on varattu liike-, 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi KLT, kerrosluku II ja rakennusoi-
keus e=0,30. Korttelit 301 ja 311 ovat liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta K, 
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kerrosluku II ja rakennusoikeus e=0,30. Kortteli 307 ja 310 ovat ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta TY, kerrosluku II ja rakennusoi-
keus e=0,25.   
Alueen keskivaiheilla on toteutumaton puisto VP sekä katuvaraukset Ahertajantie ja 
Puurtajantie. 
Autopaikkavaatimukset ovat K-alueella 1 ap/50 k-m². KLT- ja TY-alueilla toimisto- ja 
liiketilojen osalta 1 ap/50 k-m² ja teollisuus- ja varastorakennusten osalta 1 ap/100 k-
m². Ulkovarastointi on kaavassa kielletty. 
 

 
Kuva: ote asemakaavayhdistelmästä 

 
Yleiskaava 
Alueella on Lammin kirkonkylän oikeusvaikutteinen osayleiskaava (14.11.2009), jossa 
suunnittelualue on työpaikka-aluetta TP. Eteläosa on merkitty pienin toimenpitein kehi-
tettävissä olevaksi työpaikka-alueeksi. Alueella on tieliikenteen yhteystarve läntiselle 
reserviksi varatulle työpaikka-alueelle. 
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Kuva: ote yleiskaavasta 

 
Maakuntakaava 
Aluetta koskee Valtioneuvoston 28.9.2006 vahvistama Kanta-Hämeen maakunta-
kaava, 1. vaihemaakuntakaava (ym. 2.4.2014) ja 2. vaihemaakuntakaava (ym 
24.5.2016). Maakuntakaavassa suunnittelualue on varattu työpaikka-alueeksi TP.  
Maakuntakaavan kokonaisuudistus on vireillä. Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n 
ehdotus on tavoitteena hyväksyä toukokuussa 2019. Ehdotuksessa suunnittelualue on 
työpaikka-alueen reservialuetta TPr. 

                       

                                   
Kuva: Ote maakuntakaavan ehdotuksesta    Kuva: Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta 
Suunnittelualue rajattu keltaisella pisteviivalla 
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3.2.2 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
Rakennusjärjestys 
Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2019. Raken-
nusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asema-
kaava ei toisin määrää. 
Rakennuskiellot 
Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja.  
Pohjakartta 
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset. Koordinaatti-
järjestelmä on EUREF-FIN/ETRS-GK25. 
Selvitykset 
Asemakaavan laadinnassa hyödynnetään olemassa olevaa aineistoa. Alueelta ei 
ole tiedossa erityisarvoja, joita kaavaprosessin myötä olisi syytä selvittää. Tarvitta-
essa laaditaan uusia selvityksiä. 
Olemassa oleva aineisto: 
- yleispiirteinen maaperäselvitys, Lammin kirkonkylän yleiskaava 1986 
- maakuntakaavan ja Lammin kirkonkylän yleiskaavan v. 2007 selvitykset 

 
Päätökset 
Hämeenlinnan kaupunginhallitus on antanut 5.3.2018 § 102 poikkeamispäätöksen 
Lammin Asennustaito Oy:lle hallirakennuksen katoksen rakentamiseksi osittain 
asemakaavan mukaiselle jalankulkukadulle Yrittäjäntien päässä. Poikkeamispäätös 
ja rakennushanke noudattavat kaavaratkaisua. Rakennus on käyttöönotettu 2018. 

 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  
Välitön tarve kaavamuutokselle on syntynyt Perustava Elementti Oy:n tarpeesta laa-
jentaa tonttialuettaan etelään. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa muita-
kin Halkikiven yritysalueen tontteja, jolloin alueelle on mahdollista sijoittua monipuoli-
semmin eri tonttikokoa tarvitsevia yrityksiä. Alue on kaavoitettu alun perin vuonna 1990 
eikä kaavan tavoite, pienistä elinkeinotonteista muodostuva yrityspuisto ole ollut jostain 
syystä toimijoiden kannalta riittävän houkutteleva, jolloin iso osa tonteista on jäänyt 
myymättä ja rakentamatta. 
Tontteja laajentamalla myös piha-alueista saadaan yhtenäisempiä erityisesti kaava-
muutoksen hakijan, alueen isoimman yrityksen osalta. Samalla tarkistetaan korttelei-
den aluevarausmerkintöjä ja nostetaan rakennusoikeutta tavanomaisen elinkeinoalu-
een tasolle. Muutoksen myötä alueelta poistuu tarpeettomiksi todetut varaukset lyhyille 
tonttikaduille sekä kortteleiden keskelle varattu puistoalue sekä pienempi osa virkistys-
aluetta korttelin 301 lounaispuolella. 
Työn edetessä on noussut tarpeelliseksi tehdä pitkän tähtäimen varaus alueelle, jolla 
voidaan tukea kaupungin maa- ja kiviainesten kiertotaloutta. 
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4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 Osalliset 
Asemakaavan laadintatyössä osallisia ovat alueen sekä naapurikiinteistöjen omis-
tajat ja asukkaat, kaikki asiasta kiinnostuneet kaupunkilaiset sekä yhdistykset ja yh-
teisöt, joiden toiminta liittyy alueeseen. Muita osallisia ovat kaupungin hallintokun-
nat, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Valtion viran-
omaisista osallisia ovat Hämeen ELY-keskus. 

4.2.2 Vireilletulo 
Kaavoituksen käynnistämisestä on tehty päätös kaavoituskatsauksen 2018 yhtey-
dessä (KH 18.12.2017). Kaavoituskatsauksesta on kuulutettu 27.1.2018 Kaupunkiuu-
tisissa ja kaupungin ilmoitustauluilla.  
4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan 
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt. OAS on tämän selostuksen liitteenä. 
Kaavaprosessista tiedotetaan kuulutuksilla Kaupunkiuutisissa sekä kaupungin il-
moitustaululla. OAS on saatavilla koko kaavaprosessin ajan ja asiakirjaa päivite-
tään tarvittaessa. 
Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 23.4.-7.5.2018. Luonnosvaiheessa viranomai-
silta ja verkostonhaltijoilta pyydettiin lausunnot. Luonnosvaiheessa ei jätetty pa-
lautetta. 
4.2.3 Viranomaisyhteistyö 
Asemakaavan laatimisen aloitus ja kaavatyöhön liittyvä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma saatettiin viranomaisille tiedoksi. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausun-
not viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta. Kaavaratkaisusta ei ollut kommentoita-
vaa. 

4.2 Kaavaluonnos 

 
  Kuva: nähtävillä ollut kaavaluonnos 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
Asemakaavan muutoksella erilliset korttelit yhdistyvät laajaksi rakentamisalueeksi. 
Kortteliin 304 yhdistyy neljä ohjeellista tonttia nro 5-8 aiempien lisäksi. Korttelialueille 
kuljetaan Yrittäjäntien ja Halkikiventien kautta.  
Pääosa suunnittelualueesta on osoitettu aluevarauksella T-14. Yksi tontti on osoitettu 
T-17. 

5.2 Mitoitus 
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 7,2 ha, joka kokonaan on osoitettu korttelialueeksi.  
Rakennusoikeutta muodostuu koko alueelle yhteensä 28994 k-m², jolloin tonttialueen 
laajennuksen ja rakennusoikeuden noston myötä alueen rakennusoikeus alueella nou-
see yhteensä 14289 k-m².  
Ohjeelliset tontit ovat pinta-alaltaan seuraavat: 

tontti nro 5 n.3721 m² 

tontti nro 6 n. 40889 m² 

tontti nro 7 n. 9381 m² 

tontti nro 8 n. 18764 m² 

5.3 Aluevaraukset 
 
Asemakaavamuutoksella muodostuvan korttelin 304 tontit 5-7 on varattu elinkei-
norakentamiseen aluevarauksella T-14; Teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alue. Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia toimisto-, näyttely- ja 
myymälätiloja. Rakennuksia ja varastoja ei saa sijoittaa 6 m lähemmäksi naapuri-
tontin rajaa. Aluevaraus on nykyisen toiminnan mukaista sekä mahdollistaa toimin-
nan kehittämisen siihen suuntaan, että yrityksen myyntiä ja markkinointia on mah-
dollista hoitaa toimitilojen yhteydessä. 
 
Tontti nro 8 on osoitettu aluevarausmerkinnällä T-17 teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialueeksi. Alueella on sallittu maa- ja kiviainesten välivarastointi ja 
käsittely. Tavoitteena on varata alue ensisijaisesti kaupungin omaan käyttöön pit-
kän tähtäimen infran rakentamisen tukialueeksi sen ohella, että tontille voidaan 
rakentaa tavanomaisia teollisuus- ja varastorakennuksia. Tukialueella tarkoitetaan 
rakentamisen aikaista alutta, jolla hoidetaan maanrakentamisen tukitoimintoja ku-
ten murskausta, seulontaa ja välivarastointia.  
 
Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja rakennusoikeutta on osoitettu 
e=0,40. 
 
Tontin numero kuusi läpi on osoitettu hulevesien hallinnan parantamiseksi rasitteet 
avo-ojaa ja/tai hulevesiviemäriä varten. Hulevesien hallintaan liittyy myös kaava-
määräykset hulevesien viivyttämisestä tontilla ja pinnoittamattoman/luonnontilai-
sen tontinosien säilyttämisestä. 
 
Autopaikkoja tulee osoittaa vähintään 1 ap / 100 k-m² kutakin toimistotilaa, teolli-
suus- ja tuotantotiloitta 1 ap/ 200 k-m² ja varastotiloilla 1 ap / 400 k-m² kohti.   
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5.4 Kaavan vaikutukset 
 
Luonto, luonnonympäristö ja maisema 
Alueen käytöstä johtuen, alueella ei ole enää juurikaan luonnontilaista ympäristöä. 
Kaavamuutoksen myötä alueen keskivaiheille varattu puistoalue (VP) muuttuu tontti-
alueeksi. Puisto on toteutumaton ja osin puusto on hakattu ja paikalle läjitetty maa-
aineksia ja rakennettu kulkuväyliä. Puistolla yritysalueen keskellä ei niinkään ole käyt-
töä, varsinkin kun huomioidaan, että aluetta ei ole tarkoituksenmukaista hoitaa puiston 
edellyttämällä tasolla alueen ominaisuuksien ja käyttäjämäärien vähyyden myötä. Osa-
alueella ei ole myöskään virkistyksen kannalta oleellista merkitystä, koska aivan lähi-
alueella on laajat metsäalueet.  
Rakentamisalueiden tiivistäminen ja rakentamisen keskittäminen on ekologisempaa 
kuin pelkkä kaavoitetun alueen laajentaminen. Näin myös rakentamattomat alueet py-
syvät yhtenäisempinä kokonaisuuksina. 
Suunnittelualue ei sijaitse kaukomaiseman kannalta erityisen tärkeällä alueella ja alue 
on metsän ympäröimä. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku rajoittaa rakennusten 
korkeuksia, joten mahdolliset uudet rakennukset eivät oleellisesti maisemasta erotu 
nykyisiin verrattuna.  
 
Pinta- ja pohjavedet, hulevedet 
Alueen hulevesien huomioimiseksi kaavassa on osoitettu hulevesien purkureitit 
Yrittäjäntien varrelta tontin nro 6 läpi. Lisäksi on määräyksiä tontin käsittelystä ja 
hulevesien viivyttämisestä tontilla. Olemassa oleva puusto ja pihan luonnontilaisuus 
tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan tai alueella tulee olla hoidettua kasvilli-
suutta siltä osin kun aluetta ei käytetä rakentamiseen tai liikenteeseen. 
Alueelle on sallittu maa- ja kiviainesten välivarastointi ja käsittely, mutta kaava ei 
mahdollista muiden kuin puhtaiden ainesten vastaanoton. Aineksista ei siten johdu 
erityistä vaaraa ympäristölle. Halkikiven yrityspuisto ei sijaitse pohjavesialueella. 
 
Liikenne 
Kaavamuutoksen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia liikenteeseen. 
Alueen liikenne lisääntyy oleellisemmin, mikäli alueelle tulee uusia toimijoita alueen 
rakentumisen myötä. Kaavamuutoksen myötä betonielementtitehtaan toimintaa voi-
daan laajentaa, mutta liikenne pystytään edelleen hoitamaan olemassa olevaa ka-
tuverkostoa myöden. Tällä hetkellä Halkikiventie on rakennettu kaduksi ainoastaan 
Yrittäjäntien liittymään saakka. Jatkon rakentaminen riippuu tonttien rakentumisesta 
ja kaupungin investoinnista alueen katuverkkoon.  
Yhden korttelin varaaminen infran rakentamisen tukialueeksi ei lisää alueen liiken-
nettä. Maa- ja kiviaineksia ei ole taloudellista kuljettaa pitkiä matkoja (esim. kanta-
kaupungista), joten mahdollinen materiaalivirta koostuu Lammilla sijaitsevista työ-
maista. 
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Yhdyskuntatalous ja tekninen huolto 
Alueen kunnallisteknistä verkostoa on mahdollista laajentaa tarpeen mukaan. Tällä 
hetkellä verkosto kattaa yrityspuiston pohjois- ja keskiosat. Uusien verkostoliitty-
mien rakentamisen yhteydessä peritään liittymismaksut tonteilta, jolla katetaan osa 
rakentamisen kustannuksista.  
Rakentamisalueiden osoittaminen kunnallisteknisen verkoston läheisyyteen on ta-
loudellisesti järkevää. 
 
Kiertotalous 
Aluevarauksen T-17 osoittaminen kaavoituksen keinoin tukee maa-ja kiviainesten 
kiertotalouden suunnitelmallista järjestämistä Lammilla. Kun huomioidaan rakenta-
misen määrä Lammilla, kyseessä on pitkän tähtäimen aluevaraus, joka realisoituu 
vuosien kuluessa. Halkikiven sijainti Lammin taajamassa on etäisyyksien kannalta 
suotuisa. Kuljetusetäisyydet ovat lyhyitä, liikenne ei kulje asuinalueiden läpi ja toi-
saalta etäisyyttä käsittelyalueelta asutukseen on riittävästi. 
Kiertotalouden harjoittaminen ja tehostaminen infrahankkeissa tarkoittaa kustan-
nusten pienenemistä kun hyödynnetään entistä paremmin työmailta saatavia mas-
soja, vähennetään luonnonmateriaalien käyttöä, hyödynnetään uusiomateriaaleja ja 
optimoidaan massojen kuljetuksia. Kiertotalouden myötä päästöt ja ympäristökuor-
mitus pienenevät. 
 
Asuminen 
Lähin asuinalue, Kirnumäen pientaloalue sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä 
suunnittelualueesta itään. Asumisen kannalta merkittävin ympäristössä havaittava 
muutos nyt vallitsevaan tilanteeseen tulee kun yrityspuiston tonteille aletaan raken-
tamaan ja luonnontilaisuus poistuu. Varsinainen kaavamuutoksesta johtuva muutos 
on vähäisempää koska alue on jo tällä hetkellä varattu teollisuusrakentamiseen ja 
toiminta on sen mukaista. Suunnittelualueen ja asutuksen väliin jäävät liike- ja toi-
mistorakennusten (K) ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennus-
ten korttelialue (TY) yhdessä lähivirkistysalueeksi (VL) osoitetun metsäalueen 
kanssa toimivat osaltaan puskurivyöhykkeenä asutuksen ja nyt suunnittelualuee-
seen kuuluvien tonttialueiden välillä. 
Kaavamuutoksen myötä liike-, teollisuus- ja varastorakennusten KLT, liike- ja toi-
mistorakennusten K sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuusrakennus-
ten TY korttelialueet muuttuvat yhtenäisesti teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialueeksi T. Vaikka kaavamääräyksestä poistuu termi ”ympäristöhäiriötä aiheutta-
mattomien teollisuusrakennusten korttelialue”, ei uusi kaavamääräys silti oikeuta 
alueelle toimintaa, joka aiheuttaisi saasteita tai kohtuutonta häiriötä ympäristöönsä. 
Esimerkiksi melu- ja tärinäilmoitukset ja mahdolliset ympäristöluvat ratkaisevat ai-
kanaan tarkemmin voiko alueelle sijoittaa kunkin hankkeen melua tai muuta häiriötä 
aiheuttavaa toimintaa ja millä edellytyksellä.  
Kaupungin tarpeet huomioiden, murskaamisen sijaan T-17 korttelialueelle tavoitel-
laan ensisijaisesti mahdollisuutta varastoida erilaisia maamassoja. Koska toisinaan 
saattaa olla tarve myös murskaamiselle, on se mahdollistettu kaavassa. 
Kaavaratkaisussa on varattu siis lounaisosaan yksi tontti, teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialue, jolla on sallittu maa- ja kiviainesten välivarastointi ja käsit-
tely. Alue on sijoitettu mahdollisimman kauas asutuksesta, etäisyys alueen rajasta 
asuintontin rajalle on lähimmillään noin 300 metriä, mutta tontin pinta-alasta johtuen 
myös noin 430 m etäisyys melua aiheuttavasta kohteesta asuintontin rajalle on 
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mahdollista saavuttaa. Valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kiven-
louhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2019) mukaan kiven-
murskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäi-
syys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittö-
mässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muu-
hun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. Kivenmurskaamo voi-
daan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta ainoastaan, jos toi-
minnanharjoittaja voi sijoittamalla toiminta rakennukseen tai muita teknisiä keinoja 
käyttäen luotettavasti ja ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, 
että toiminta häiriöille alttiissa kohteessa ei ylitä 7 §:ssä tarkoitettuja melutason ar-
voja. Lisäksi toiminnasta ei saa aiheutua sellaista ilmanlaadun heikkenemistä, joka 
vaarantaa 5 §:ssä tarkoitetun ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen 
noudattamisen. Tukitoiminta-alue, jollaista alueesta ensisijaisesti tavoitellaan, voi-
daan sijoittaa lähemmäksi kuin 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta. 
On syytä huomioida, että toiminnan laajuutta ja siten vaikutuksia ympäristöön rajoit-
taa T-17 alueella pinta-ala 1,87 hehtaaria. Kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa 
alueen käyttöönottoon koska maa on kaupungin omistuksessa ja alueen katuver-
kon rakentaminen on kesken. 
 
Elinkeinoelämä 

Tonttitarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen parantaa elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksiä Lammilla. Tonttijako on laadittu ohjeellisena, jolloin tonteista voidaan muo-
dostaa tarvittaessa paremmin yritystoimintaa palvelevia kokonaisuuksia.  
Kaavamuutoksella on suora vaikutus kaavamuutosta hakeneen yrityksen toimintaan, 
koska yrityksellä on tarkoitus lähiaikoina investoida alueelle ja tontin laajentaminen on 
tarpeen. 
 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun kaava on saanut lainvoiman.  

  
Hämeenlinnassa 28.3.2019  
 
Suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki 
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