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Asemakaavaselostus, joka koskee 11.1.2016 päivättyä asemakaavakarttaa, työnro 2516

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee noin kaksi kilometriä keskustasta lounaaseen asuntovaltaisella
alueella, joka länsipuolella rajautuu Hattelmalan harjuun.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.

1.2 Kaavan tarkoitus
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa Ammattiopisto Tavastian laajentuminen viereiselle peltoalueelle. Uudisrakennukseen on tarkoitus sijoittaa ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan uudet opetustilat. Näin ollen opetustoiminta saadaan sijoitettua samalle Hattelmalantien kampusalueelle, mikä tehostaa oppilaitoksen toimintaa.

1.3 Selostuksen liitteet
1.
2.
3.
4.

Lausuntojen lyhennelmät ja vastineet
Asemakaavan seurantalomake
Kaavakartan pienennös sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2. LÄHTÖKOHDAT
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1

Rakennettu ympäristö
Ammattiopisto Tavastia on Koulutuskuntayhtymä Tavastian ylläpitämä toisen asteen oppilaitos. Hattelmalantien kampuksen rakennukset on rakennettu vuosina 1989, 1990 sekä
1994. Sosiaalialan opetus tapahtuu tällä hetkellä Myllymäen laella sijaitsevissa entisissä
ammattikoulun tiloissa, joissa on ilmennyt sisäilmaongelmia. Hattelmalantien kampuksen
lähiympäristö on pääasiassa asuinaluetta. Länsipuolella, omakotitalorivistön takana avautuu laaja Hattelmalan harjun muodostama suojelu- ja virkistysalue. Uudisrakennusalue on
pääasiassa heinittynyttä entistä peltoa. YS-tontilla sijaitsee purkukuntoinen entinen nuorisokotirakennus, joka puretaan hankkeen alta.
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2.1.2

Luonnonympäristö ja maaperä
Suunnittelualueen maaperä on silttiä (Hs), joka rajautuu lännessä jäätikköjoen muodostamaan harjuun (SrM) ja idässä Myllymäen moreenialueeseen (Mr).

Kuva 2. Ote maaperäkartasta
2.1.3

Maanomistus
Varsinainen suunnittelualue (P,UL,YS, LPA) on kaupungin omistuksessa. Muilta osin kaavamuutosalue (YO) on kuntayhtymän omistuksessa. Pieni osa puistoa on yksityisessä
omistuksessa.

2.2 Suunnittelutilanne
2.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat
Asemakaava
Voimassa olevat asemakaavat on vahvistettu 18.3.1970 (nro 784) ja 14.7.2005 (nro 2339).
Asemakaavan muutosalue on niissä merkitty puistoalueeksi (P), leikkikentäksi (UL), sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS) sekä autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Kaavateknisistä syistä kaavaan liitetään myös opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO). Se on laajuudeltaan n. 4,87 ha ja sille on
merkitty rakennusoikeus e=0,51 (= n. 24850 m2). Alueelle on rakennettu n. 26550 m2.

Kuva 3. Ote voimassa olevasta asemakaavasta: kaavamuutosalue (punainen) ja varsinainen suunnittelualue (keltainen).
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Yleiskaava
Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa vuodelta 1984 alue on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) sekä pohjavesialueeksi.
Maakuntakaava
Alueella on voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava, joka on vahvistettu valtioneuvostossa 28.9.2006 ja tullut valitusten käsittelyn jälkeen lopullisesti lainvoimaiseksi KHO:ssa
28.12.2007. Ympäristöministeriö on 2.4.2014 vahvistanut Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan. Suunnittelualue on maakuntakaavojen yhdistelmässä merkitty julkisten palveluiden alueeksi (P2). Alue sijaitsee pohjavesialueella, mutta ei varsinaisella pohjaveden
muodostumisalueella. Valmisteltavassa 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa suunnittelualueelle ei kohdistu kaavamerkintöjä.

Kuva 4. Ote yleiskaavasta.
2.2.2

Kuva 5. Ote maakuntakaavayhdistelmästä

Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen
10.12.2012. Rakennusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin
asemakaava ei toisin määrä.
Pohjakartta
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n (11.4.2014/323) vaatimukset.
Selvitykset
Alueelta on laadittu seuraavat selvitykset:
- Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan uudisrakennus Hankesuunnitelma 27.2.2015

Kuva 6. Ortokuva alueesta.
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3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet
Ammattiopisto Tavastialla on tarvetta laajentaa toimitilojaan Hattelmalantien kampuksella.
Sinne on siirtymässä sosiaalialan opetustoiminta Jaakonkadun kiinteistöstä, jossa on havaittu sisäilmaongelmia. Koulutuskuntayhtymä haluaa keskittää toimintojaan ja rakentaa
uudet sosiaalialan opetustilat Hattelmalantien kampukselle. Tämä toisi merkittäviä synergiaetuja ja tehostaisi oppilaitoksen toimintaa. Kaavoitustyön tavoitteena on mahdollistaa
Ammattiopisto Tavastian laajentuminen viereiselle rakentamattomalle puistoalueelle sekä
virkistysalueen osittainen säilyttäminen.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen
Kaavamuutos on käynnistynyt Koulutuskuntayhtymä Tavastian aloitteesta ja sitä koskeva
kaavamuutoshakemus on päivätty 13.11.2014. Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksen
yhteydessä 13.1.2015 päivätyllä kuulutuksella. Koulutuskuntayhtymä Tavastian teettämä
hankesuunnitelma on päivätty 27.2.2015.

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö
3.3.1

Osalliset
Asemakaavan laadintatyössä osallisia ovat alueen sekä naapurikiinteistöjen omistajat ja
asukkaat, kaikki asiasta kiinnostuneet kaupunkilaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden
toiminta liittyy alueeseen. Muita osallisia ovat kaupungin viranomaiset (Kanta-Hämeen pelastuslaitos, infran suunnittelu, LinnanInfra, paikkatieto ja kiinteistö sekä rakennusvalvonta
ja ympäristöpalvelut) sekä verkostojen haltijat (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, KantaHämeen pelastuslaitos, Elenia Verkko Oy, Elenia Lämpö Oy ja AinaCom Oy). Valtion viranomaisista osallisia ovat Hämeen ELY-keskus ja Hämeen liitto.

3.3.2

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 5.5.2015 ja sitä on
päivitetty 23.6.2015. OAS on selostuksen liitteenä.
Asemakaavan muutos tuli vireille vuoden 2015 kaavoituskatsauksen yhteydessä. Suunnittelu aloitettiin 30.4.2015 asukastilaisuudella, jossa hanketta esittelivät kaupungin ja koulutuskuntayhtymän edustajat. Asukkaat esittivät mielipiteitään hankkeesta ja valitsivat esitetyistä vaihtoehdoista yksimielisesti jatkokehitettävän luonnoksen. Oasin nähtävilläolosta ja
asukastilaisuudesta ilmoitettiin Kastellin ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla ja lehtikuulutuksella Hämeen Sanomissa 21.5.2015 sekä kirjeellä suunnittelualueen kiinteistönomistajille ja/tai haltijoille ja naapureille. Kaavamuutosluonnos oli yhdyskuntalautakunnan
käsiteltävänä 15.9.2015. Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 24.9.-9.10.2015 sekä
asukastilaisuus 5.10.2015. Asia kuulutettiin Hämeen Sanomissa 24.9.2015 ja osallisia informoitiin kuten edellisessäkin vaiheessa. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta, kaupungin hallintokunnilta ja verkostonhaltijoilta.
Asemakaavaehdotus oli yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä 17.11.2015, jonka jälkeen se
asetettiin julkisesti nähtäville 26.11.-28.12.2015. Ehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä
muistutukset kaavaehdotusta vastaan osoitetaan yhdyskuntalautakunnalle. Tavoitteena on
kaavaehdotuksen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta 2016. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

3.3.3

Viranomaisyhteistyö
Kaavoituksen lähtökohtia, tavoitteita ja sisältöä käsiteltiin viranomaisten kanssa järjestetyssä työneuvottelussa 2.9.2015. Viranomaisilla ei tässä vaiheessa ollut huomautettavaa
kaavaluonnokseen.
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Kaavaluonnoksesta pyydettiin kommentit tai lausunnot valtion ja kunnan viranomaisilta ja
hallintokunnilta sekä verkostojen haltijoilta. Laatimisvaiheen kuulemisen yhteydessä kommentin tai lausunnon antoivat Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Elenia Lämpö Oy, Infran
suunnitteluyksikkö ja Kiinteistö- ja paikkatietoyksikkö.
Asemakaavaehdotuksesta annettiin viranomaisille jälleen mahdollisuus antaa lausunto.
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy antoi lausunnon.
Lyhennelmä kommenteista ja lausunnoista sekä kaavoittajan vastineet ovat selostuksen
liitteenä.
3.3.4

Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioon ottaminen
Kaavamuutoksen käynnistyksen yhteydessä järjestetyn asukastilaisuuden jälkeen saatiin
asukkailta palautetta. Ensimmäinen palaute koski korttelien 14 ja 16 välistä kevytliikenteenyhteyttä Nuppolantieltä oppilaitokselle. Siinä toivottiin aitaa viereisten tonttien suojaksi.
Asiasta voitaneen tehdä sopimus kiinteistöomistajien kesken, mutta se ei ole kaavallinen
asia. Toinen palaute koski Ohratieltä tulevan ajoneuvoliikenteen järjestelyitä. Se on toistaiseksi ohjattu kulkemaan viereisen pysäköintialueen läpi ja vastapäisen tontin omistaja toivoo tilanteen jatkuvan. Aluerakenteen, kasvavien liikennemäärien ja turvallisuusnäkökohtien johdosta näin ei voida jatkossa kuitenkaan toimia, vaan liikenne tullaan ohjaamaan suoraan Ohratieltä suunnittelualueelle.
Luonnosvaihe
Lausunnot
Saatujen lausuntojen ja kommenttien johdosta luonnosta on tarkistettu seuraavalla tavalla:
Uudisrakennuksen tontti on erotettu omaksi tontikseen ja tonttien numeroita on muutettu.
Kaavamerkintöjen sanamuotoja on tarkistettu. Tontille 8 lisättiin liittymäkielto kaavaan merkityn liittymän ulkopuolella.
Mielipiteet
Saadun mielipiteiden johdosta luonnosta on tarkistettu seuraavalla tavalla:
Hattelmalantien puoleisen pysäköintialueen kautta kulkeva ajoyhteys on poistettu ja viereistä puistokaistaa on levennetty kolme metriä. Näin ollen ohjeellinen kevytliikenteenväylä
voidaan mielipiteen antajan tontin kohdalla siirtää pensasaidan toiselle puolelle.
Ehdotusvaihe
Saatujen lausuntojen ja kommenttien johdosta luonnosta on tarkistettu seuraavalla tavalla:
Lausunnot
HS-Vesi Oy:n lausunnon johdosta kaavaan on lisätty merkintä hulevesien viivyttämisestä
tontilla.
Mielipiteet
Kaavaehdotuksesta saatiin yksi muistutus. Kaavaehdotusta ei ole syytä muuttaa saadun
muistutuksen johdosta.
Lyhennelmät lausunnoista, kommenteista ja mielipiteistä sekä kaavoittajan vastineet niihin
ovat selostuksen liitteenä 1.

3.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Suunnittelutyön alkuvaiheessa haettiin uudisrakennuksen paikkaa ja suuntaa sekä pysäköinnin, ajoyhteyksien ja liittymien sijaintia. Pohdittiin myös hankkeen suhdetta naapurustoon ja lähivirkistysalueen tai puiston järjestämistä alueelle. Ensimmäisessä asukastilaisuudessa esitettiin viisi eri kaaviota toimintojen sijoittamiseksi tontille.
Vaihtoehdossa A uudisrakennus sijaitsee Taimistontien läheisyydessä, mikä tarkoittaisi
merkittäviä maastoleikkauksia rakennusta sijoitettaessa rinteeseen. Toiminnallisesti se on
myös kaukana päärakennuksesta ja kaupunkikuvallisesti sijainti ei ole paras mahdollinen
peltihallien läheisyydessä. Vaihtoehdoissa B ja C rakennus sijaitsee toiminnallisesti lähim-
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pänä päärakennusta, mikä on koulutuskuntayhtymän intressissä. Näissä vaihtoehdoissa
aistipuutarha jää kuitenkin uudisrakennuksen taakse suhteessa naapurustoon. Vaihtoehdoissa A, B ja C rakennusmassa sijoittuu lähimmäksi asuntoaluetta, mikä ei ole välttämättä
toivottavaa. Vaihtoehdoissa D ja E uudisrakennusmassa on kauempana asuinrakennuksista ja aistipuutarha jää koulun ja asuntoalueen väliin vihervyöhykkeeksi. Tämä sijainti takaa
myös sosiaalisen kontrollin puistoalueella. Asukkaiden kanssa käydyn keskustelun pohjalta
vaihtoehto E nousi yksimieliseksi suosikiksi, joka valittiin jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kuva 7. Vaihtoehdot A – E
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1 Kaavan rakenne
Uudisrakennus on laajuudeltaan noin 4500 kem2 ja maksimissaan kolmikerroksinen. Rakennus sijoittuu pellon keskialueelle, jolloin sen yhteyteen rakennettava, opetusta palveleva aistipuutarha sijoittuu Nuppolantien asuinrakennusten ja oppilaitoksen väliin suojaavaksi
vihervyöhykkeeksi. Puutarha on myös lähialueen asukkaiden käytössä.
Kulku uudisrakennusalueelle tapahtuu Hattelmalantien ja Taimistontien kautta. Hattelmalantien puolelta kulku tapahtuu Ohratieltä, mistä alkaa alueen sisäinen ajoyhteys uudisrakennusalueelle. Aikaisemmin kulmauksessa sijaitsevalle pysäköintialueelle on kuljettu Ohratien pohjoispuolisen tontilla 4 olevan pysäköintialueen kautta, mutta tämä yhteys ei enää
täytä uuden hankkeen tarpeita ja se on siirretty Ohratien jatkeeksi. Suora reitti Ohratieltä
on sujuvampi ja turvallisempi.

Kuva 8. Aikaisempi ja uusi kulku Hattelmalantieltä pysäköintialueelle
Taimistontien puolella liittymän järjestäminen tontille on mutkan rajoittamien näkymien
vuoksi haasteellista ja turvallisuussyistä se asettuu Violantien kohdalle. Molempien sisääntuloväylien yhteydessä on pysäköintialueet, jotka velvoitetaan jäsentelemään osiin istutuskaistojen avulla. Pysäköintipaikkavelvoite on 1 ap/ kutakin toimistotilana palvelevan kerrosalan 100 m2 kohti, kutakin kolmea yleisen laitoksen toimihenkilöä kohti ja kutakin viittä
vähintään 18-vuotiasta oppilaitoksen oppilasta kohti. Käytännössä tämä merkitsee 100 ap.
Suunnittelualueen pohjoisreunassa on 13 m leveä puistokaista, jonka omakotitalotonttien
puoleisessa reunassa kasvaa nykyisin korkea kuusiaita. Puistokaistalle on kuusiaidan lisäksi merkitty toinenkin puurivi. Näiden välissä kulkee kevytliikenteen väylä Nuppolantieltä
koululle. Myös kaava-alueen itäreuna on puistoa, jonka asuinalueen puoliseen reunaan on
merkitty puurivi. Eteläpäässä puisto kaventuu 7 m leveäksi puistokaistaksi.
Kaavateknisistä syistä asemakaavassa on mukana suunnittelualueen pohjoispuolinen
kampusalue, jolla ei tapahdu muita kaavallisia muutoksia kuin ajoyhteyden poisto pysäköintialueen läpi LPA-tontille ja rakennusoikeuden tarkistus käytetyn rakennusoikeuden
mukaiseksi.
Varsinainen suunnittelualue on laajuudeltaan n. 1,9 ha ja koko kaavamuutosalue n. 6,8 ha.

4.2 Aluevaraukset
2

2

Asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta 31050 kem , josta 26550 kem (e=0,54) on
2
vanhalla YO-tontilla ja 4500 kem (e=0,96) uudella YO-tontilla. Koko YO-korttelialueen tehokkuusluku e=0,58. Maankäyttö jakautuu käyttötarkoitusten mukaisesti seuraavasti:
Maankäyttö

Pinta-ala, n. ha

Kerrosala, k-m²

YO

5,34

31050

LPA-7

0,77

VP

0,67

YHTEENSÄ

6,78

31050
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4.2.1

Korttelialueet

YO

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

LPA-7

Autopaikkojen korttelialue, jonka kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajautuville tonteille. Autopaikat tulee jäsentää enintään 12 autopaikan ryhmiin,
jotka on erotettava toisistaan puu- ja istutuskaistoin.

4.3 Vaikutusten arviointi
4.3.1

Asemakaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja palveluihin sekä luonnonympäristöön ja
maisemaan
Kaavamuutos toteutuessaan tiivistää Hattelmalantien kampusaluetta ja kaupunkirakennetta, kun osa pellosta muuttuu rakennusalueeksi. 46 % pellosta (0,7 ha) jää kuitenkin edelleen virkistysalueeksi. Oppilaitoksen yhteyteen on tulossa sosiaalialan oppilaiden koulutusta palveleva aistipuutarha, joka on myös lähialueen asukkaiden käytössä. Puutarha suunnitellaan tuottamaan näkö-, kuulo-, haju-, tasapaino- ja asentoaisteihin perustuvia elämyksiä ja aivojumppaa. Siellä on polkuja ja reittejä sekä liikunta- ja leikkivälineitä, jotka aktivoivat kulkijaa. Myös pysähtyminen, levähtäminen ja
rauhoittuminen on mahdollista. Aistipuutarhaan tulee myös paviljonkirakennelma, jossa voidaan järjestää ulko-opetusta ja kokoontua. Asemakaavassa puistoalueeksi merkityn rakentamattoman pellon pienentyminen kompensoidaan tasokkaalla rakennetulla
puistolla. Luonnonympäristöä tarjoaa puolestaan Hattelmalan harjun laaja virkistysalue, joka on aivan vieressä.

Kuva 9. Ideakuvia aistipuutarhasta
4.3.2

Hulevedet
Nykyisen ja tulevan laajennusalueen pinta-alan hulevesikuorma vaikuttaa moottoritien
katteen yhteydessä tehtyihin hulevesijärjestelyihin. Vedet ohjautuvat VT3 moottoritien
alittavaan rumpuun, jonka mitoitus on jo ylärajassa. Myöskään Taimistontien puolella
ei ole vapaata kapasiteettia. Tästä johtuen kaavamuutosalueen hulevedet on hidastettava alueella siten, että alueelta ulos lähtevä virtaama ei kasva verrattuna nykytilanteeseen. Samalla parannetaan vanhan alueen hulevesien hallintaa.
Alueelta teetettiin hulevesivirtaamien mallinnus ja mitoitus (FCG 13.11.2015). Sen
pohjalta on laadittu kaavamerkintä: hule (1,5m3,12h). Merkintä osoittaa, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevat hulevedet tulee viivyttää kiinteistöllä. Suluissa oleva
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lukusarja ilmoittaa kiinteistökohtaisen viivytysvelvoitteen kuutiometreinä kutakin 100
päällystettyä m2 kohti ja viivytysrakenteiden tyhjenemisajan tunteina. Järjestelmässä
tulee olla suunniteltu ylivuoto.
4.3.3

Pohjavesi
Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella, mutta alueelle tulevat toiminnot eivät muodosta riskiä sille. Pohjavesialuetta koskee ympäristösuojelulain sisältämä pohjaveden
pilaamiskielto ja vesilain sisältämä pohjaveden muuttamiskielto. Rakentaminen tai
muu toiminta ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden pinnan alenemista tai vaarantaa
pohjaveden laatua tai määrää. Tämä on kirjattu yleismääräyksiin.

4.4 Ympäristön häiriötekijät
Uusi kulkuväylä Nuppolantieltä tuo jalankulku- ja polkupyöräliikennettä kahden omakotitalotontin väliin, mutta väylä erotetaan tonteista aidalla. Uudisrakennusalue on rajattu
viheralueella suhteessa ympäristön asujaimistoon, jotta se ei rakentuisi liian lähelle.
Koulurakennus on toiminnassa arkipäivisin, muuna aikana alueella on hiljaista.

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman ja tonttijaon valmistuttua
sekä muiden kiinteistöteknisten toimenpiteiden tapahduttua.
Kaupunki valvoo rakennuslupaharkinnan ja -valvonnan kautta rakennusten ja ympäristörakentamisen soveltumista alueelle.

Hämeenlinnassa 11.1.2016

Päivi Saloranta, tilaajajohtaja
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LIITE 1
Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet

1. VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN
Lausunnot
Valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä pyydettiin lausunnot viranomaisilta,
kaupungin hallintokunnilta ja verkostonhaltijoilta. Alla tiivistelmä saaduista lausunnoista ja kommenteista sekä kaavoittajan vastineet.
1. Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Ei huomautettavaa
2. Elenia Läpö Oy
Ei huomautettavaa
3. Infran suunnitteluyksikkö
Infran suunnitteluyksikkö ehdottaa Taimistontien liittymän siirtämistä vastapäätä Violantien risteystä sekä liittymäkieltoa tontilta 8 muulta osin.
Vastine:
Palaverissa todettiin puistomuuntamon sijaitsevan ehdotetulla kohdalla, joten liittymä jätettiin luonnoksessa olevalle paikalle. Liittymäkielto lisättiin kaavaan.
4. Paikkatieto- ja kiinteistöyksikkö
Paikkatieto- ja kiinteistöyksikkö huomauttaa joistakin kiinteistöteknisistä yksityiskohdista, mm. ohjeellisesta tonttijaosta ja tonttien numeroista.
Vastine:
Kaavaa on tarkistettu ehdotetulla tavalla.
Mielipiteet
Valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä kaavahankkeesta saatiin yksi mielipide.
Alla tiivistelmä saadusta mielipiteestä ja kaavoittajan vastine:
109-407-5-107 Ohratie 1
Mielipiteen antaja vaatii tonttinsa ja olemassa olevan pysäköintialueen välissä sijaitsevan
puurivin ja pensasaidan säilyttämistä ja jatkamista tontin suojavyöhykkeenä sekä siksi, että
se on oravien, lintujen, fasaanien ja siilien aluetta ja koti. Lisäksi hän vaatii Ohratien jatkeeseen mutkaa tonttinsa kohdalle ja Nuppolantieltä tulevan kevytliikenteen väylän siirtämistä
tonttinsa kohdalla kauemmas tontista pensasaidan toiselle puolelle. Mielipiteen antaja kokee
tonttinsa ympäristössä tapahtuvien muutosten heikentävän asumismukavuutta ja alentavan
tontin arvoa. Lisäksi hän vaatii uudisrakennusalueen läpiajon kieltämistä muulta kuin huoltoajolta.
Vastine:
Tontti rajautuu kaavamuutoksessa edelleen puistoon. Parin metrin päässä rajasta kaupungin
puolella puiston reunassa on kuusiaita ja 6,5 metrin etäisyydellä siitä on pensasaita. Molemmat on luonnoksessa suunniteltu säilymään. Luonnoksessa kevytliikenteenväylä kulkee
kuusiaidan ja pensasaidan välissä. Kun kaavaluonnoksessa esitetty pysäköintialueen kautta
kulkeva ajoyhteys poistetaan, voidaan puistokaistaa leventää ko. tontin kohdalla kolme metriä. Näin ollen ohjeellinen kevytliikenteenväylä voidaan mielipiteen antajan tontin kohdalla
siirtää pensasaidan toiselle puolelle, jolloin pyörätie sijaitsee 10,5 metrin päässä mielipiteen
antajan tontin rajasta. Ohratien jatkeeseen ei voida liikenteen sujuvuus- ja turvallisuussyistä
tehdä mutkia. Uudisrakennusalueella ei ole missään vaiheessa ollut tarkoituksena sallia läpiajoa, mutta huoltoajolle on varattava toimivat yhteydet. Kaavamuutoksen ei voida katsoa
aiheuttavan kiinteistölle merkittävää haittaa.
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2. JULKINEN NÄHTÄVILLÄOLO
Lausunnot
Kuulemisen yhteydessä pyydettiin lausunnot viranomaisilta.
HS-Vesi Oy
Nykyisen ja tulevan laajennusalueen pinta-alan hulevesikuorma vaikuttaa moottoritien katteen yhteydessä tehtyihin hulevesijärjestelyihin. Vedet ohjautuvat VT3 moottoritien alittavaan
rumpuun, jonka mitoitus on jo ylärajassa. Myöskään Taimistontien puolella ei ole vapaata
kapasiteettia. Tästä johtuen kaavamuutosalueen hulevedet on hidastettava alueella siten, että alueelta ulos lähtevä virtaama ei kasva verrattuna nykytilanteeseen. Mikäli mahdollista,
samalla olisi parannettava vanhan alueen hulevesien hallintaa. Kaavaan tulisi laittaa merkintä hulevesien hidastamisesta.
Vastine:
Alueelta teetettiin hulevesivirtaamien mallinnus ja mitoitus (FCG 13.11.2015). Sen pohjalta
3
on lisätty kaavamerkintä: hule (1,5 m , 12h). Merkintä osoittaa, että vettä läpäisemättömiltä
pinnoilta tulevat hulevedet tulee viivyttää kiinteistöllä. Suluissa oleva lukusarja ilmoittaa kiinteistökohtaisen viivytysvelvoitteen kuutiometreinä kutakin 100 päällystettyä m2 kohti ja viivytysrakenteiden tyhjenemisajan tunteina. Järjestelmässä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Puistoalueille on myös lisätty merkintä hv (alueelle voidaan rakentaa tasausaltaita tai muita hulevesien hallintaa parantavia rakenteita).

Muistutukset
Julkisen nähtävilläolon yhteydessä kaavahankkeesta saatiin yksi muistutus. Alla tiivistelmä saadusta muistutuksesta ja kaavoittajan vastine.
109-407-5-107 Ohratie 1
Muistutuksen antaja vaatii jälleen Ohratien jatkeen liikenteen ohjaamista viereisen pysäköintialueen tai viheralueen kautta koukaten uudisrakennuksen tontille. Vaatimus perustuu tarpeeseen saada suojavyöhyke muistutuksen antajan oman tontin ympärille.
Vastine:
Kulku uudisrakennusta palvelevalle pysäköintialueelle kulkee kaavassa Ohratien jatkeen
kautta, kaupungin maalla paikassa, johon se alun perin on suunniteltu. Muistutuksen antajan
asuinrakennus sijaitsee hänen tonttinsa vastakkaisessa reunassa Ohratieltä katsoen. Asuinrakennuksesta on etäisyyttä tien reunaan pienimmillään 25 metriä ja tontin reunasta 2 metriä. Asuinrakennuksen ja tien välinen alue on istutettu täyteen puita ja pensaita asuinrakennuksen suojaksi. Tontin uudisrakennuksen puoleisella rajalla sijaitsee korkea kuusiaita. Ajo
pysäköintialueelle tapahtuu alhaisilla nopeuksilla eivätkä liikennemäärät tule olemaan suuria.
Uudisrakennusalueelle ei tule läpiajoa.
Muistutuksen antaja esitti saman vaatimuksen jo luonnosvaiheessa. Tällöin todettiin, että
Ohratien jatkeeseen ei voida tehdä mutkia eikä liikennettä voi ohjata pysäköintialueen kautta
liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vaarantumatta. Lisäksi tällöin menetettäisiin 24 pysäköintipaikkaa, joista muutenkin on pulaa. Todettiin myös, ettei kulkuyhteys loukkaa maanomistajan etua eikä aiheuta hänelle merkittävää haittaa. Näin ollen kaavaehdotusta ei ole
syytä muuttaa muistutuksen johdosta.
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LIITE 2

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
109 HämeenlinTäyttämispvm
na
Tavastia
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus

Kunta
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

02.09.201
5

2516

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala
[ha]

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Ei-omarantaiset

Aluevaraukset
Yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan
muut. [ha +/-]

31050

0,46

0,0000

31050

0,58

0,1780

6,7797

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä

5,3432

78,8

0,6658

9,8

-0,7570

0,7707

11,4

0,5790

C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Yhteensä

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]
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Alamerkinnät

Aluevaraukset
Yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
6,7797

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan
muut. [ha +/-]

31050

0,46

0,0000

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä

5,3432

78,8

31050

0,58

0,1780

YO

5,3432

100,0

31050

0,58

0,4709

YS

-0,2929

C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä

0,6658

9,8

-0,7570

VP

0,6658

100,0

-0,5380

UL

-0,2190

R yhteensä
L yhteensä

0,7707

11,4

0,5790

LPA

0,7707

100,0

0,5790

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]
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LIITE 3

Asemakaavan pienennös
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Kuva

Selitys
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Puisto.

Puisto, jonne voidaan rakentaa, kiveyksiä, pengerryksiä, vesiaiheita ja opetus sekä virkistyskäyttöä palvelevia kevytrakenteisia rakennelmia.

Autopaikkojen korttelialue, jonka kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajautuville tonteille.
Autopaikat tulee jäsentää enintään 12 autopaikan ryhmiin, jotka on erotettava toisistaan puu- ja
istutuskaistoin.

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Kaupunginosan numero ja nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.
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Rakennusala.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Alueella oleva ajoyhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit/tontit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Merkintä osoittaa, että tonttia varten on asemakaavassa varattu autojen säilytys- ja pysäköintipaikkoja merkinnän osoittamalta LPA-alueelta.
Merkintä osoittaa, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevat hulevedet tulee viivyttää kiinteistöllä. Suluissa oleva lukusarja ilmoittaa kiinteistökohtaisen viivytysvelvoitteen kuutiometreinä kutakin 100 päällystettyä m² kohti ja viivytysrakenteiden tyhjenemisajan tunteina. Järjestelmässä tulee olla suunniteltu ylivuoto.
Y l e i s m ä ä r ä y k s i ä:
Tontilla on osoitettava vähintään yksi autopaikka:
kutakin toimistotilana palvelevan kerrosalan 100 m2 kohti
kutakin kolmea yleisen laitoksen toimihenkilöä kohti
kutakin viittä vähintään 18-vuotiasta oppilaitoksen oppilasta kohti
Pohjavesialuetta koskee ympäristösuojelulain sisältämä pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain
sisältämä pohjaveden muuttamiskielto. Rakentaminen tai muu toiminta ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden pinnan alenemista tai vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää.
TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON KORTTELIIN 106 LAADITTAVA SITOVA TONTTIJAKO.

