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1 Tiivistelmä 
1.1 Asemakaavan muutoksen sisältö 

Asemakaavan muutos kattaa 20. kaupunginosan korttelin 102 tontit 2, 
7, 8 ja 9 sekä liittyviä katu-, liikenne- ja viheralueita ja koskee Hämeen-
linnan kaupungin seuraavia kiinteistöjä: 

- 109-20-102-2: nykyinen rakennettu liikerakennusten tontti 

- 109-20-102-7: nykyinen rakentamaton toimistorakennusten tontti 

- 109-20-102-8: nykyinen rakentamaton autopaikkojen tontti 

- 109-20-102-9: nykyinen rakentamaton toimistorakennusten tontti 

- 109-20-9903-4: puisto 

- 109-20-9908-1 (osa): suojaviheraluetta 

- 109-20-131-6 (osa): katualuetta 

- 109-20-9906-2 (osa): liikennealuetta 

Alue sijaitsee Kankaantaustan kaupunginosassa, noin 1,7 km etäisyy-
dellä Hämeenlinnan keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 1,94 ha. Alue 
sijoittuu Kanakouluntie-Virvelintien ja Valtatie 3:n väliin sisältäen ra-
kentamattoman tontin osoitteessa Kanakouluntie 1, rakennetun tontin 
osoitteessa Virvelintie 12 sekä niihin liittyviä muita alueita. Asemakaa-
van muutosalueen sijainti on esitetty selostuksen kansilehdellä. 

Rakentamattoman tontin uudeksi käyttötarkoitukseksi suunnitellaan 
kerrostalo- ja rivitalomuotoista asumista sekä niihin liittyvää pysäköin-
tialuetta. Kanakoulunpuiston viheralue ja määräala Virvelintie 12 ton-
tista liitetään osaksi autopaikkojen korttelialuetta. Virvelintie 12 tontin 
jäljelle jäävälle osalle ja katualueille ei suunnitella muutoksia. 

Tavoitteena on kaupunkirakenteen eheyttäminen alueen rakentamisen 
kautta. Lisäksi asemakaavamuutoksella selkeytetään alueen asemakaa-
vatilannetta. 

 

1.2 Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
Asemakaavamuutos on tullut vireille vuoden 2018 kaavoituskatsauk-
sessa 18.12.2017. Kaavoitukseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan 
aloitteesta asemakaavan muutoshakemuksella 25.8.2017. 

Asemakaavamuutoksesta on pidetty MRA 26 §:n mukainen viranomais-
neuvottelu 13.8.2018. 

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja 
kaavaluonnos on valmisteltu kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen 
23.10.2018. Lautakuntakäsittelyn jälkeen järjestetään valmisteluvaiheen 
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kuuleminen, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kuu-
lutettu olevan saatavilla sekä kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto 
on laitettu nähtäville 29.10. – 29.11.2018 väliseksi ajaksi. OAS ja luon-
nos on lähetetty tällöin myös naapureille ja osallisille tiedoksi. Osallisilla 
on ollut mahdollisuus esittää OAS:in täydentämistä sekä esittää mielipi-
teitä nähtävilläoloaikana. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot tai 
muu kannanotto verkkoyhtiöiltä, viranomaisilta ja kaupungin sisäisesti. 

Luonnos laaditaan ehdotukseksi ja kaupunkirakennelautakunta asettaa 
kokouksessaan 14.5.2019 asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 
30 päivän ajaksi. Osalliset voivat tehdä asiasta muistutuksen. 

Kaavaehdotuksesta pyydetään tässä vaiheessa tarvittaessa lausunnot 
viranomaisilta. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen tehdään kor-
jaukset ja viedään kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginhallituk-
sen kautta hyväksyttäväksi. Tavoitteena on asemakaavan hyväksyminen 
kaupunginvaltuustossa vuoden 2019 aikana. 

 

1.3 Asemakaavan muutoksen toteutus 
Asemakaava tulee lainvoimaiseksi, kun hyväksymispäätös kuulutetaan 
valitusajan jälkeen. Tonttijako ja lohkominen voidaan tehdä tämän jäl-
keen. Uudet tontit viedään kaupungin kiinteistörekisteriin. Rakentami-
nen on maanomistajan päätettävissä. 
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2 Lähtökohdat 
2.1 Suunnittelutilanne 
2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Suunnittelualue toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
osana Hämeenlinnan kantakaupunkia ja keskustan vaihettumisvyöhy-
kettä. 

 

2.1.2 Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa suunnittelualueella on osa merkinnällä A, asuntoval-
tainen taajamatoimintojen alue, määriteltyä aluetta. 

Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten 
keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, 
pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita 
sekä erityisalueita. 
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2.1.3 Yleiskaava 
Lainvoimaiseksi 29.9.2018 tulleessa kantakaupungin yleiskaavassa 
2035 suunnittelualue on merkitty merkinnällä AK, kerrostalovaltainen 
asuinalue. 

Merkinnällä osoitetaan asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden 
asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu kerrostaloihin. Yleiskaavalla voidaan 
tarvittaessa täsmentää kerros- ja pientalojen kerrosalojen suhdetta kui-
tenkin siten, että pääosa kerrosalasta sijoittuu kerrostaloihin. 

Yleiskaavakartassa AK-alue sijoittuu kapeana vyöhykkeenä AP-alue 
(pientolavaltainen asuinalue) ja Valtatie 3:n väylän väliin. Näin alueelle 
muodostuu asumisen ja liikenneväylän rajaa osoittava ja molempien 
maisemaan osallistuva reuna. 
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2.1.4 Asemakaava 
Korttelissa 102 on voimassa oleva asemakaava nro 2056 vuodelta 1993. 
Lisäksi ympäröivillä katu- ja viheralueille on voimassa pieniä sirpale-
maisia osia aikaisemmista asemakaavoista. 

Voimassa olevassa asemakaavassa tontit 7 ja 9 on merkitty merkinnällä 
KT, toimistorakennus korttelialue. Tontin 7 sallittu rakennusoikeudelli-
nen kerrosala on 6600 k-m2 ja määrätty kerrosluku IV. Tontin 9 sallittu 
rakennusoikeudellinen kerrosala on yhteensä 2700 ja sallittu kerrosluku 
osin II ja osin III. 

Tontti 8 merkinnällä LPA, autopaikkojen korttelialue. 

Tontti 2 on merkitty merkinnällä KL, liikerakennusten korttelialue. 

Liittyvät viheralueet on merkitty merkinnöillä VP, puisto, ja EV, suojavi-
heralue. 
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2.1.5 Rakennusjärjestys 
Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 
24.1.2013. Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen 
10.12.2012 ja sitä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin 
kuin asemakaava ei toisin määrä. 

2.1.6 Kiinteistörekisteri 
Alueelle on laadittava erillinen sitova tonttijako. 

 

2.1.7 Rakennuskiellot 
Alueella ei ole voimassa rakennus- tai toimenpidekieltoja. 

 

2.1.8 Muut suunnitelmat ja päätökset 
Kaavoitukseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta asema-
kaavan muutoshakemuksella 25.8.2017. 

Kaupunki ja yksityinen maanomistaja laativat erillisen maankäyttösopi-
muksen asemakaavan valmistelun yhteydessä. 

2.1.9 Pohjakartta 
Asemakaavamuutoksen suunnittelussa käytetty pohjakartta täyttää kaa-
voitusmittauksista 23.12.1999 annetun asetuksen vaatimukset. 

2.2 Selvitys alueesta 
2.2.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin Kankaantaustan 
(20.) kaupunginosassa. Alueella sijaitsevat korttelin 102 tontit 2, 7, 8 ja 
9 sekä liittyviä katu- ja puistoalueita. 

Tontit 7 ja 9 on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu toimistora-
kennusten korttelialueeksi, ja tontti 8 edellisiä palvelevaksi autopaikko-
jen korttelialueeksi. Tontit ovat jääneet rakentamatta. Tontti 2 on osoi-
tettu liikerakennusten korttelialueeksi ja se on rakennettu. 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa käytössä oleviin pientalotonttei-
hin, idässä Valtatie 3:een, etelässä rivitalotonttiin sekä asemakaavalli-
sesti suojellun Kanakoulun tonttiin ja lännessä Kanakouluntien ja Vir-
velintien osalta asuinpientalotontteihin. 
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Aluerajaus ortoilmakuvassa. 

 

2.2.2 Maanomistus 
Asemakaavan muutosalueella sijaitsevat korttelin 102 tontit 7, 8 ja 9 
ovat yksityisomistuksessa. Määräala korttelin 102 tontista 2 on kaupun-
gin omistuksessa, muilta osin tontti on yksityisomistuksessa. Alueella 
sijaitsevat katu- ja viheralueet ovat kaupungin omistuksessa.  

 

2.2.3 Rakennettu ympäristö 
Alueen rakennuskanta on pientalovaltaista sekä iältään, tyyliltään ja vä-
ritykseltään vaihtelevaa. Pääosa rakennuksista on yksikerroksisia ja har-
jakattoisia. Pääsääntöinen julkisivumateriaali on puu, rivitaloissa kui-
tenkin tiilimuuraus. 

Kanakoulun rakennus kaksikerroksinen, aumakattoinen ja julkisivuil-
taan vaaleaksi rapattu. Kaupunkikuvallisesti se toimii alueella eräänlai-
sena lähiympäristön maamerkkinä. 

Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee yksittäinen myymäläraken-
nus, joka poikkeaa alueen muusta rakennuskannasta merkittävästi. 
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Suunnittelualue Virvelintien suunnasta. 

 

 

Suunnittelualue Kanakouluntien suunnasta. 
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Myymälärakennus suunnittelualueen pohjoisosassa. 

 

 

Näkymä Kanakouluntietä pitkin etelään. 
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Kanakoulu. 

 

 

Näkymä Kanakouluntietä pitkin pohjoiseen. 
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2.2.4 Liikenne 
Suunnittelualuetta rajaavat Virvelintie ja Kanakouluntie ovat paikallisia 
kokoojakatuja. Molemmilla kaduilla on liittymiä tonttikaduille ja suo-
raan tonteille. Alueella on voimassa 40 km/h alueellinen nopeusrajoi-
tus. 

Virvelintiellä kulkee ajoradasta erotettu yhdistetty jalankulku- ja pyörä-
tie Virvelintien-Kanakouluntien mutkaan asti. Kanakouluntiellä ei ole 
erillistä jalankulun ja pyöräilyn väylää. 

Lähimmät linja-autoliikenteen pysäkit sijaitsevat Lahdensivuntiellä 
(etäisyys n. 600 m) ja Kankaantaustantiellä (etäisyys n. 400 m, keskus-
tan suunnan pysäkille n. 800-1000 m). Kanakouluntiellä sijaitsee lisäksi 
palvelulinjan pysäkki. Uusi asuminen on kohtuullisen hyvin saavutetta-
vissa joukkoliikenteellä. 

Kadunvarsipysäköinti on kielletty Virvelintiellä ja Kanakouluntiellä 
suunnittelualueen kohdalla, eikä kadunvarsipysäköinnin sijoittaminen 
alueelle ole lähtökohtaisesti mahdollista. 

Suunnittelualueella ei ole tapahtunut poliisin tietoon tulleita liikenneon-
nettomuuksia vuosina 2014 - 2018. Alueelta ei ole juurikaan tullut pa-
lautetta ylinopeuksista. 

Alueella ei nykytilanteessa ole liikenteellisiä toimivuusongelmia. 

Suunnittelualueesta on laadittu erillinen liikennetarkastelu. 

 

2.2.5 Luonnonolosuhteet 
Suunnittelualue on pääsääntöisesti luonteeltaan rakentamatonta tontti-
maata, jonka kasvillisuus on hoitamatonta. Tonteilla kasvaa erikokoisia 
puita ja yleisilme on rehevä, joskin vaihteleva ja epäsiisti. Puisto- ja suo-
javiheralueilla kasvillisuus on niin ikään rehevää, mutta jossain määrin 
yhtenäisempää. 

Pinnanmuodoiltaan suunnittelualue on varsin tasainen, noin korossa 
+87 … +88. Valtatie 3 sijaitsee suunnittelualueeseen nähden maastolli-
sesti likimäärin samassa korossa, mutta niiden välissä sijaitsee mootto-
ritiehen liittyviä pengerryksiä sekä meluaita. 

Suunnittelualueella ei ole merkittäviä luontokohteita tai -arvoja. 

 

2.2.6 Suojelukohteet 
Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita. 

Suunnittelualue rajautuu korttelin 102 tonttiin 10, jolla sijaitsee asema-
kaavallisesti suojeltu Kanakoulu eli Siipikarjanhoitokoulu. Rakennus on 
valmistunut vuonna 1929 ja edustaa tyyliltään 20-luvun klassismia. 



   

 

    
 

15 (26) 
 

 

2.2.7 Ympäristön häiriötekijät 
Valtatie 3 aiheuttaa alueelle liikennemelua. Valtatien varrella sijaitsee 
melumuuri. 

Suunnittelualueesta on tehty 27.9.2018 päivätty liikennemeluselvitys, 
johon on tehty tekstikorjaus 26.4.2019. Liikennemeluselvityksen perus-
teella on todettu, että asemakaavaluonnoksessa esitetty rakennusten 
massoittelu on mahdollinen ja että asuinhuoneistojen, parvekkeiden ja 
piha-alueiden äänitasot saadaan järjestettyä asumisterveyden kannalta 
riittävälle tasolle. Liikennemeluselvityksen mukaiset äänitasoerovaati-
mukset on huomioitu sellaisinaan asemakaavakartassa ja määräyksissä. 
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3 Asemakaavan muutoksen tavoitteet 
3.1 Yleiset tavoitteet 

Asemakaavalla toteutetaan voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaa-
vaa. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kaupunkirakenteen eheyttämi-
nen alueen rakentamisen kautta. Rakentamatta jääneille toimitilaton-
teille ei arvioida olevan toteuttamisen edellytyksiä. Samanaikaisesti alu-
eelle kohdistuu kysyntää asunnoille. 

Lisäksi asemakaavamuutoksella selkeytetään alueen asemakaavatilan-
netta. Tavoitteena on yhdistää alueella edelleen voimassa olevia, aikai-
sempien asemakaavallisten vaiheiden sirpalemaisia osia yhdeksi koko-
naisuudeksi. 

3.2 Osallisten tavoitteet 
Asemakaavoituksen vuorovaikutuksen kautta esiin nousseet osallisten 
tavoitteet on esitetty asemakaavaselostuksen liitteenä olevassa vuoro-
vaikutusraportissa. 
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4 Asemakaavan muutoksen kuvaus 
4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus 

Suunnittelualueella sijaitsevat korttelin 102 tontit 7 ja 9 (toimistoraken-
nusten korttelialuetta) ja tontti 8 (autopaikkojen korttelialuetta) ovat 
jääneet rakentamatta. Uudeksi käyttötarkoitukseksi suunnitellaan ker-
rostalo- ja rivitalomuotoista asumista sekä niihin liittyvää pysäköinti-
aluetta. Kanakoulunpuiston viheralue ja määräala tontista 2 liitetään 
osaksi autopaikkojen korttelialuetta. Näiden osalta asemakaavamuutok-
seen sisältyy ohjeellisen tonttijaon muutos. 

Tavoitteena on kaupunkirakenteen eheyttäminen alueen rakentamisen 
kautta. Lisäksi asemakaavamuutoksella selkeytetään alueen asemakaa-
vatilannetta. 

Tontin 2 jäljelle jäävälle osalle ja katualueille ei suunnitella muutoksia. 

Tavoitteena on kaupunkirakenteen eheyttäminen alueen rakentamisen 
kautta. Lisäksi asemakaavamuutoksella selkeytetään alueen asemakaa-
vatilannetta. 

 

4.2 Mitoitus 
Rakentamattomien tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeudellinen ker-
rosala on voimassa olevan asemakaavan mukaan 9300 k-m2 ja kerros-
korkeus II … IV. 

Asemakaavan muutoksessa osoitettava rakennusoikeudellinen kerrosala 
on 5800 k-m2 asuinkerrostaloille ja 780 k-m2 rivitaloille, mikä asema-
kaavamääräyksin sallitut kerrosalan ylitykset huomioiden vastaa liki-
määrin voimassaolevan asemakaavan rakentamisen laajuutta. Asema-
kaavan muutoksessa osoitettava suurin sallittu kerroskorkeus on rivita-
loilla II, asuinkerrostaloilla IV ja asuinkerrostalojen maamerkkiosassa 
VIII. Asukasmäärän lisäys on 130 … 145 asukasta asumisväljyydellä 1 
asukas / 40 … 45 k-m2. 

Asemakaavan muutoksessa autojen pysäköinnin mitoituksena käytetään 
1 autopaikka AK-korttelialueen 100 k-m2 kohti ja 1 autopaikka AR-kort-
telialueen 85 k-m2 kohti, joiden lisäksi yksi autopaikka 20 asuntoa kohti 
vieraspysäköintiä varten. 

Asemakaavan muutoksessa autojen polkupyörien säilytyksen mitoituk-
sena käytetään 1 säilytyspaikka AK-korttelialueen 40 k-m2 kohti ja 2 säi-
lytyspaikkaa AR-korttelialueelle rakennettavaa asuntoa kohti. 
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4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 
4.3.1 Maankäyttö 

Nykyiset rakentamattomat tontit on osoitettu ympäristöstä poikkeavasti 
toimistokäyttöön. Asemakaavan muutoksella tontit osoitetaan asuin-
käyttöön, millä yhtenäistetään alueen maankäyttöä ja toteutetaan voi-
massa olevaa oikeusvaikuteista yleiskaavaa. 

 

4.3.2 Liikennesuunnitelma 
Suunnittelualue tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon, eikä alueelle 
laadita erillistä liikennesuunnitelmaa. 

 

4.3.3 Palvelut ja työpaikat 
Asemakaavan muutoksella ei osoiteta uusia palveluita tai työpaikkoja. 
Alue tukeutuu Kankaantaustan alueen olemassa oleviin palveluihin. 

 

4.3.4 Alueen rakennettavuus ja yhdyskuntatekniset ratkaisut 
Suunnittelualue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntatekniikkaan. 

 

4.4 Ympäristön häiriötekijät 
Asemakaavan muutos ei tuota alueelle uusia merkittäviä häiriöitä.  

 

4.5 Nimistö 
Alueella ei ole uusia nimistökohteita. 
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5 Asemakaavaratkaisun vaikutukset 
5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 
5.1.1 Uudisrakentamisen, puistotilojen ja julkisen kaupunkitilan perustelut 

Asemakaavan muutoksen tavoite on saattaa rakentamaton alue raken-
netuksi. 

 

5.1.2 Rakennussuojelukohteiden perustelut 
Asemakaavan muutoksen mukaisen rakentamisen myötä paineet alueen 
muutoksille täydennysrakentamisen kautta vähenevät. Tällä on välilli-
nen positiivinen vaikutus suunnittelualueeseen rajautuvan Kanakoulun 
suojelutavoitteiden toteutumiselle. 

 

5.2 Vaikutukset liikenteen järjestämiseen 
Asemakaavan muutoshankkeella ei ole merkityksellistä liikenteellistä 
vaikutusta voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Rakennusoikeu-
den määrä on pienempi kuin voimassa olevassa kaavassa, joten enna-
koitava liikenteellinen vaikutus rakentamisen määrän ja käyttötarkoi-
tuksen muutoksen kautta on pienempi verrattuna voimassa olevan kaa-
van mukaiseen rakentamiseen. Tämän perusteella liikenteellisiä vaiku-
tuksia ei ole tarpeen tutkia tarkemmin.  

Uuden asuinalueen tuottama liikennemäärä paikalliselle kokoojakadulle 
on asuntorakentamisen rakennusoikeudesta laskettuna noin 205 ajo-
neuvoa/vrk (sisältää asukasliikenteen ja vierailuliikenteen). Mitoitta-
vassa iltahuipputunnin tilanteessa klo 16 - 17 tämä tarkoittaa 26 uutta 
ajoneuvoa katuverkolle. Uuden maankäytön liikennetuotos laskettiin 
Ympäristöministeriön Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnitte-
lussa -oppaan (2008) perusteella. Tällä liikenteen lisäyksellä ei ole vai-
kutusta Virvelintien ja Kanakouluntien liikenteen toimivuuteen.  

Asemakaavaehdotuksen pysäköintivelvoite on vähintään yksi auto-
paikka AK-korttelialueen 100 k-m2 kohti ja AR-korttelialueen 85 k-m2 
kohti. Lisäksi on rakennettava yksi vieraspaikka 20 asuntoa kohden. 
Kaikki pysäköinti sijoitetaan tonteille. 

Alue on Hämeenlinnan keskustaan nähden erittäin hyvin pyöräliiken-
teen saavutettavissa. Näin ollen tarjoamalla riittävästi laadukkaita pyö-
räpysäköintimahdollisuuksia voidaan vähentää tarvetta ns. kakkosauton 
hankintaan. Polkupyöräpaikkojen rakentamisvelvoitteeksi osoitetaan 
AK-korttelialueella vähintään yksi paikka 40 k-m2 kohti ja AR-kortteli-
alueella kaksi paikkaa yhtä asuntoa kohti. 

Tonttiliittymiä toteutetaan yksi AR-tonttia varten, yksi LPA-tonttia var-
ten ja yksi yhteinen kolmea AK-korttelialueen tontti varten. Eniten lii-
kennettä keskittyy LPA-tontin liittymään, joka sijoitetaan mahdollisim-
man kauas Virvelintien-Kanakouluntien mutkasta. 
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5.3 Vaikutukset maisemaan, puisto-olosuhteisiin ja luontoon 
Valtatie 3:n moottoritiemaisemassa asuinkerrostalon VIII-kerroksinen 
osa muodostaa maamerkin, joka osoittaa etelästä saavuttaessa Hämeen-
linnan keskusta-alueen alkamista. Samoin se toimii Kanakouluntien-
Virvelintien maisemassa maamerkkinä. 

Asemakaavan muutoksen vaikutukset luonnonolosuhteisiin ovat vähäi-
set. 

 

5.4 Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen 
Suunnitelluilla uusilla rakennuksilla on vähäinen estävä vaikutus Valta-
tie 3:n aiheuttamiin meluhäiriöihin. 

 

5.5 Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin 
Hankkeen vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin ovat 
vähäiset. 

 

5.6 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Hankkeen yhdyskuntataloudellisen vaikutukset ovat vähäiset. 
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6 Suunnittelun vaiheet 
6.1 Suunnittelun vireilletulo sekä sitä koskevat päätökset 
6.1.1 Vireilletulo 

Asemakaavamuutos on tullut vireille vuoden 2018 kaavoituskatsauk-
sessa 18.12.2017. Kaavoitukseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan 
aloitteesta asemakaavan muutoshakemuksella 25.8.2017. 

 

6.1.2 Sopimukset 
Kaupunki ja yksityinen maanomistaja laativat erillisen maankäyttösopi-
muksen asemakaavan valmistelun yhteydessä. 

 

6.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja muuta aineistoa on näh-
tävillä hankkeen koko keston ajan. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä 
ja Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta on mahdollisuus esittää mielipiteitä. 

 

6.3 Viranomaisneuvottelu 
Asemakaavamuutoksesta on pidetty MRA 26 §:n mukainen viranomais-
neuvottelu 13.8.2018. Neuvottelussa esitettiin seuraavan näkökulmat. 

Taustaa: Suunnittelualue on maakuntakaavan A‐aluetta ja yleiskaa-
vassa AP. Voimassa oleva asemakaava sallii rakennettavan moottori-
tien varteen nelikerroksisia toimistorakennuksia aluevarauk-
sella KT. Tontit eivät ole rakentuneet. Alueen melu on huomioita-
vissa rakenteellisesti ja sijoittamalla rakennus moottoritien suuntai-
sesti saadaan lounaan puoleinen piha‐alue suojattua melulta. Alusta-
vien suunnitelmien mukaan alueelle rakennettaisiin nelikerroksisia ra-
kennuksia, mutta myös yksi 8‐kerroksinen rakennus, josta muodos-
tuisi maamerkki Hämeenlinnaan etelän suunnasta ajaville. Tavoit-
teena on ollut noin 8000 k‐m². Autopaikkoja on osoitettu yh-
teensä 82 kpl. Kanakoulun rakennus on suojeltu sr‐merkinnällä asema-
kaavassa.  

ELY‐liikenne: Yli 70 dBA alueilla ei pitäisi rakentaa rakennuksia asu-
mistarkoituksiin. Nykyinen meluaita on liikennealueella. Jos meluval-
lia on tarpeen korottaa, tulee siitä tehdä ELY:n kanssa suunnittelusopi-
mus ja laatia tiesuunnitelma. Meluvallin korotuksesta ei ole hyötyä kah-
deksankerroksisen talon yhteydessä. Meluselvitys/‐mallinnus tarvi-
taan ja se olisi hyvä olla jo luonnosvaiheessa. 
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ELY‐keskus: Oleellisin ongelma on melu. Melu on huomioitava laa-
jasti suunnittelussa. Melua lukuun ottamatta suunnittelussa voi-
daan hyödyntää jo olemassa olevia selvityksiä, jotka on ollut käy-
tössä yleiskaavaa tehtäessä.  

Museovirasto: Neljäkerroksiset rakennukset voivat vielä sopia alu-
eelle. Kahdeksankerroksinen rakennus on liikaa ja sen pi-
täisi olla myös korkeintaan neljäkerroksinen. Kaupunkiympäristöä ei pi-
täisi suunnitella vain moottoritien näkökulmasta.   

Hämeen liitto: Maakuntakaavassa merkintänä on A. Kaupungin sisäi-
nen asia on, miten kyseisen alueen tontteja kehitetään.   

HS‐VESI: Vesi‐ ja viemäriverkostot ovat alueella olemassa. Rakentami-
nen ei vaadi erityishuomioita niiden osalta.  

Pelastuslaitoksella ei ollut kommentoitavaa hankkeesta. 

 

6.4 Suunnittelu ja vuorovaikutus 
Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmiste-
luun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mieli-
piteensä asiasta. 

Osallisia ovat valtion ja kunnan viranomaistahot / hallintokunnat, Hä-
meen ELY-keskus, Uudenmaan ELY liikenne, kaupungin yhdyskuntara-
kennepalvelut, tontti ja mittauspalvelut, rakennusvalvonta, ympäristö-
palvelut, Kanta-Hämeen pelastuslaitos sekä verkostojen haltijat. Osalli-
sia ovat myös kuntalaiset ja yhteisöt, maanomistajat ja -haltijat, naapu-
rit, elinkeinonharjoittajat, yhteisöt ja muut vaikutuspiiriin kuuluvat ta-
hot. 

Asemakaavamuutos on tullut vireille vuoden 2018 kaavoituskatsauk-
sessa 18.12.2017. Kaavoitukseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan 
aloitteesta asemakaavan muutoshakemuksella 25.8.2017. 

Asemakaavamuutoksesta on pidetty MRA 26 §:n mukainen viranomais-
neuvottelu 13.8.2018. 

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja 
kaavaluonnos on valmisteltu kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen 
23.10.2018. Lautakuntakäsittelyn jälkeen järjestetään valmisteluvaiheen 
kuuleminen, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kuu-
lutettu olevan saatavilla sekä kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto 
on laitettu nähtäville 29.10. – 29.11.2018 väliseksi ajaksi. OAS ja luon-
nos on lähetetty tällöin myös naapureille ja osallisille tiedoksi. Osallisilla 
on ollut mahdollisuus esittää OAS:in täydentämistä sekä esittää 
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mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lau-
sunnot tai muu kannanotto verkkoyhtiöiltä, viranomaisilta ja kaupungin 
sisäisesti. 

Luonnos laaditaan ehdotukseksi ja kaupunkirakennelautakunta asettaa 
kokouksessaan 14.5.2019 asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 
30 päivän ajaksi. Osalliset voivat tehdä asiasta muistutuksen. 

Kaavaehdotuksesta pyydetään tässä vaiheessa tarvittaessa lausunnot 
viranomaisilta. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen tehdään kor-
jaukset ja viedään kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginhallituk-
sen kautta hyväksyttäväksi. Tavoitteena on asemakaavan hyväksyminen 
kaupunginvaltuustossa vuoden 2019 aikana. 

 

6.5 Osallisten tavoitteiden ja mielipiteiden huomioon otto 
Valmisteluvaiheen kuulemisessa 29.10. – 29.11.2019 asemakaavan muu-
tosluonnoksesta annettiin kahdeksan mielipidettä ja kolme lausuntoa, 
jotka on vastauksineen esitetty asemakaavan selostuksen liitteessä. 

Mielipiteiden ja lausuntojen perusteella tehdyt muutokset: 

- Tonttien ajoliittymien järjestelyitä on muutettu. Kanakoulunpuisto 
sekä määräala korttelin 102 tontista 2 on liitetty osaksi LPA-tonttia, 
mikä on tehnyt mahdolliseksi autopaikoituksen väljemmän sijoitta-
misen, ajoliittymäjärjestelyiden selkeyttämisen sekä liittymien siir-
tämisen kauemmas Virvelintien-Kanakouluntien mutkan huonon 
näkyvyyden alueelta. LPA-tontille on osoitettu Virvelintien vastai-
selle reunalle istutettava alue sekä istutettava puurivi, millä ratkai-
sulla vähennetään autojen ajovalojen häikäisyä. LPA-alueen laajen-
taminen on mahdollistanut suunniteltujen rakennusten paremmat 
piha- ja leikkialueet, istutusten lisäämisen ja siten myös koko suun-
nitellun rakentamisen paremman sovittamisen olemassaolevaan 
ympäristöön, millä on merkittävä vaikutus alueen viihtyisyyteen. 

- Tontti 2 on kokonaisuudessaan liitetty osaksi asemakaavan muutos-
aluetta, mutta tonttijaon muutosta lukuun ottamatta sille ei osoiteta 
muita muutoksia. 

- AK-tonttien yhteenlaskettua kerrosalaa on vähennetty asemakaavan 
muutosluonnoksen 7200 k-m2:stä muutosehdotuksen 5800 k-
m2:iin. Kerrosalan vähentämisellä on vaikutusta autopaikkojen ja 
liikenteen sekä uusien asukkaiden arvioituun määrään. Lisäksi rat-
kaisu mahdollistaa kerrostalorakentamisen kohtuullisen mittakaa-
van. Voimassaolevan asemakaavan yhteenlaskettu toimistoraken-
nusten kerrosala on 9300 k-m2. 
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- Meluselvitys on päivitetty ja se on huomioitu asemakaavamääräys-
ten laadinnassa. Ilmansuojelutoimenpiteitä ei nähdä tarpeellisiksi 
moottoritieväylän hyvän tuulettuvuuden vuoksi. 

- Suunnittelualueesta on laadittu liikennetarkastelu, jonka tuloksia on 
soveltuvin osin huomioitu asemakaavahankkeessa. 

- Asemakaavamääräysten yksittäisiä sanamuotoja on tarkennettu ta-
voitteiden selkeyttämiseksi. 

- Asemakaavan viitesuunnitelma on päivitetty em. muutosten perus-
teella, ja lisäksi on laadittu näkymäkuva moottoritien suunnasta. 
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7 Asemakaavan toteutus 
7.1 Rakentamisaikataulu 

Asemakaava tulee lainvoimaiseksi, kun hyväksymispäätös kuulutetaan 
valitusajan jälkeen. Tonttijako ja lohkominen voidaan tehdä tämän jäl-
keen. Uudet tontit viedään kaupungin kiinteistörekisteriin. Rakentami-
nen on maanomistajan päätettävissä. 

7.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 
Asemakaavamuutoksen kaavallinen ratkaisu perustuu suunnittelualu-
eesta tehtyyn viitesuunnitelmaan. Asemakaavamuutoksen suunnittelun 
edetessä ratkaistaan, tullaanko myöhemmin laatimaan erillinen kaava-
aluetta koskeva rakentamistapaohje. 
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8 Muutosehdotuksen käsittelyvaiheet 
Vireilletulo: vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa 18.12.2017 

Luonnosvaiheen lautakuntakäsittely: 23.10.2018 

Luonnosvaiheen kuuleminen: 29.10. – 29.11.2018 

Ehdotusvaiheen lautakuntakäsittely: toukokuu 2018 

Ehdotusvaiheen kuuleminen: kesäkuu 2019 

Muistutusten ja lausuntojen lautakuntakäsittely: lokakuu 2019 

Hyväksyminen: marras-joulukuu 2019 

Lainvoimaisuus: tammikuu 2020 

 

 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 109 Hämeenlinna Täyttämispvm 21.05.2019
Kaavan nimi 2557 Kanakouluntie 1
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm 14.05.2019
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 18.12.2017
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 2,0312 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 2,0312
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

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

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 2,0312 100,0 9570 0,47 0,1022 -3081
A yhteensä 0,7862 38,7 6620 0,84 0,5505 3920
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 0,5901 29,1 2950 0,50 -0,5889 -7001
T yhteensä       
V yhteensä     0,0511  
R yhteensä       
L yhteensä 0,5507 27,1   0,0895  
E yhteensä 0,1042 5,1     
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 2,0312 100,0 9570 0,47 0,1022 -3081
A yhteensä 0,7862 38,7 6620 0,84 0,5505 3920
AK 0,5505 70,0 5800 1,05 0,5505 5800
AR 0,2357 30,0 820 0,35 0,2357 820
AKR     -0,2357 -2700
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 0,5901 29,1 2950 0,50 -0,5889 -7001
KL 0,5901 100,0 2950 0,50 -0,0800 -401
KT     -0,5089 -6600
T yhteensä       
V yhteensä     0,0511  
VP     0,0511  
R yhteensä       
L yhteensä 0,5507 27,1   0,0895  
Kadut 0,2108 38,3     
LT 0,0902 16,4     
LPA 0,2497 45,3   0,0895  
E yhteensä 0,1042 5,1     
EV 0,1042 100,0     
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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