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1  PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI  
 
Suunnittelualue kattaa koko korttelin 14, osan korttelista 16 ja vähän ympäröiviä katualueita. 
Suunnittelualueen pinta‐ala on noin 2,26 ha. Uudisrakennettava kortteli 14 rajautuu lännessä 
Hämeensaarenkujaan, pohjoisessa Paasikiventiehen, idässä Uimarintiehen ja etelässä 
Hämeensaarentiehen. Alueella olevat huoltoasema‐ ja liikerakennukset on tarkoitus purkaa.  
 
Korttelista 16 kaavamuutosalueeseen kuuluvat liikerakennuksen tontti ja Hämeenkaaren puretun 
urheiluhallin tontti. Olemassa olevan myymälähallin pysäköintialue ei kuulu kaavamuutosalueeseen. 
  
1.3 KAAVAN TARKOITUS 
 
Alueelle suunnitellaan kantakaupungin yleiskaavan 2035 ja aiemmin laaditun Engelinrannan 
osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti asumista, liike‐, toimisto‐ tai muuta palvelutilaa sekä näiden 
vaatimaa pysäköintiä pihakannen alle. Korttelin rajat muuttuvat asemakaavamuutoksen myötä. 
 
Viitesuunnitelmien avulla on tutkittu korttelin 14 käyttöä asuinkorttelina alueella voimassa olevan 
oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaan, Hämeensaarentien linja säilyttäen. Maanomistajan 
tavoitteena on osayleiskaavan käyttötarkoituksen ja tonttitehokkuuden mukainen asemakaava. 
 
Aluerajausta laajennettiin osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen kattamaan 
myös kortteli 16, jotta Hämeensaarentien katualue saatiin kokonaisuudessaan mukaan nyt 
laadittavaan asemakaavaan. 
 
Asemakaavalla on tarkoitus ohjata yleiskaavaa yksityiskohtaisemmin alueen käyttöä ja rakentamista. 
Asemakaavalla määritetään rakentamisen tapaa, tehokkuutta sekä rajautumista ja sopeutumista 
kaupunkikuvaan. 
 
Kaavassa osoitetaan asuntorakentamisen kannalta tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten. Kaavan 
määräystekstillä, sekä viitesuunnitelman pohjalta laaditun korttelisuunnitelman avulla ohjataan 
rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunkikuvan ja hyvän 
rakentamistavan edellyttämällä tavalla. 
 
Kaavan on tarkoitus vastata Hämeenlinnan keskustavisioon ja tarjota rakennuspaikka monipuolisille 
asumismuodoille paikassa, jossa palvelut, liikenneyhteydet ja kauniit puistot ovat lähellä. 
 
1.4 LIITTEET  

 
• Liitteet:  
• Tilastolomake 
• Kaavaluonnos 
• Korttelisuunnitelma 
• (OAS) 
• Mielipiteet, muistutukset, lausunnot 

 
1.5 MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT  
 

• Korkean rakentamisen selvitys –raportti 2018 
• Keskustan pysäköintiselvitys 
• Keskustavisio 2035 
• Engelinrannan osayleiskaava liitteineen 
• Kantakaupungin yleiskaava 2035 
• Engelinrannan hulevesien hallinnan yleissuunnitelma. 2014 
• Hämeenlinnan Engelinrannan osayleiskaavan liikenneselvitys, 2015 
• Engelinrannan alueen melutarkastelu, 2015 
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2  TIIVISTELMÄ 
 
 
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET  

 
 
Alueella on voimassa asemakaava nro 2070, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.2.1992 ja 
kuulutettu 6.3.1992.  
 
Asemakaavan muutos on tullut vireille 22.9.2018 maanomistajan aloitteesta hakemuksella (pvm 
25.4.2018). Kaavoituksen käynnistämisestä on tämän jälkeen sovittu osapuolten välisellä 
käynnistämissopimuksella. (lisää luvussa 4.1) 
 
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on julkaistu 24.9.2018 
 

OSALLISTUMIS‐ JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
on nähtävillä koko hankkeen ajan 
seuraavissa paikoissa: 
 
verkkosivut www.hameenlinna.fi/kaavoitus > Vireillä olevat 
asemakaavat > 2556 Engelinranta 1 asemakaavan muutos 
 
Kaupunkirakennepalvelut, Wetterhoffinkatu 2, 3.krs, 
PL 84, 13100 HÄMEENLINNA 

 
Mielipiteet osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin esittämään kaavatyön aloitusvaiheessa 
viimeistään 15.10.2018. Määräaikaan mennessä osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi 
mielipide. Lisäksi Keskikaupungin asukasyhdistykseltä saatiin mielipide 14.11.2018. 
 
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kirjataan ehdotusvaiheen 
kaavaselostuksen liitteeksi ja niiden pohjalta esiin tulleita kysymyksiä käsitellään luvussa 4.2 
 
 
2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ 

 
 
Asemakaava on muutoksen myötä sekä maakuntakaavan (ks. luku 3.2.2), että oikeusvaikutteisen 
yleiskaavan (3.2.3) mukainen.  
 
Muutoksen yhteydessä korttelin 14 käyttötarkoitus muuttuu ja sen pääkäyttötarkoitukseksi tulee 
asuinkerrostalojen korttelialue, johon sijoitetaan myös alueellisia palveluita. Liikenteen sujuvuuden 
varmistamiseksi kaava päivitetään tarvittavilta osin myös katualueilla. (tavoitteista luvussa 4.3 ja 
ratkaisuista 4.4) 
 
Kortteliviitesuunnitelmien avulla on tutkittu paikan edellytykset rakentaa terveellistä, turvallista ja 
viihtyisää elinympäristöä. (luvussa 5 kuvaus viitesuunnitelman lähtökohdista) Suunnitelma vastaa 
alueellisiin (3.2.6) ja valtakunnallisiin (3.2.1) tavoitteisiin, joissa Hämeenlinna on kasvava, rento ja 
reipas elinvoimainen asumiskaupunki. 
 
Kaavoitettavan alueen lähiympäristössä on riittävästi puistoja ja muita lähivirkistykseen soveltuvia 
alueita. Kaava-alue liittyy osaksi elinvoimaista keskusta-aluetta, jolla on pitkä historia ja monia 
erityislaatuisia ominaispiirteitä. (lisää suunnittelualueen oloista luvussa 3.1) 
 
Asemakaavan pohjana on käytetty virallista digitaalista pohjakarttaa. 
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MRL 
 

54 § 
Asemakaavan sisältövaatimukset 
Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon 
siten kuin siitä edellä säädetään. 
Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 
elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.  
 
Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa 
hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita 
lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 
Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä 
heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei 
myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta 
rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai 
vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. 
Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa 
laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista 
säädetään. 
54 a § (11.4.2014/323) 
Asemakaavan pohjakartta 
Asemakaavan tulee perustua maastoa kuvaavaan pohjakarttaan. Pohjakartan tulee olla 
yksityiskohtaisuudeltaan ja tarkkuudeltaan riittävä. 
Asemakaavaa tai sen muutosta ei saa hyväksyä, jos pohjakartta ei ole yksityiskohtaisuudeltaan tai 
tarkkuudeltaan riittävä tai se on siinä määrin vanhentunut, ettei sitä enää voida käyttää 
kaavoituksen perustana. 
Vähäinen asemakaavan muutos voidaan kuitenkin hyväksyä pohjakartan vanhentuneisuudesta 
huolimatta, jollei muutos olennaisesti vaikuta alueen tai sen lähiympäristön kaavoitukseen. 

 
 
 
 
2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN  
 
Asemakaava toteutetaan kortteliviitesuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja 
rakennussuunnitteluvaiheessa soveltaen. Sitova tonttijako ja rakennusalueelle osoitetun 
rakennusoikeuden jakautuminen määritellään ennen kun maa-alueet siirtyvät perustettavien 
kiinteistöjen omistukseen. 
 
Viitesuunnitelman arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelun periaatteita ja kaavaratkaisuja on kuvailtu 
viitesuunnitelma-aineisto selostuksessa ja rakentamistapaohjeessa. 
 

 
 

Lokakuussa 2019 Hämeenlinnan kaupunkirakennepalvelut on ehdottanut, että 
asemakaavaan merkitty käyttötarkoitus AK korvattaisiin merkinnällä AL. 
 
Käyttötarkoitusmerkinnän tekniset vaikutukset selvitetään siten, että kaavan sisältö ei 
muutu ja hyödynnettävän rakennusoikeuden määrä säilyy viitesuunnitelmassa esitetyssä 
laajuudessa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a11.4.2014-323
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3  LÄHTÖKOHDAT 
 
 
 
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Kaava-alue on osa keskustan yhdyskuntarakennetta ja siten osa tiiviisti rakennettua ympäristöä. 
Läheisillä korttelialueilla rakentamistehokkuus vaihtelee noin 2.5 – 3.7. Ruutukaavakeskusta on 
selkeästi vesistöön ja moottoritiehen rajautunut ja hyvin kaupunkimaiseksi rakentunut alue. 
 
Vuoden 2017 lopussa tonteilla sijaitsi huoltamo-, halli- ja liiketilarakennus. Lähistöllä on juuri 
valmistunut uimahallin laajennus. Niemen eteläkärjessä oleva uimaranta ja itäpuolelle tavoiteltu 
asuntovenesatama ovat voimakkaita maisemallisia teemoja veden ääressä. 
 
Suunnittelualueen historiaa 
 
Hämeenlinnan ensimmäisessä kenraalimajuri A. M. Arbinin laatimassa kustavilaisessa 
asemakaavassa vuodelta 1777 kaupunkialue oli pitkänomainen, viiden korttelin pituinen ja kolme 
korttelia leveä sekä pitkiltä sivuilta koverrettu ns. taljakaava. Asemakaavan laatimisen aikaan 
Vanajaveden ranta ulottui etelässä vajaan korttelin päähän torista ja kaavassa ranta onkin osoitettu 
täytettäväksi näiltä osin.  
 
Ruutukaavakeskustan ydinalueiden nykyinen korttelirakenne ja pääkatujen sijainti kaarevia osia 
lukuun ottamatta ovat peräisin Arbinin kaavasta. Nykyisen Hämeensaaren (Engelinrannan) paikalla 
on 1700-luvun lopulla ollut kapeahko niityn peittämä niemi, jota ympäröi laaja matalikko tai 
vesijättömaa. Sen kärjessä on sijainnut nuottahuone.  
Hämeenlinnan palon jälkeen vuonna 1831 laati intendenttikonttorin päällikkö C. L. Engel uuden 
empireasemakaavan, joka etelässä ulottui vielä kapean korttelin verran pidemmälle Vanajaveden 
päälle ja siihen oli lisätty järvelle avautuva rantatori (nyk. linja-autoaseman kenttä). 1800-luvun 
puolivälissä kaupungin ranta-alueita asuttivat oman kaupunginosansa muodostaneet värjärit ja 
karvarit, jotka työssään tarvitsivat virtaavaa vettä. 
 
Kaupungin laajentuessa valmisti lääninarkkitehti C. A. Edelfelt vuonna 1858 uuden ja laajemman 
asemakaavan, jossa koko rantaviivaa on täytetty ja muotoiltu satama- ja laiturialueeksi kasvussa 
olevaa sisävesiliikennettä varteen. Rantatorin eteen on suunniteltu satamaallas. 1800-luvun 
jälkipuoliskolla kulkivat höyrylaivat ja proomut päivittäin reitillä Längelmäki – Hämeenlinna – 
Valkeakoski – Tampere ja kuljettivat mukanaan sekä tavaraa että ihmisiä. 
 
Linja-autoliikenne pääsi Hämeenlinnan seudulla kehityksensä alkuun 1920-luvun puolivälissä. 
Maanteiden risteyskohtana ja Kanta-Hämeen keskuksena Hämeenlinnasta tuli alusta alkaen linja-
autoliikenteen tärkeimpiä solmukohtia maakunnassa. Linja-autot pysäköivät aluksi ranta-torilla 
Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopiston edessä, kunnes ensimmäinen linja-autoasema rakennettiin 
torin reunaan. 
 
Helsinki–Tampere moottoritie rakennettiin ruutukaavakeskustan länsipuoliseen suopainanteeseen 
1960-luvun alussa. Etelärannan täyttö jatkui ja vesirajaan rakennettiin uusi katu, Hopeaseppientie. 
Virkistystoimintojen lisäksi Hopeaseppientien länsipäähän sijoittui liiketoimintaa.  
 
1980-luvulla, rakennettiin rantaan Hopeaseppientien paikalle uusi kokoojakatuluokkainen rantaväylä, 
Paasikiventie, joka jatkui Vanajaveden yli itään pitkin uutta Hopea-seppien siltaa. Rantaa täytettiin 
jälleen ja kadun itäpäätä siirtämällä sijansa verran järven suuntaan saatiin lisää korttelimaata 
ruutukaavakeskustan puolelle. Uusi katulinjaus halkoi vanhaa urheilukenttää, joka siirrettiin vesijättö- 
ja täytemaalle lähemmäs Hämeensaaren kärkeä. Paasikiventie erotti ruutukaavakeskustan 
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toiminnallisesti ja visuaalisesti Vanajavedestä ja Hämeensaaren virkistysalueesta ja rupesi 
hallitsemaan rantamaisemaa.  
 
Hämeensaari on sijaintinsa, liikenneyhteyksien ja historiallisen kehityskulun myötä mieltynyt 
kaupungin laidaksi ja sinne on nykyisellään ohjautunut toimintoja, jotka luovat alueelle 
huoltoasemineen ja automarketteineen laitakaupunkimaista leimaa. 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Asemakaavoitettavalla alueella ei ole merkittäviä luontokohteita tai ‐arvoja. 
 
Suunnittelualue on tasaista vanhaa kaupunkimaapohjaa ja sijaitsee Vanajaveteen työntyvällä 
niemenkärjellä. Suunnittelualueen ympäristössä Paasikiventien puistolta Wikmanin lahdelle pääsee 
kulkemaan Hämeensaaren puiston virkistysreittejä. Hämeensaaren kentän ympäristön polut 
täydentävät liikennealueiden kevytreittejä ja muodostavat sujuvat yhteydet alueen eri 
harrastusmahdollisuuksien välille. 
 
Vanajavesi on rehevä humusjärvi, jonka ekologinen luokitus on tyydyttävä. Vanajaveden ekologinen tila on 
vuoden 2016 vesienhoitosuunnitelman mukaan välttävä ja kemiallinen tila hyvää huonompi. 
(http://www.jarviwiki.fi/wiki/Vanajavesi_(yhd.), haettu 21.9.2017).  
 
Vanajavesi on säännöstelty vesistö (vuodesta 1962 lähtien), jonka veden- 10 pinta juoksutetaan alas 
kevättalvella lumen sulamisvesiä varten. Korkeita vedenpinnan arvoja esiintyy heti lumen sulamisen jälkeen 
sekä myös loppukesällä ja syksyllä runsailla sateilla. Keskivedenkorkeus on maastokartan mukaan +79.4 mpy 
ja vaihteluväli +78.00 - +79.80 mpy.  
 
Hämeensaaren veneväylän kohdalla järven syvyys on noin 4 m.  
 
Tulvaveden teoreettinen ylin korkeus alueella on korossa +81.400. Suunnitteluratkaisuna esitetään 
yksinomaan ratkaisuja, jotka eivät edellytä tämän tason alapuolelle tehtäviä rakenteita. 
Kohdekorttelia ympäröivien katujen korot vaihtelevat + 81.530 ja + 82.790 välillä. 
 
Järvi ympäröi aluetta idästä etelään suuntautuvilla sektoreilla. Ranta-alueet ovat pääosin hoidettuja 
puistoja virkistyskäytössä. Järviluonnon ekosysteemin näkökulmasta suunnittelualueen käyttö ei 
ratkaisevalla tavalla muutu. 
 
Suunnittelualue on pääasiassa vettä läpäisemätöntä asfaltoitua pintaa. Engelinrannan 
osayleiskaavaa laadittaessa on tehty Engelinrannan hulevesien hallinnan yleissuunnitelma (Sito Oy, 
9.12.2014). 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Suunnittelualue liittyy nykyisin kaupallisessa, julkisessa ja paikoituskäytössä olevaan pääosin 
matalaan korttelirakenteeseen, joka on rakentunut useiden vuosikymmenten aikana. Nykyisin alueen 
kerrosluvut vaihtelevat 1 ja 3 krs välillä. 
 
Suunnittelualueella sijaitsee huoltoasema, pikaruokala sekä muuta liiketoimintaa palveleva matala 
liikerakennus, jotka tullaan kaavamuutoksen yhteydessä purkamaan. Lähialueen päivittäispalvelut 
ovat keskittyneet kohdekorttelin länsireunassa sijaitsevaan hypermarketin ja Tokmannin sisältävään 
kiinteistöön kaava-alueen länsipuolella. 
 
Asemakaavavaiheessa korttelin massoittelu ja asuntojen avautumissuunnat perustuvat 
osayleiskaavavaiheessa laadittuun meluselvitykseen, jossa keskeisin melurasitus kortteliin kohdistuu 
Paasikiventiestä.  
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Maanomistus 
 
Kortteli 14 on valtion liikelaitoksen Senaatti‐kiinteistöjen omistuksessa. Kortteli 16 ja katualueet ovat 
kaupungin omistuksessa ja näistä liikerakennusten korttelialue on vuokrattu.  
 
 
3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

 
 

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kuntien kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ja edistää 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT). Tavoitteissa on painotettu erityisesti 
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, hyviä julkisia liikenneyhteyksiä, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä, 
yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, 
energiakysymyksiä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista. 
 
Terveelliselle ja turvalliselle kaupunkiympäristölle tulee luoda edellytykset. Alueidenkäytön 
suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi 
tonttimaata ja että huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen 
olemassa olevasta rakenteesta. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät Hämeenlinnassa seuraavia kokonaisuuksia: 
 

• toimiva aluerakenne 
• eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
• kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
• toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
• luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

 
Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. 
Uudistettujen tavoitteiden mukaisesti kokonaisuudet ovat: 
 

• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• tehokas liikennejärjestelmä 
• terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• uusiutumiskykyinen energiahuolto 

- 
 

3.2.2 Maakuntakaava 
 
Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka on tullut voimaan 12.9.2019  

3.2.3 Yleiskaava 
 
Sopimusalueella on voimassa Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 14.5.2018 hyväksymä ja 
29.9.2018 osittain lainvoiman saanut oikeusvaikutteinen kantakaupungin yleiskaava 2035. 
Kantakaupungin yleiskaava on lainvoiman saatuaan korvannut Engelinrannan osayleiskaavan. 
Yleiskaavassa alue on osoitettu pääkäyttötarkoitukseltaan asuinkerrostalojen alueeksi (CA). Lisäksi 
asemakaavamuutosalueelle on yleiskaavassa osoitettu kohdemerkinnällä pysäköintilaitos (P).  
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Kantakaupungin yleiskaavan 2035 mukaisesti keskustan tärkeimmät uudisalueet ovat Engelinranta, 
Asemanranta ja Keinusaari. Keskustan kehittämisen tavoitteena on laajentaa elävää keskustaa 
Engelinrantaan, Verkatehtaalle ja Asemanrantaan.  
 
 
KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA 2035 
 
Diaarinumero: HML/23/10.02.02/2017 (aiemmin YHLA 4739/2014) 
Työnumero: 9512 
Laatija: Hämeenlinnan kaupunki, Maankäytön suunnittelu 
Yhteyshenkilöt: maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki 
kaavasuunnittelija Eeva-Maija Hyvärinen 
 
Yleiskaavan lähtökohtana on lainsäädäntö, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava 
sekä kaupungin omat tavoitteet. Tärkein lähtökohta on Hämeenlinnan kaupunkistrategia 2014–2020 
sekä siihen liittyvät erilliset ohjelmat ja linjaukset. Yleiskaavan tavoitteet on johdettu suoraan 
Maankäytön suunnittelun linjauksista, jotka valtuusto on hyväksynyt yleiskaavan lähtö-kohdiksi 
9.2.2015. 
 
Kantakaupungin yleiskaavan keskeinen ajatus on mahdollistaa kävellen, polkupyörällä ja 
joukkoliikenteellä tavoitettavat työpaikat ja palvelut mahdollisimman monelle. Tähän tähdätään 
laajentamalla keskusta-aluetta sekä tiivistämällä keskustan reunavyöhykkeen pientalovaltaisia 
asuinalueita. 
 
Keskustan tärkeimmät uudisalueet ovat Engelinranta, Asemanranta ja Keinusaari. Osoittamalla suuri 
osa uudesta rakentamisesta keskustaan ja tiivistyville alueille voidaan säilyttää lyhyet etäisyydet 
ympäröivään maaseutuun. 
 
Keskusta-alue (C) kuvataan erillisellä kaavakartalla, jossa osoitetaan keskustan laajenemisen ja 
kehittämisen päälinjaukset. Aluevaraukset on osoitettu kortteleittain. Keskustan alueella on 
tyypillistä, että kortteleita käytetään monipuolisesti 
 
Yleiskaavan merkintä suunnittelualueella on: 
CA / Asuinpainotteinen keskustatoimintojen alue. 

3.2.4 Osayleiskaava 
 
Engelinrannan osayleiskaava 
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maankäytön suunnittelu, 15.5.2015 
 
Hämeenlinnan keskustassa, Vanajaveden rannalla, sijaitseva Engelinranta tulee vuoteen 2030 
mennessä tarjoamaan kodin noin 2 600 hämeenlinnalaiselle. Asemakaavan pohjaksi alueelle on 
laadittu osayleiskaava, joka on saanut lainvoiman kuulutuksella 31.8.2017. 
 
Osayleiskaavassa alueen käyttötarkoituksena on asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten 
pohjakerroksiin saa osoittaa liike-, työ- ja palvelutiloja. Pysäköintitilat saa osoittaa rakennusten 
pohjakerroksiin ja pihakannen alle 
 
Osayleiskaava noudattaa pääpiirteissään nykyistä korttelijakoa, joten alue voidaan toteuttaa kortteli 
kerrallaan. Tällöin alueesta ei muodostu laajalta alata keskeneräistä, vaikka toteutus syystä tai 
toisesta viivästyisikin. Tavoitteena on, että rakentaminen kestää noin 15-20 vuotta, mutta pidempään 
toteutusaikaan on syytä varautua. Suurin vaikuttava tekijä toteutusaikatauluun on Hämeenlinnan 
väestönkasvu. Tavoitteena on käynnistää alueen ensimmäisen asemakaavan laadinta 
osayleiskaavan saatua lainvoiman siten, että asemakaava hyväksyttäisiin vuoden 2016 alussa. 
 
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Engelinrannan kehittäminen nykyistä 
kaupunkikeskustaa täydentävänä kaupunkirakenteellisesti korkeatasoisena alueena. 
Maankäyttöratkaisuissa on tarkoitus painottaa monipuolisesti keskustatoimintoja ja mahdollistaa 
erityyppisiä asumisratkaisuja sekä luomaan sekoittunutta rakennetta. Pääpaino on kuitenkin 
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keskustan elinvoimaisuutta lisäävässä asuinrakentamisessa sekä monipuolisten virkistys- ja 
ulkoilumahdollisuuksien kehittämisessä. 
 
Osayleiskaavassa on keskeistä Engelinrannan liittyminen keskustan kehittämiseen. Engelinrannan 
asuinalue on mahdollista toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, sillä alue tukeutuu 
olemassa oleviin yhdyskuntateknisiin verkostoihin, palveluihin, katuverkkoon, joukkoliikenteeseen ja 
virkistysverkostoon. Alue kasvattaa ja monipuolistaa keskustan asuntotarjontaa ja vahvistaa 
keskustan merkitystä kaupunkiseudun keskuksena myös palvelujen osalta. Alueen rakentamisella 
parannetaan virkistysmahdollisuuksia sekä luodaan hyvät ja mielenkiintoiset jalankulku- ja 
polkupyöräyhteydet keskustan läpi ja rantareitille. Samalla mahdollistetaan kansallisen 
kaupunkipuiston laajentaminen myös Engelinrannan suuntaan. 

3.2.5 Asemakaava 
 
Alueella on voimassa asemakaava nro 2070, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.2.1992 ja 
kuulutettu 6.3.1992.  
 
Voimassa olevassa asemakaavassa  
 

Korttelissa 14 
 
kiinteistö 109‐3‐14‐6  
on liikerakennusten korttelialuetta (KL), jolla alueella  
rakennusoikeutta on 2280 k‐m2.  
 
Korttelialueen reunoilla on  
huoltoasemarakennusten korttelialuetta (LH), joilla 
rakennusoikeudet ovat 2730 k‐m2 ja 2460 k‐m2.  
 

Korttelin 14 alueella on kolme kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 7110m2, 
kaavamerkintöinä huoltoaseman (HL) ja liikerakennuksen korttelialue (KL), sekä kerroslukuna II.  

 
Rakennusoikeutta korttelialueella on yhteensä 7470 k‐m2.  

 
Korttelissa 16  
 
kiinteistö 109‐3‐16‐5  
on liikerakennusten korttelialuetta (KL‐2), jolla on  
rakennusoikeutta 3194 k‐m2 kaavassa osoitetulla tehokkuusluvulla e=1.0.  
 
puretun Hämeenkaaren tontti (109‐3‐16‐6)  
on asemakaavassa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YU), jolla on  
rakennusoikeutta 4642,5 k‐m2 tehokkuusluvulla e=0.5.  
 
Suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II). 

 
 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistö 109‐3‐14‐6 (korttelin 14 keskellä) on liikerakennusten 
korttelialuetta (KL), jolla alueella rakennusoikeutta on 2280 k‐m2.  
 
Puretun Hämeenkaaren tontti (109‐3‐16‐6) on asemakaavassa urheilutoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialuetta (YU), jolla on rakennusoikeutta 4642,5 k‐m2 tehokkuusluvulla e=0.5. 
Suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II).  
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3.2.6 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Keskustavisio 2035 on keskustan kehittämisen strateginen asiakirja, joka hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa 7.10.2019. Se on osa tulevan yleiskaavan valmistelua. Keskustavisio on 
keskustan tulevaisuuden suunnannäyttäjä, joka huomioidaan tulevissa kaupungin kaavoitus-, 
investointi- ja suunnitteluohjelmissa. Työn laadinnassa huomioidaan keskustan liepeillä vireillä 
olevista hankkeista keskustaan vaikuttavat reunaehdot kuten liikenne- ja pysäköintitarpeet, 
palvelujen saavutettavuus ja elinkeinotoiminnan edellytykset.  
 

 väestö, Keskustavisio 2035 

 liikenne, Keskustavisio 2035  
 

Kaupungin strategiassa 2017 Hämeenlinna on elinvoimainen asumiskaupunki ja hyvä 
työllisyyskaupunki. Hämeenlinna kuuluu Suomessa viiden suosituimman matkailukaupungin 
joukkoon. Kaupungin, elinkeinoyhtiön, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö tuottaa työpaikkoja, 
verotuloja ja hyvää yritysilmapiiriä. 
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4  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ 
KOSKEVAT PÄÄTÖKSET  
 

4.1.1 Suunnittelun tarve 
 
Hämeenlinnan kaupungin tilannekuva keskustan kehittämiseksi 
 
• Keskustavision 2035 pohjalta päätettiin kaupungissa lähteä kehittämään kasvavaa rentoa ja 
reipasta Hämeenlinnaa. Vision mukainen kaupunkikehitys on nyt käynnissä. 
• Kaupungin strategiassa 2017 Hämeenlinna on elinvoimainen asumiskaupunki ja hyvä 
työllisyyskaupunki. Hämeenlinna kuuluu Suomessa viiden suosituimman matkailukaupungin 
joukkoon. Kaupungin, elinkeinoyhtiön, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö tuottaa työpaikkoja, 
verotuloja ja hyvää yritysilmapiiriä. 
• Vuoteen 2035 mennessä keskusta-alueelle syntyy uusia asuntoja n.3500 asukkaalle. 
• Uudet asukkaat tuovat uutta elinvoimaa keskusta-alueelle 

 

4.1.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Kaavoitus on tullut vireille maanomistajan aloitteesta hakemuksella 25.4.2018. Kaavoituksen 
käynnistämisestä on tämän jälkeen sovittu osapuolten välisellä käynnistämissopimuksella. 
 
Kortteli 14 on valtion liikelaitoksen Senaatti‐kiinteistöjen omistuksessa. Kortteli 16 ja katualueet ovat 
kaupungin omistuksessa ja näistä liikerakennusten korttelialue on vuokrattu. Kaupunki ja 
maanomistaja laativat erillisen maankäyttösopimuksen asemakaavan valmistelun yhteydessä. 
Maankäyttösopimuksessa sovitaan mm. kaupungille maksettavasta kaavoituskorvauksesta ja 
rakentamisen aikataulutavoitteista. 
 
4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 
 

4.2.1 Osalliset  
 
• Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat  
• Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset alueen sekä lähiympäristön 

käyttäjät 
• Kaupungin toimialat:  

o KAUPUNKIRAKENNE: tontti- ja mittauspalvelut, infransuunnittelu ja joukkoliikenneyksikkö 
sekä rakennuttamisen, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, rakennusvalvonta ja 
ympäristönsuojelu sekä tilapalvelu 
o SIVISTYS- ja HYVINVOINTI: liikunta, varhaiskasvatuspalvelut 
o SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT: terveyspalvelut 
o Hämeenlinnan seudun Vesi 

• Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 
• Hämeen liitto 
• Museovirasto 
• Ympäristöministeriö 
• Liikennevirasto: tiet, rautatie, vesiväylät, liikennejärjestelmät 
• Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
• Yhdistykset ja muut alueelliset toimijat 
• Verkonrakentajat: Elenia Verkko Oy, Elenia  Lämpö Oy Fingrid Oyj, TeliaSonera Oyj, Elisa Oyj, 

DNA Palvelut Oy,  
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4.2.2 Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
 
 
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko hankkeen ajan seuraavissa paikoissa: 
 
verkkosivut www.hameenlinna.fi/kaavoitus > Vireillä olevat 
asemakaavat > 2556 Engelinranta 1 asemakaavan muutos 
 
Kaupunkirakennepalvelut, Wetterhoffinkatu 2, 3.krs, 
PL 84, 13100 HÄMEENLINNA 
 
Mielipiteet osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin esittämään kaavatyön aloitusvaiheessa 
viimeistään 15.10.2018. Määräaikaan mennessä osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi 
mielipide. Lisäksi Keskikaupungin asukasyhdistykseltä saatiin mielipide 14.11.2018. Osallistumis‐ ja 
arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kirjataan kaavaselostukseen. 
 
Kirjalliset mielipiteet lähetetään postiosoitteeseen: 
Kaupunkirakennepalvelut, PL 84, 13101 HÄMEENLINNA 
 
tai tuodaan Kaupunkirakennepalveluiden asiakaspalveluun käyntiosoitteeseen arkisin klo 9‐15: 
Wetterhoffinkatu 2, 3. krs, 13100 Hämeenlinna 
 
tai sähköpostilla Kaupunkirakenteen asiakaspalveluun: 
mypalvelupiste@hameenlinna.fi 
 
 
4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 
 
Tavoitteena on mahdollistaa kiinteistöjen kehittäminen nykyistä kaupunkikeskustaa täydentävänä 
kaupunkirakenteellisesti korkeatasoisena alueena. Muutoksen yhteydessä korttelin nykyinen 
käyttötarkoitus muuttuu ja pääkäyttötarkoitukseksi tulee asuinkerrostalojen korttelialue. 
 
Keskustan etelälaidalle, Engelinrantaan, on suunniteltu keskustan laajennusalue noin 2 400 – 2 600 
asukkaalle vuoteen 2035 mennessä. Alueelle tulee myös merkittävä määrä kaupallisia ja julkisia 
palveluja. Asuinkerrostalojen pohjakerroksiin saa osoittaa liike‐, työ‐ ja palvelutiloja. Pysäköintitilat 
saa osoittaa rakennusten pohjakerroksiin ja pihakannen alle. Tavoitteena on luoda näitä ylempien 
kaavahierarkia tason strategisia linjauksia tarkentaen asemakaavoitettavalle alueelle edellytykset 
terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja 
liikenteen järjestämiselle. 
 
Kaavamuutos mahdollistaa Hämeensaarentien katusuunnitelman laatimisen uuden katualueen 
mukaisesti. Myymälähallin ja entisen Hämeenkaaren urheiluhallin tontin osalta 
asemakaavamerkinnät pidetään voimassa olevan asemakaavan mukaisina ja ne on tarkoitus 
muuttaa yleiskaavan tavoitteita vastaaviksi myöhemmin laadittavassa erillisessä 
asemakaavamuutoksessa. 
 
Viitesuunnitelmien avulla on tutkittu maa-alueen nykyisten kolmen tontin käyttöä asuinkorttelina 
alueella voimassa olevan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaan, Hämeensaarentien linja 
säilyttäen. Maanomistajan tavoitteena on osayleiskaavan käyttötarkoituksen ja tonttitehokkuuden 
mukainen asemakaava. 
 
 
4.4 ASEMAKAAVARATKAISU  

 
Asemakaavallinen ratkaisu perustuu oleskeluun tarkoitettua kansipihaa ja sen alaista 
pysäköintilaitosta kiertävään umpikorttelimalliin. Normin mukaisia pysäköintipaikkoja on tarkoitus 
sijoittaa kansipysäköinnin lisäksi alueelle rakennettavaan pysäköintilaitokseen. 

mailto:mypalvelupiste@hameenlinna.fi
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Rakennusoikeus on jaettu kolmeen osaan. Länsinurkassa sijaitsevalle korkean rakentamisen 
rakennuspaikalle on osoitettu oma kerrosalansa ja korttelin pitkille sivuille oma määränsä. 
Rakennusoikeus tarkentuu myöhemmin laadittavan tonttijaon myötä. 
 
 

5  ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
 
5.1 KAAVAN RAKENNE  
 
Kaupunkikuvallisena tavoitteena on ollut kantakaupunkimaisen korttelirakenteen jatkaminen 
Engelinrannan alueella, Paasikiventien eteläpuolella. Asuinrakennukset rajaavat suurta 
umpikorttelipihaa. Yksittäisten rakennusten hahmot erottuvat katujulkisivussa, mutta ensisijaisesti 
ohjaavana linjana on suurkorttelin pelkistetty muoto. 
 
Korttelin massat on linjattu Hämeensaarentien puoleisen, eteläisen tontinrajan mukaan, jonkin 
verran irti Paasikiventiestä. Jalustassa sijaitsevat korttelin asumista palvelevia tiloja ja muutama 
pieni liiketila. Asuinrakennusten väleihin jää pienet sisäänkäyntisyvennykset. Alimmassa 
kerroksessa ei ole asuntoja. 
  
Pohjakerroksen kanssa samassa tasossa, umpikorttelin oleskeluun tarkoitetun kansipihan alla, 
sijaitsee korttelin pysäköintilaitos. Halliin on sisään/ulos -ajoyhteys itäpäästä rakennusten 4 ja 5 
välisen tontinrajan kohdalta ja ulosajoväylä länteen rakennusten 1 & 8 välissä. Halli on korttelin 
kaikkien asuinrakennusten käytössä, samoin kuin oleskelupihakin. Ajoyhteyksiä lukuun ottamatta 
esitetty pysäköintiratkaisu jää katuympäristöstä tarkastellen täysin piiloon. 
 
Korkeimman rakennuksen kerrosluku porrastuu, sisäpihan puoleinen osa on XII ja kadunpuoleinen 
XI. Kahdennessatoista kerroksessa on varauduttu mahdollisuuteen sijoittaa asukkaitten yhteistiloja, 
sekä yhteys niistä 11. kerroksisen osan katolla olevalle oleskeluterassille. Korttelin itäreunan 
rakennukset eivät nouse seitsemää kerrosta korkeammalle, ettei niistä aiheudu haittaa järveltä 
kirkolle päin katsottavalle historialliselle suurmaisemalle. Massa madaltuu muutamin paikoin V 
kerrokseen ja tehostaa katujulkisivussa erottuvia vertikaalijakoja. Kerrosluvun vaihtuessa myös 
julkisivumateriaali vaihtuu. 
 
KORKEA RAKENTAMINEN 
Korttelin länsipäähän sijoittuu muusta korttelirakenteesta poikkeava XII kerroksinen asuinrakennus, 
jonka päähahmon näkyvimpään suuntaan Paasikiventielle tulee olla tiiltä ja lasia. Sisäpihan 
julkisivussa sallitaan sisäpihan päämateriaali, kuten matalammissa rakennuksissa. Rakennuksessa 
tulee olla selkeästi erottuva maantasokerros, varsi sekä muusta pohjaratkaisusta poikkeava huippu, 
jota voidaan jäsennellä esim. massan osia korostamalla, värein, aukotuksin tai materiaalein. 
 
KORTTELIPIHAT 
Korttelipihat sijaitsevat pihakannella noin tasossa +87.0. Korttelipihojen on korttelin tonttien 
rakentuessa tarkoitus muodostaa yhtenäinen ja saumaton kokonaisuus. Hallittu toteutus edellyttää 
yhteistyötä eri tonttien toteuttajien kesken sekä jo ensimmäisen hankkeen alkuvaiheessa 
ideatasoisen viitesuunnitelman laadintaa koko korttelipihan osalta. Ratkaisu edellyttää 
yhteisjärjestelysopimusta korttelin tonttien kesken. Leikki- ja oleskelualueet tulee suunnitella 
korkeatasoisesti siten, että se tukee eri asukasryhmien asukkaiden välistä yhteisöllisyyttä. 
 
 
5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
 
 
Asemakaavan vaikutuksia kaupunkikuvaan on tutkittu kaavoituksen pohjaksi tehdyn 
viitesuunnitelman avulla. Rakennusten julkisivut ovat kiviaineisia. Kolmen erisävyisen poltetun tiilen 
sävyn rinnalla käytetään puhdasta valkoista. Kahden vierekkäisen rakennuksen tai yhtenäisen 
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julkisivuosan pääasiallinen materiaali on katujulkisivun puolella aina eri. Sisäpihan puolella on 
pääosin valkoinen seinäpinta, jotta oleskelupihan hajavalaistusolosuhde voisi olla optimaalinen. 
Arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan kannalta oleellisia yksityiskohtia on esitetty erillisessä 
rakennustapaohjeessa. 
 
5.3 ALUEVARAUKSET   
 
Korttelialueet 
 
Korttelin 14 uutena käyttötarkoituksena on asuinrakennusten korttelialue.  
AK -merkinnän uusi aluevaraus on 0,78 ha. Liikennehuoltamoiden (LH) korttelialueeksi varatut 
merkinnät poistuvat, joten liikenteen käyttöön varattu osa alueesta pienenee n. 0,49 ha, vaikka KL ja 
Y merkintöjen kohdalla katualue leveneekin hieman. Y-merkinnän varaus pienenee 0,04 ha ja K-
merkityt alueet vähenevät yhteensä 0,25 ha, kun korttelista 14 poistuu merkintä kaupallisten 
toimintojen aluevaraukselle. 
 
 
5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET  
 
Hankkeen toteuttaminen tiivistää ruutukaavakeskustan yhdyskuntarakennetta ja mahdollistaa 
keskustan asukasmäärän kasvua. Hanke tukee keskustan vetovoimaisuutta palvelujen tarjoajana ja 
asumismahdollisuuksien lisääjänä. Uudisrakentamisella tehostetaan olemassa olevan 
yhdyskuntatekniikan käyttöä, sillä hanke tukeutuu pääosin olemassa oleviin verkostoihin. 
 
Joukkoliikenteen yhteydet ovat paikalla erinomaiset, joten alueella on potentiaalia asua myös ilman 
omaa autoa. Asemakaavassa annetaan autopaikkojen vähimmäisvaatimukset, joissa on huomioitu 
alueen sijoittuminen joukkoliikenteen käytön kannalta ja palveluihin nähden keskeisesti. 
Pysäköintinormien osalta kaavassa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää keskustan 
pysäköintiohjelmaa. 
 
Kaavan toteuttamisen liikenteelliset vaikutukset eivät heikennä Paasikiventien liittymien toimivuutta. 
 
Uudisrakentaminen sijoittuu kaupunkirakenteelliseen solmukohtaan ruutukaavakeskustan 
eteläpuolelle ja vaikuttaa merkittävästi alueen kaupunkikuvaan. Lisäksi uudisrakentaminen tulee 
sijoittumaan olemassa olevien rakennusten eteen (vaikkakin etäälle), jolloin osalla nykyisistä 
asukkaista korttelin ympärillä avoimet järvinäkymät peittyvät. 
 
Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon, sillä alueella ei ole luonnonympäristön 
arvokohteita. 
 
Kaavan pohjaksi laaditussa viitesuunnitelmassa on huomioitu erityisesti kaupungin siluetti järveltä 
päin katsottaessa, sekä kirkon tornin korkeusasema järvimaiseman dominanttina. 
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5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT  
 
Kaavamuutos lisää kaupunginosan asukasmäärää hieman ja rakentamisaikaiset järjestelyt saattavat 
aiheuttaa jonkin verran melu- ja pölyhaittaa. 
 
Asuinkorttelin sijainti vilkasliikenteisen Paasikiventien varrella asettaa haasteita suunnittelulle melun 
ja ilmanlaadun suhteen. Kaavaluonnoksessa haittoja on pyritty torjumaan monin määräyksin, jotka 
koskevat mm. asuntojen sijoittamista katutasoon, pääikkunoiden suuntaamista, parvekkeiden 
sijoittamista, lasittamista ja niiden korvaamista viherhuoneilla.  
 
Asumisviihtyvyyden varmistamiseksi on tutkittu viitesuunnitelman avulla sellaista ratkaisua, ettei 
yksikään asunto aukene yksinomaan melualueelle. Paasikiventien puolelle sijoittuu asuntojen 
toissijaisia ikkunoita ja porrashuoneen ikkunaseinä. Yhdessäkään rakennuksessa ei ole asuntoja 
maantasokerroksessa. 
 
5.6 KAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET 
 
Kaavakartassa käytetään ympäristöministeriön ohjeen mukaisia merkintöjä. Kaava-aluetta koskevat 
lisäksi seuraavat yleismääräykset 
 
YLEISMÄÄRÄYKSIÄ: 
 
AK-korttelialueella 
 
 
1 § AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT  
 
Rakennettaessa on osoitettava vähintään yksi autopaikka -  
kutakin asuinrakentamisen 120 k-m2 kohti -  
kutakin liike- ja toimistorakentamisen tai muun palvelun 70 k-m2 kohti  
 
Autopaikkoja saa sijoittaa tontille ainoastaan auton säilytyspaikan rakennusalalle (a) ja enintään 300 
m päässä sijaitsevaan pysäköintilaitokseen. Mikäli autopaikat ovat nimeämättömiä, voidaan 
nimeämättömien autopaikkojen osalta autopaikkavaatimusta laskea -20%.  
 
Mikäli tontti liittyy yhteiskäyttöautojärjestelmään, yhteiskäyttöautoja voidaan osoittaa siten, että yksi 
auto palvelee 20 asuntoa ja yksi yhteiskäyttöauto vastaa neljää autopaikkaa. Auton säilytyspaikan 
rakennusalalle (a) saa rakentaa autopaikkoja myös maan alle enintään kahteen kerrokseen. 
Autopaikat saa rakentaa asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden estämättä.  
 
Rakennettaessa on AK-korttelialueilla osoitettava vähintään yksi polkupyöräpaikka  
- kutakin asuinrakentamisen 40 k-m2 kohti  
- kutakin liike- ja toimistorakentamisen 100 k-m2 kohti.  
 
Vähintään puolet pyöräpysäköintipaikoista on rakennettava katetuiksi.  
 
2 § KORTTELIALUEET  
 
AK-korttelialueella: korttelin katujulkisivuille tulee sijoittaa liike-, toimisto- tai palvelutilaa katutason 
kerrokseen.  
 
Asuntoja ei saa sijoittaa rakennusten katutasoon.  
 
AK-korttelialueelle rakennettavat asunnot tulee sijoittaa niin, että asuntojen pääikkunoita avautuu 
ainakin liikennemelulta suojaisaan suuntaan tai melusuojatulle ja tuuletettavalle parvekkeelle.  
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Melun A-painotettu ekvivalenttitaso (LAeq) saa olla asuntojen leikki- ja oleskelualueilla, 
kattoterasseilla ja oleskeluparvekkeilla päiväaikana (klo 7-22) enintään 55 dB ja yöaikana (klo 22-7) 
50 dB.  
 
Ilmanlaatu huomioiden parvekkeita voidaan sijoittaa Paasikiventien puoleisille julkisivuille 
kolmannesta kerroksesta ylöspäin. Parvekkeet tulee lasittaa. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä 
on esitettävä rakenneratkaisut, joilla valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason 
ohjearvot ulkona saavutetaan parvekkeilla. Melutorjunnan vaatiessa, mikäli parvekerakenteilla ei 
päästä valtioneuvoston päätöksen mukaisiin ohjearvoihin, tulee parvekkeet korvata viherhuoneilla. 
Pihatasolla parvekkeiden alaosat tulee toteuttaa asuntopihoina tai yhteisinä oleskelualueina. 
Yhteisinä oleskelualueina ne tulee toteuttaa ilman seinäpieliä.  
 
AK-korttelissa rakennusten katolle saa sijoittaa talotekniikan vaatimia tiloja ja yhteistiloja 
rakennusoikeuden ja enimmäiskerrosluvun estämättä. Tilojen massoittelu, julkisivut ja 
materiaalivalinnat on sovitettava rakennuksen arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan.  
 
Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa korttelialueella rakentaa:  
 
- teknisiä tiloja ja asuntojen ulkopuolisia asukkaita palvelevia apu- ja yhteistiloja kerroksiin - 
hissikuilut ja porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa  
- porrashuoneisiin yhteydessä olevia ja luonnonvaloa saavia kerrosauloja kussakin kerroksessa  
 
Edellä mainittujen tilojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään +25 % asemakaavaan merkityn 
rakennusoikeuden lisäksi. Pysäköintitilat saa rakentaa kaikki tontit käsittävänä yhtenäisenä 
laitoksena kiinteistöjen rajoista riippumatta siten, että  
- tonttien välisiä palomuureja ei tarvitse rakentaa  
- palomuureja vastaava pelastusturvallisuustaso on saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin - 
ajoyhteydet huoltotiloihin ja pysäköintitiloihin saa järjestää toisen tontin kautta kiinteistöjen välisin 
sopimuksin  
- jätehuoltotiloja saa rakentaa toiselle tontille kiinteistöjen välisin sopimuksin.  
- huolto-, varasto-, tekniset ja pysäköintitilat erotetaan toisistaan. 
 
3 § HULEVESIEN JA POHJAVESIEN HALLINTA  
 
Alueen pintojen kuivatuksessa on erityisesti huolehdittava tulvareiteistä. Rakennettaessa tulee 
esittää tonttikohtaisesti hulevesiä viivyttävä järjestelmä tulvien ehkäisemiseksi. Viivytyssäiliöiden 
tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.  
 
Alueen pohjavesipinta on lähellä maanpintaa. Rakennettaessa tason +81.4 alapuolella 
rakennuslupahakemuksen yhteydessä on esitettävä rakennuskohtainen pohjaveden hallintaselvitys, 
jossa on määritelty myös rakentamisen vaikutukset alueellisesti pohjavesiolosuhteisiin. 
 
4 § PIHASUUNNITELMA  
 
Piha-/oleskelualueet on rakennettava yhtenäisiksi tonteilla, jotka rajautuvat toisiinsa. Tontista ja sitä 
palvelevista yhteiskäyttöalueista on esitettävä rakennuslupavaiheessa pihasuunnitelma. 
Asuinrakentamisen yhteydessä tonttien käyttöön on varattava leikkiin ja/tai muuhun oleskeluun 
sopivia alueita korttelin sisäpihalta. Leikki- ja oleskelualuetta saa sijoittaa myös muille katoille kuin 
kaavamääräyksellä le-k ehdottomasti osoitetuille paikoille. 
 
5 § MUITA MÄÄRÄYKSIÄ  
 
Tulvaherkkien rakenteiden alin suositeltava rakentamiskorkeus on + 81,30 m (N2000-
järjestelmässä).  
 
Ennen alueella tapahtuvaa rakentamista maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ja maaperä on 
puhdistettava ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla.  
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Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu 
meluntorjuntasuunnitelma.  
 
Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin 
on estetty. Rakennusten raittiin ilman otto tulee sijoittaa mahdollisimman korkealle maan pinnasta, 
mieluiten rakennusten kattotasolle ja mahdollisimman etäälle vilkkaista liikenneväylistä.  
 
KL-2 ja YU merkintöjen alueella kaavamääräykset säilyvät ennallaan 
 
5.7 NIMISTÖ 
 
Alueella ei synny uusia nimettäviä katuja tai aukioita 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  
 
- 
 

Hämeenlinna x. päivänä --kuuta 2019 
 
 

Jari Mettälä 
asemakaava-arkkitehti 



Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Vanha Pinta-ala Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. 
[ha] [%] [k-m²] [e] [ha] [ha +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä 2,262595 100 28146,5 1,243992 2,2626 0 20310
A  yhteensä 0,783235 34,61667 20310 2,5930915 0 0,783235 20310
K  yhteensä 0,2987 13,20166 3194 1,0693003 0,551601 -0,252901 0
Y  yhteensä 0,8918 39,41492 4642,5 0,5205764 0,9285 -0,0367 0
L  yhteensä 0,28886 12,76676 0 0 0,782499 -0,493639 0

Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Vanha Pinta-ala Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. 
[ha] [%] [k-m²] [e] [ha] [ha +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä A 0,783235 100 20310 2,548405 0 0,783235 20310
AK 0,783235 100 19960 2,548405 0 0,783235 19960
AK (liike) 0 0 350 0 0 0 350

Yhteensä L 0,28886 100 0 0 0,75046 -0,4616 0
Kadut 0,28886 100 0 0 0,23146 0,0574 0
LH 0 0 0 0 0,519 -0,519 0

ENGELINRANTA 1 Asemakaava, kaava nro 2556

Asemakaava koskee Hämeenlinnan 3. kaupunginosan kortteleita 14 ja 16, sekä niihin liittyviä katualueita. 

HUOM! Laajuudet laskettu AK-korttelialueen määräysten mukaan
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