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ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 1.11.2019 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 
 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
  

1.1 TUNNISTETIEDOT 
 

 
 
Kaavan nimi: Painokankaanmäen asemakaavamuutos 
 kaava nro 2571 
 
 
Diaarinro: HML/2515/10.02.03.01/2019 
 
 
Kaava-alueen 
määrittely:   Asemakaavan muutos koskee Hattelmalan 22. kaupunginosan 

kortteleita 96, 98, 99, 101, 102 sekä osaa Painokankaankadusta, 
Karanojantiestä ja Taipaleentiestä. Asemakaavan laajennus kos-
kee osa-alueita kiinteistöistä Honkala 109-417-7-21, Moreeni 
109-407-10-3, Tientausta 109-417-8-56, Karanoja 109-417-4-67 
ja Karanoja II 109-417-18-2. 

 Suunnittelualueen pinta-ala noin 54 ha 
   
Kaavan laatija:  

Kaavasuunnittelija Katja Ojala 
katja.s.ojala@hameenlinna.fi 
puh. 03 621 2514 

    
Yhteystiedot:  

Hämeenlinnan kaupunki 
 Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 
 PL 84, Wetterhoffinkatu 2, 3. krs 
 13100 Hämeenlinna 
 kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 
 
 
Vireilletulopvm.:  Kaavoituskatsaus kuulutus 22.12.2018  
 
Kaupunkirakennelautakunta:           11.6.2019 
 
Kaupunkirakennelautakunta:         19.11.2019 
 
Kaupunkirakennelautakunta: 
 
Kaupunginhallitus: 
 
Kaupunginvaltuusto: 
  

 
 
 
 

mailto:katja.s.ojala@hameenlinna.fi
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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
Suunnittelualue sijaitsee noin 6 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, 
Hattelmalan (22.) kaupunginosassa Moreenin yritys- ja työpaikka-alueella. Kaava si-
joittuu Karanojantien, Taipaleentien ja Painokankaankadun läheisyyteen.  
Moreeni sijaitsee logistisesti edullisella paikalla Lahti-Turku –valtatien (vt 10) läheisyy-
dessä ja Helsinki-Tampere maantien 130 (Helsingintie) ja moottoritien (vt 3) tuntu-
massa.  

 
Kuvat: Suunnittelualueen sijainti. 

 

1.3 Kaavan tarkoitus 
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on muodostaa Painokan-
kaankadun läheisyyteen nykyistä asemakaavaa pienempiä, noin 4000-5000 m² kokoi-
sia elinkeinotontteja, joka monipuolistaa kaupungin tonttitarjontaa. Karanojantien itä-
puolisen suunnittelualueen tonttikoko pidetään edelleen suurena, tontteja laajennetaan 
korttelissa 96.  

 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Asemakaava kuuluu vuoden 2019 kaavoitusohjelmaan ja siitä on tiedotettu kaa-
voituskatsauksessa 22.12.2018.  
Kaavaluonnoksen aineisto oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 
11.6.2019, joka päätti valmisteluvaiheen aineiston nähtäville laittamisesta. Kaava-
luonnos ja muu aineisto oli nähtävillä 1.7.-5.8.2019, josta tiedotettiin kuulutuksella 
Kaupunkiuutisissa 29.6.2019. Lausunnon antoivat Elenia Lämpö, Elenia Verkko, 
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HS-Vesi Oy ja Pelastuslaitos. Saadun palautteen perusteella kaavaan lisättiin hu-
levesien hallintaan liittyvää ohjeistusta sekä varaukset muuntamoille. 
Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelualuetta laajennettiin itään ja lisättiin Ka-
ranojantien itäpuolinen kortteli 96 ja sen laajennusalue, osa-alueet kiinteistöistä 
Karanoja 109-417-4-67 ja Karanoja II 109-417-18- ja Tientausta 109-417-8-56. 
Suunnittelualueeseen liitettiin myös yhtenäisen suunnittelualueen muodosta-
miseksi osa Karanojantiestä ja Taipaleentiestä. Suunnittelualueesta jätettiin pois 
kaavaluonnoksessa esitetty Painokankaankadun päässä oleva korttelin 102 tontin 
14 laajennus etelään (VL-alueen pienennös), jolle ei enää nähty välitöntä tarvetta. 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavalla muodostuu Hämeenlinnan kaupungin 22. kaupunginosan (Hattelmala) 
kortteli 96, 98, 99, 101 ja 102 sekä katualueet.  

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Suunnittelualue sijaitsee nimensä mukaisesti Painokankaanmäellä, jossa korkeus-
asemat nousevat tällä hetkellä alueen ollessa luonnontilainen, Taipaleentien varren 
noin +143 m:stä ylärinteen +160 m (mpy) asti. Painokankaanmäen lakialueen kor-
keusasema on +164,6 m. Karanojantien itäpuolinen alue on maastoltaan tasaisem-
paa, korkeusasemat vaihtelevat välillä +141-149 m. Alue on tällä hetkellä rakentama-
ton.  

Alueelle johtaa tiestö. Karanojantie on olemassa, mutta sitä ei ole rakennettu katualu-
eeksi. Taipaleentie toimii yhteytenä Länsiportintien ja Itäportintien suuntaan. Kokooja-
kadut Painokankaankatu ja Louhikkokatu ovat rakenteilla v. 2019. Suunnitellun uuden 
moottoritien rampin rakentaminen parantaa entisestään yhteyksiä valtateille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilmakuva 2017 
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3.1.2 Luonnonympäristö ja maaperä 
Suunnittelualueen metsät ovat hoidettuja ja ikärakenteeltaan nuorehkoa talousmet-
sää. Alue on osa moreeniselännettä, jossa on paikoin kosteita painanteita.  
Yleiskaavoituksen yhteydessä tehtyjen selvitysten perusteella alueella ei sijaitse luon-
nonsuojelukohteita eikä uhanalaisia kasvilajeja. Alue ei puuston perusteella ole 
myöskään liito-oravan elinpiiriksi soveltuva. 
Maaperä on pääosin moreenia, jonkin verran saraturvetta löytyy. Maaperän rakennet-
tavuus on hyvä. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
Moreenin läntisellä alueella sijaitsee maaliikenteen logistiikkaan ja metalliteknologiaan 
ja –teollisuuteen liittyviä toimitiloja, joiden vaatima rakennuskanta sisältää myös laajoja 
hallikomplekseja sekä moderneja toimitila- ja toimistorakennuksia. Alueella toimii noin 
50 yritystä.  
Suunnittelualueen välitön lähiympäristö on rakentamaton lukuunottamatta Taipaleen-
tien varressa olevaa kaupungin maa-ainesten välivarastointialuetta sekä Karanojan jät-
teenkäsittelyaluetta. Painokankaanmäen päällä on masto. 
 

3.1.4 Liikenne 
Suunnittelualue liittyy etelälaidaltaan Taipaleentien katualueeseen, joka yhdistyy Itä-
portintiehen, Länsiportintiehen ja edelleen vt 10 suuntaan. Suunnittelualueen läpi kul-
kee Karanojantie, joka liittyy Helsingintiehen mt 130. Liikenne ohjautuu näiden kautta 
edelleen moottoritielle vt 3:lle. 
Karanojantien nykyinen liikenne liittyy pääsääntöisesti Karanojan jätteenkäsittelykes-
kuksen toimintaan. Alueen toiminnan luonteesta johtuen liikenteestä merkittävä 
määrä on raskasta liikennettä. Karanojantietä ei ole rakennettu kaduksi eikä sen var-
rella ole väylää kevyelle liikenteelle. Taipaleentien varrella on kevyenliikenteen väylä. 
Tällä hetkellä kevyen liikenteen määrä on vähäistä ja liikkuminen liittyy lähinnä met-
säalueilla tapahtuvaan virkistykseen. 
Moreenin autoliikenteen ja erityisesti raskaan liikenteen ennustetaan kasvavan merkit-
tävästi lähivuosina alueen rakentumisen myötä.  
Suunnittelualueen Painokankaankatu ja Louhikkokatu ovat rakenteilla. 
 

3.1.5 Tekninen huolto 
Karanojantien varteen on osittain rakennettu vesi- ja viemärilinjat. Tien varressa on 
myös yksityistä verkkoa. Alue ei ole vielä vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta. Suun-
nittelualueen ulkopuolella Taipaleentien varressa on kaukolämpö vesi- ja viemäriver-
koston lisäksi. Maakaasun siirtolinja on suunnittelualueen länsilaidan tuntumassa. 
Painokankaankadun ja Louhikkokadun varteen on rakenteilla teknisen huollon ver-
kostot kadun rakentamisen yhteydessä. Rakentaminen valmistuu vuoden 2019 ai-
kana. 
 

3.1.6 Maanomistus 
Suunnittelualue on Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa.  
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Kuva: Kaupungin maanomistus vihreällä  

 

3.1.7 Virkistys 
Moreenin laajat metsäalueet, metsäautotiet ja polut ovat jokamiehen oikeuteen liitty-
vässä virkistyskäytössä. Varsinaisella suunnittelualueen korttelialueilla ei ole erityisiä 
virkistyksellisiä kohteita. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat 
 
Asemakaava 
Pääosalla suunnittelualueesta on voimassa asemakaava. Karanojantien länsipuoli-
sella osalla suunnittelualueesta on voimassa asemakaava nro 2506 vuodelta 2015. 
Siinä alueelle on osoitettu yhteensä 10 ohjeellista tonttia aluevarauksella T-15; Teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoitusta 
palvelevia toimisto-, näyttely- ja myymälätiloja. Myymälätiloja saa rakentaa enintään 
100 m². Rakennukseen saadaan sijoittaa rakennusoikeuden estämättä varastointihyl-
lystöjä sekä niiden kantavia välitasoja. Rakennuksia ja varastoja ei saa sijoittaa 6 m 
lähemmäksi naapuritontin rajaa. Rakennusten ylin korkeusasema saa olla enintään 
+170. Rakennusoikeus on osoitettu korttelissa 99 tehokkuusluvulla e=0,50 ja kortte-
lissa 98 e=0,70. 
Taipaleentien ja Karanojantien varteen on merkitty liittymäkiellot sekä istutettavat puu-
rivit. 
Voimassa olevan kaavan korttelia 99 laajennetaan pohjoinen-kaakko suuntaan ase-
makaavoittamattomalle alueelle. 
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Karanojantie ja sen länsipuoli kuuluvat asemakaavan nro 2485 alueeseen, joka on tul-
lut voimaan 2015. Kortteli 96 on merkitty aluevarauksella T-15 ja jaettu kolmeen tont-
tiin. Kaavamääräykset ovat vastaavia kuin muuallakin Painokankaanmäellä.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Kuva: Ote asemakaavayhdistelmästä. Painokankaanmäen suunnittelualue punaisella rajattuna.   
 

 

 
 

 
 

Kuva: ote kaavayhdistelmästä 
 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa Kantakaupungin yleiskaava 2035, joka on saanut lainvoiman 
29.9.2018.   
Yleiskaavassa asemakaavan suunnittelualue on varattu elinkeinoelämän alueeksi 
T/TP ja T. Alue on varattu teollisuus- ja varastorakentamiselle (T). Alueelle saa sijoittaa 
myös teollisuutta palvelevaa kauppaa ja palveluita. Alue on varattu myös työpaikoille 
(TP), alueelle voidaan sijoittaa toimisto- ja palvelutyöpaikkoja sekä ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia. Karanojan-
tie ja Taipaleentie on luokiteltu yhdystieksi / kokoojakaduksi. 
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Kuva: Ote yleiskaavasta 

 
Maakuntakaava 
Maakuntavaltuusto hyväksyi Maakuntakaava 2040:n kokouksessaan 27.5.2019. Maa-
kuntakaava on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 
201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman 
Suunnittelualue on maakuntakaavassa varattu työpaikka-alueeksi TP ja teollisuus- ja 
varastoalueeksi T. Merkinnät vastaa voimassa olevaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakun-
takaavaa maakuntakaavaa vuodelta 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Kuva: Ote hyväksytystä maakuntakaavasta 
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3.2.2 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Rakennusjärjestys 
Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2019. Raken-
nusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asema-
kaava ei toisin määrää. 
 
Rakennuskiellot 
Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja.  
 
Pohjakartta 
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset. Koordinaatti-
järjestelmä on EUREF-FIN/ETRS-GK25. 
 
Selvitykset 
Asemakaavan laadinnassa hyödynnetään olemassa olevaa aineistoa. Tarvittaessa 
laaditaan uusia selvityksiä. 
Painokankaan-Karanojan osayleiskaavatyötä varten on tehty kolme luontoselvitystä 
(Häyhä 2008, Honkala 2006, Korvenpää 2005). Luontoselvitykset sisältävät arvokkai-
den luontotyyppien ja uhanalaisten kasvien kasvupaikkojen sekä liito-oravien elinym-
päristöksi potentiaalisten metsien paikantamisen. Asemakaavan suunnittelualueella ei 
sijaitse sellaisia luonnonarvoja, jotka tulisi kaavalla erityisesti huomioida.  
- Arkeologinen inventointi, Museovirasto 2008. Ei kohteita suunnittelualueella. 
- Hämeenlinnan kaupungin hulevesistrategia 2009 
- Hulevesien hallintasuunnitelma (Ramboll 06/2010) 
- Moreenin hulevesiselvitys ja yleistasauksen suunnittelu (FCG 2013) 
- Painokankaan-Karanojan osayleiskaavan Kaukomaisematarkastelu 2013, Katriina 
Koski / ProAgria Etelä-Suomi 
- Hämeenlinnan kaupungin laatima Painokankaan-Karanojan liikenneselvitys 2010.   
- Moreenin Yrityspuiston kehittämissuunnitelma, Sito 2012 
- Karanojantien itäpuolta koskien tekeillä 2019-2020 Moreenin eteläosan asema-
kaavatasoinen tasaus- ja hulevesisuunnitelma WSP Finland Oy 
 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  
Hämeenlinnassa ja Moreenin alueella on kysyntää erikokoisista elinkeinotonteista. 
Asemakaavamuutoksella ja asemakaavan laajennuksella mahdollistetaan monipuoli-
nen tonttitarjonta kun osasta isommista teollisuustonteista muodostetaan pienempiä 
yksiköitä.  
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4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

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

4.2.2 Vireilletulo 
Kaavoituksen käynnistämisestä on tehty päätös kaavoituskatsauksen 2019 yhtey-
dessä (KV 10.12.2018) ja kuulutettu 22.12.2018.  
 
4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt, viranomaisyhteistyö 
Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan 
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt. OAS on tämän selostuksen liitteenä. 
Kaavaprosessista tiedotetaan kuulutuksilla Kaupunkiuutisissa sekä kaupungin il-
moitustaululla. OAS on saatavilla koko kaavaprosessin ajan ja asiakirjaa päivite-
tään tarvittaessa. 
 
Kaavaluonnos 
Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 1.7.2019-5.8.2019. Luonnosvaiheessa kaava-
hanke saatettiin viranomaisten ja verkostonhaltijoiden tietoon ja varattiin mahdolli-
suus lausunnon antamiseen. Verkostonhaltijoista Elenia ja HS-Vesi Oy antoivat lau-
sunnot.  
Elenia Verkko esitti lausunnossaan, että uuden pohjoispuolisen kadun varteen kort-
telin 99 läheisyyteen osoitettaisiin varaus puistomuuntamolle. Lisäksi Elenia Verkko 
pyysi täydentämään kaavamääräyksiä siten, että mikäli tontin toiminnot ja sähkötar-
peet edellyttävät uuden jakelumuuntamon rakentamista, on tontin omistajalla/ halti-
jalla tällöin velvoite osoittaa muuntamolle sopiva paikka tontin kadun puoleiselta 
reunalta. Kaavaehdotusta on täydennetty esitetyn mukaisesti. 
Elenia Lämpö totesi lausunnossaan, että kiinteistöt on mahdollista liittää kaukoläm-
pöverkkoon. Muutoksia aineistoon ei esitetty. 
HS-Vesi muistuttaa lausunnossaan, että suunnittelualue sijaitsee maastoltaan sel-
laisella korkeusasemalla, että tontilla harjoitettavasta toiminnasta riippuen vedenja-
kelu saattaa vaatia paineen korottamista rakennushankkeeseen ryhtyvän toimesta. 
Lisäksi lausunnossa esitetään, että hulevesien hallintaan ja riittäviin aluevarauksiin 
kiinnitetään edelleen huomiota. Lausunnon mukaan hulevesien valunnan suhteen 
rakentamisessa olisi hyvä edellyttää, että tonttien väliin tulisi rajaojat, jotka estävät 
kiinteistöllä muodostuvien hulevesien hallitsemattoman valunnan korkeusasemal-
taan alhaisemmalle tontille.  
Pelastuslaitos ei esittänyt lausunnossaan täydennettävää. 
Aineistoa on täydennetty lausuntojen perusteella. Lausunnot ja vastineet on esitetty 
vuorovaikutusraportissa, joka on kaavaselostuksen liitteenä 4. 
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Kuva: Nähtävillä ollut kaavaluonnos 
 

 

4.3 Asemakaavan tavoitteet 
Asemakaavan tavoitteena on monipuolistaa tonttitarjontaa Painokankaanmäellä ja 
mahdollistaa vaihtelevan kokoisten ja myös pienien, noin 4000-5000 m² elinkei-
notonttien muodostaminen. Tonttien välirajat merkitään ohjeelliseksi, jolloin tarvitta-
essa tontti voi olla suurempikin. 
Tavoitteena on sopeuttaa rakentaminen rinnemaastoon siten, että maastoa mahdol-
lisimman vähän joudutaan täyttämään/leikkaamaan. Rakennusten korkeusasemiin 
sekä muodostuvaan kaupunkikuvaan kiinnitetään erityistä huomiota paitsi rakennus-
tavan ja pihajärjestelyjen myös viherympäristön ja hulevesimääräysten muodossa.  
Karanojantien itäpuolinen alue on korkeuseroiltaan maltillisempaa, joten se varataan 
edelleen laajoille, pinta-alaltaan useita hehtaareita käsittäville tonteille. Korttelialuei-
den aluevarausmerkintänä säilyy T-15. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu korttelit 96, 98, 99, 101 ja 102 
sekä katualueet. Ohjeellisia tontteja on yhteensä 47.  
Suunnittelualue tukeutuu Karanojantiehen ja Taipaleentiehen, joilta liikenne välittyy 
Painokankaankadun kokoojakadulle ja edelleen tonttikaduille Soramäenkatu ja Lohka-
rekatu, jotka ovat läpiajettavia. 

5.2 Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on 54 hehtaaria, josta muutettavan asemakaavan pinta-
ala noin 46 hehtaaria ja uutta asemakaavaa 8 hehtaaria. Korttelialueita on 47 hehtaaria 
suunnittelualueesta (87 %), loput 7 hehtaaria on katualueita. Kaavan myötä suunnitte-
lualueen rakennusoikeus on 275 492 k-m² eli se nousee 17466 k-m². Painokankaan-
kadun läheisyydessä rakennusoikeuden määrä vähenee tehokkuusluvun laskemisen 
ja uusien katujen myötä. Koko suunnittelualueen rakennusoikeus kuitenkin nousee em. 
mukaisesti koska korttelialueita laajennetaan toisaalla.  
Kahden uuden tonttikadun, Soramäenkadun ja Lohkarekadun leveydeksi on varattu 20 
metriä. Kaduille ei ole suunniteltu toteutettavan kevyenliikenteenväylää. Soramäenkatu 
on pituudeltaan 735 metriä ja Lohkarekatu 480 metriä. Painokankaankadun leveys py-
syy muuttumattomana ollen siten 30 metriä. Karanojantien leveys on 30 metriä ja Tai-
paleentien leveys 35 metriä.  
Ohjeelliset tontit ovat pääasiassa pinta-alaltaan keskimäärin 4000 - 5000 m². Alueella 
on myös yksittäisiä isompia tontteja, kuten esimerkiksi korttelissa 102 on muutama 
pinta-alaltaan 7500 - 8500 m² tontti sekä korttelin suurin tontti nro 14 pinta-alaltaan 
noin 3,6 hehtaaria. Suunnittelualueen suurimmat tontit ovat Karanojantien varressa 
korttelissa 96, joiden pinta-alat ovat noin 9 ja 11 hehtaaria.  

 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet 
Alueen korttelit on osoitettu teollisuus- ja varastorakentamiseen aluevarauksella T-15; 
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoi-
tusta palvelevia toimisto-, näyttely- ja myymälätiloja. Myymälätiloja saa rakentaa enin-
tään 100 m². Varsinaisen pääkäyttötarkoituksen mukaisen toiminnan oheen voidaan 
siten sijoittaa toimintaan liittyvää ja sitä tukevaa toimistotilaa, näyttelytilaa ja vähäi-
sissä määrin myös myymälätiloja. 
Asemakaavassa on määrätty rakennusten korkeudesta kerrosluvun sijaan rakennus-
ten, rakenteiden ja laitteiden ylimmällä korkeusasemalla + 170 m, jolla tavoitellaan ma-
talampaa rakentamista mäen yläosiin ja vastaavasti korkeampi rakentaminen on mah-
dollista lähempänä Taipaleentietä. Määräyksellä tavoitellaan Painokankaanmäen met-
säisen silhuetin säilyttämistä, jota ei tule tarpeettomasti rikkoa korkealla rakentami-
sella. 
 
Rakennuksia ja varastoja ei saa sijoittaa 6 m lähemmäksi naapuritontin rajaa. 
Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvuilla e=0,50 ja e=0,70. Rakennukseen saa-
daan sijoittaa rakennusoikeuden estämättä varastointihyllystöjä sekä niiden kantavia 
välitasoja. 
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Kaupunkikuvallisten tavoitteiden tukemiseksi kaavaan on otettu määräyksiä raken-
nusten julkisivuun ja tilojen sijoitteluun liittyen. Tavoitteena on jäsentää isoa raken-
nusmassaa pienemmillä yksityiskohdilla kuten eri julkisivujen väreillä ja ikkunoiden 
sijoittamisella erityisesti kadun suuntaan.  
Kaavassa on määrätty tontin yleisilmeestä ja pihajärjestelyistä tavoitteena kaupunki-
kuvallisesti tasokas ja hulevesien kannalta järkevä ratkaisu. Pihaa tulee jäsentää eri 
toimintojen kuten ulkovarastoinnin ja pysäköinnin osalta. Ulkovarastointi tulee sijoittaa 
tontin takalaitaan. Epäsiistin yleisilmeen välttämiseksi ulkovarastointialueet tulee tar-
vittaessa aidata näköesteellä, joka voi olla rakenteellinen aita tai ikivihreällä kasvilli-
suudella rajattu. Varsinaisen tontin aitaamiseen tulee käyttää läpinäkyvää verkkoaitaa. 
Kaavassa on osoitettu katualueen osat, joilta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Ajo-
neuvoliittymän sijoituspaikan osalta on huomioitava muut katujen liikennejärjestelyt ja 
toisaalta myös hulevesien johtaminen, jottei virtausta tarpeettomasti estetä. 
Autopaikkoja tulee osoittaa vähintään 1 / 100 k-m² toimistotilaa, teollisuus- ja tuotanto-
tiloilla vastaavasti 1 ap/ 200 k-m² ja varastotiloilla 1 as / 400 k-m². Pihojen liikennetur-
vallisuuden ja edustavan ulkonäön toteuttamiseksi henkilöautojen pysäköintialueet tu-
lee erottaa raskaasta liikenteestä ja pihan muusta käytöstä rakenteellisesti tontin ra-
kentamisen mittakaavaan sopivilla nurmialueilla, istutuksin, korokkein tai muilla vas-
taavilla keinoilla. Lisäksi isommat, yli 500 m² autopaikka-alueet on jäsenneltävä pie-
nempiin osiin puu- ja pensasistutuksilla, jolloin puita on istutettava vähintään 1 kpl / 10 
autopaikkaa.  
Maastonmuodoista johtuen laajojen hallirakennusten pohjia ja pihoja varten tontteja 
joudutaan tasaamaan paikoin merkittävästikin. Hulevesien hallinnan helpottamiseksi 
sekä pelkkien asfalttikenttien toteuttamisen välttämiseksi kaavaan on otettu määräyk-
siä kattamattoman pihan toteuttamisesta. Olemassa oleva puusto ja pihan luonnonti-
laisuus tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää tai alueella tulee olla hoidettua kasvil-
lisuutta siltä osin kun aluetta ei käytetä rakentamiseen tai liikenteeseen. Tontin pinta-
alasta istutettavien alueiden lisäksi vähintään 15% tulee säilyttää pinnaltaan vettälä-
päisevänä. Lisäksi pääkatujen varteen on edellytetty istutettavaksi puita tonttien reu-
naan. Istutettavat puulajit on syytä valita yhdenmukaisiksi koko alueelle.  
Erityistä huomiota on toteutusvaiheessa kiinnitettävä myös hulevesien viivytysraken-
teisiin sekä viherrakentamiseen kuten tontin maisemointiin, pihajärjestelyihin sekä tu-
kimuureihin, joihin pitää käyttää alueelta maanrakennustöiden yhteydessä tulevia kiviä. 
Isoimmat kivet on syytä upottaa maahan ainakin osittain.     
Toteutuksessa tulee huomioida kaavamääräysten lisäksi koko Moreenin alueelle 
laaditut hulevesisuunnitelmat sekä yleistasaussuunnitelma. Hulevesien hallintaan 
tulee kiinnittää huomiota rakentamisen suunnitteluvaiheessa ja hulevesiä tulee vii-
vyttää jo rakentamisen aikana. Maanrakennustöiden aikana hulevesien mukaan liu-
kenee maa-aineksia enemmän kuin pihojen valmistuttua ja kiintoaineksien kulkeu-
tumista tontin ulkopuolelle on syytä rajoittaa viivyttämällä hulevesiä. Rakentamisen 
valmistuttua on hulevesijärjestelmä syytä puhdistaa, jotta se toimisi suunnitellusti. 
Suunnitelmat hulevesien hallinnasta tulee esittää rakennusluvan yhteydessä. 
Kaavassa on määrätty rajaojien kaivamisesta ja merkitty erikseen kartalle ns. niska-
ojat, jotta hulevedet eivät purkautuisi hallitsemattomasti naapuritonteille vaan kul-
keutuisivat korttelin lävitse katuojiin. 
Korttelin 99 tonteille 3-7, korttelin 101 tonteille 5 ja 6 ja korttelin 102 tonteille 2 ja 3 
rakennettaessa tulee varautua kiinteistökohtaisen pumppaamon rakentamiseen. 
Kadun varteen rakennettavat viemärit ovat, tontin tasauksesta riippuen, korkeam-
malla kuin tontin puolelle rakennettavat viemärilinjat, jolloin paikoin on tarve pum-
pata jätevedet tontilta verkostoon. 
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Tonttien rakentamissuunnitelmien yhteydessä tulee tarkistaa myös alueen vesijoh-
toverkoston painetaso, jolla saattaa olla vaikutusta siihen, että tarvitaanko paineen-
korotusta vesikalusteiden toimimiseksi. Paikoin, erityisesti toisen kerroksen tasolle 
rakennettaessa painetaso saattaa olla riittämätön. 
 
Muut alueet 
Suunnittelualueeseen kuuluu viiden eri kadun alueita. Kaavalla muodostuu kaksi uutta 
tonttikatua Soramäenkatu ja Lohkarekatu, jotka ovat tarpeellisia pienien tonttien toteut-
tamiseksi. Osa Painokankaankadusta, Taipaleentiestä ja Karanojantiestä kuuluu myös 
suunnittelualueeseen, mutta niihin ei kohdistu muutostarpeita vaan ne ovat mukana 
järkevän suunnittelualueen muodostamiseksi. 

 

5.4 Kaavan vaikutukset 
 
Vaikutuksia on arvioitu tehdyn maastokäynnin ja karttatarkasteluiden perusteella. Ar-
viointi on tehty asiantuntija-arvioina rinnan kaavan laatimisen kanssa.  
 
Luonto, luonnonympäristö ja maisema 
Alue on tällä hetkellä pääosin puustoinen, hoidettua talousmetsää. Vähäisellä 
osalla (osa kortteleista 98 ja 100) harjoitetaan väliaikaisesti kaupungin toimesta 
maa-ainesten varastointia ja murskausta, jonka alueen osalta luonnontilaisuus on jo 
väistynyt. Suunnittelualueelta ei ole todettu suojeltavia tai erityisesti huomioitavia 
eläin tai kasvilajeja, jotka kaavoituksessa tulisi erityisesti huomioida.  
Alueen ottaminen rakentamisen piiriin johtaa korttelialueiden osalta väistämättä luon-
nontilan merkittävään vähenemiseen. Jotta alueelle muodostuisi muutakin kuin laajoja 
asfalttikenttiä rakennusten ympärille, on kaavamääräyksiin otettu ohjeita tontin käsitte-
lystä. Määräykset ohjaavat vain tarpeellisen kokoisen pihan rakentamiseen, jolloin muu 
osa tontista jäisi paremmin pinnaltaan vettä läpäiseväksi ja osittain myös puustoiseksi. 
Suunnittelualueen mäen rinne laskee lounaan suuntaan kohti Renkoa, josta suunnasta 
kaukomaisemassa saattaa korkeimmilta kohdilta tarkasteltuna rakentaminen erottua. 
Painokankaan Yleiskaavan yhteydessä laaditussa maisemaselvityksessä kyseistä 
suuntaa ei kuitenkaan pidetty erityisen merkittävänä kaukomaisemanäkymien kan-
nalta, joita osaltaan suojaa metsäalueiden maastonmuodot myös korttelialueiden ra-
kennuttua.  
Koska pääosalla aluetta on jo voimassa asemakaava, ei asemakaavan muutos tuo 
merkittäviä muutoksia alueelle nykytilanteeseen verrattuna. Merkittävin muutos on alu-
een ottaminen rakentamiskäyttöön. 
 
Pinta- ja pohjavedet, hulevedet 
Painokankaanmäki ja Karanojantien varsi ei sijaitse pohjavesialueella. Maaston-
muodot laskevat kohti Karanojaa, jonne hulevedet ohjautuvat. Lähin pohjavesialue 
on n. 2,7 km etäisyydellä oleva Janakkalan Viralan II-luokan pohjavesialue. Raken-
tamisella saattaa olla vaikutusta kyseiselle pohjavesialueelle vesimäärien lisäänty-
misen ohella hulevesien uomissa kasvavien virtausnopeuksien myötä, jolloin hule-
vedet saavuttavat pohjavesialueen nykyistä nopeammin pintavalunnan lisäänty-
essä. 
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Kaavamääräyksillä on pyritty vaikuttamaan siihen, ettei asemakaavan suunnittelu-
alueelta pääsisi huuhtoutumaan kemikaaleja hulevesien mukana. Pohjavesialuetta 
suojaa osaltaan myös etäisyys kaavan suunnittelualueeseen.  
Muodostuvien hulevesien määrää on pyritty vähentämään kaavamääräyksellä, joka 
edellyttää hulevesien viivyttämistä tontilla. Samaa tavoitetta tukevat myös kaava-
määräykset istutettavista puista ja viheralueista. 
Asemakaavan muutoksen myötä pintavesien valunta oletettavasti vähenee voi-
massa olevaan asemakaavaan verraten, koska alueelle muodostuu pienempien 
tonttien myötä tiheämmin imeyttävää pintaa ja monipuolisempia reittejä vesien valu-
miselle kohti Taipaleentietä. Toisaalta pienempien tonttien takia yhtenäisen, keskis-
tetyn ja myös isomman viivytysratkaisun toteuttaminen on haasteellisempaa. 
Kaavakartalla on esitetty hulevesien johtamiseen käytettävät pääuomat rakennetta-
vina avo-ojina tonttialueilla, jotta vedestä mahdollisimman paljon voisi imeytyä 
maastoon. Määräykset selkeyttävät vaihteittain rakentuvien kortteleiden toteutusta. 
Tonttien rajoille rakennettavat ojat ohjaavat osaltaan vesiä hallitusti oikeaan suun-
taan. 
 
Liikenne 
Tonttien rakentamisen myötä liikenne alueella lisääntyy huomattavasti nykyiseen 
verrattuna koska lähiympäristön korttelit eivät ole vielä rakentuneet. Asemakaavan 
muutos ei kuitenkaan suoraviivaisesti vaikuta liikenteen määriin alueella. Muodostu-
van liikenteen määrä riippuu täysin alueelle sijoittuvan yrityksen toimialasta. Sen 
sijaan kaavamuutos oletettavasti muuttaa osan rekkaliikenteestä kuorma-autoliiken-
teeksi, koska osa toimijoista ovat pienempien tonttien myötä pienempiä kuin aiem-
man asemakaavan mukaan alueelle olisi sijoittunut.  
Karanojantien länsipuolisella alueella liikenne tonteille tulee pyrkiä järjestämään 
tonttikatuja hyödyntäen sen sijaan, että tontin liikenne tukeutuisi ainoastaan Taipa-
leentiehen. Kaavakartalla on erikseen osoitettu liittymille sallitut kohdat. Karanojan-
tieltä sallitaan ajo lähes ainoastaan tien itäpuolen tonteille, jolla tavoitellaan liiken-
teen ja kevyen liikenteen sujuvuutta. 
Taipaleentien, Karanojantien sekä Painokankaankadun leveydessä on varauduttu 
kevyenliikenteen väylän rakentamiseen. Tonttikaduille sitä ei ole varattu.  
 
Yhdyskuntatalous ja tekninen huolto 
Kaavamuutoksen ja tonttien lukumäärän lisääntymisen myötä alueelle tulee raken-
taa enemmän verkostoja ja katua. Toisaalta infra tulee tehokkaampaan käyttöön 
kun toimijoiden määrä alueella lisääntyy.  
 
Elinkeinoelämä 
Tonttitarjonnan monipuolistaminen parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Hä-
meenlinnassa. Tällä hetkellä kaupungilla on vain muutamia vastaavia ns. pieniä tont-
teja tarjolla, joten kaavan myötä tonttitarjonta paranee, tontteja on määrällisesti enem-
män tarjolla ja uudella sijainnilla. 

5.5 Nimistö  
Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen myötä muodostuu uutta nimistöä kahden 
uuden tonttikadun myötä. Pohjoisempi ylärinteessä kortteleiden 99 ja 102 välissä 
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oleva katu on Soramäenkatu. Eteläisempi, kortteleiden 98 ja 101 välissä on Lohka-
rekatu.  
 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun kaava on saanut lainvoiman. 
Louhikkokadun ja Painokankaankadun rakentaminen mahdollistavat sen, että em. 
katujen varteen sijoittuville tonteille pääsee rakentamaan vuonna 2020. Ensi vai-
heessa tontteja voidaan siten luovuttaa 21 kpl.  
Taipaleentien ja Karanojantien varteen rakentaminen riippuu kunnallisteknisten ver-
kostojen valmiudesta kullakin tontilla. Ensi vaiheessa, ennen muiden katujen raken-
tamista, näiden varrelta olisi luovutettavissa tontteja 7 kpl. Soramäenkadun ja Loh-
karekadun rakentamispäätöstä ei ole ajoitettu ja ne rakentunevatkin vasta myöhem-
min.  
Alueelle tulee laatia erillinen tonttijako. Toteutusvaiheessa tontteja on mahdollista 
yhdistää kun huomioidaan muuten korttelin kokonaisuus. 
Toteutuksessa tulee huomioida kaavamääräysten lisäksi koko Moreenin alueelle 
laaditut hulevesisuunnitelmat ja tasaussuunnitelmat.  
 
Hämeenlinnassa 1.11.2019  
 
asemakaava-arkkitehti Jari Mettälä 
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