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ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 16. PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 2019 
PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 
 
 
 
1  PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaavan nimi: Vanha Helsingintie 36 
 Asemakaavamuutos, kaava nro 2573 
 
Diaarinro: HML/288/10.02.03.01/2019 
 
Kaava-alueen 
määrittely: Asemakaavan muutos koskee Hämeenlinnan 22. 

kaupunginosan Hattelmala korttelin 40 tonttia 1.  
   
 Suunnittelualueen pinta-ala on 3189 m². 
 
   
 
Kaavan laatija:  

kaavasuunnittelija Katja Ojala p. 03 621 2514 
katja.s.ojala@hameenlinna.fi 

 
    

Yhteystiedot:  
Hämeenlinnan kaupunki 
Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 
PL 84, Wetterhoffinkatu 2, 3. krs 
13100 Hämeenlinna 
kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 

 
Vireilletulopvm.: 4.11.2019  
 
Kaupunkirakennelautakunta:         22.10.2019 
 
Kaupunkirakennelautakunta:         14.1.2020 

  
Kaupunginhallitus: __.__.2020 
 
Kaupunginvaltuusto: __.__.2020 
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI  
 
Suunnittelualue sijaitsee Hattelmalan asuinalueen laitamilla moottoritien (vt 3) vieressä. Tontti 
rajautuu Vanhaan Helsingintiehen. 
 

 
 
1.3 KAAVAN TARKOITUS 
 
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa liikerakentamiseen varatun tontin käyttötarkoitus 
sallimaan teollisuus- ja varastointirakentamisen. Tavoitteena on sallia asuminen 
pääkäyttötarkoituksen oheen. 
 
 
 

2  TIIVISTELMÄ 
 
 
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET  
 
Kaavamuutos tuli ajankohtaiseksi alkuvuodesta 2019 kun yksityinen elinkeinoharjoittaja ilmoitti 
kiinnostuksensa rakentaa tontille. 
 
Asemakaava-arkkitehti on tehnyt kaavamuutoksesta käynnistyspäätöksen 9.9.2019. 
 
Kaavan valmisteluaineisto, luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat 
kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 22.10.2019, joka päätti aineiston nähtäville asettamisesta. 

 
Kaavaluonnoksen ollessa nähtävillä osallisia tiedotettiin hankkeesta kirjeitse. Viranomaisilta ja 
verkostonhaltijoilta pyydettiin lausunnot. HS-Vesi Oy, Elenia Oy, Museovirasto ja Pelastuslaitos 
ilmoittivat, etteivät he esitä muutoksia kaavaratkaisuun. 

 
Kaavaehdotus on pääperiaatteiltaan kaavaluonnoksen mukainen. Kaavaluonnosta on täydennetty 
kaavaehdotukseksi muuttamalla asuinrakentamiseen varattu rakennusala ohjeelliseksi, joka 
mahdollistaa joustavammin elinkeinorakentamisen tontilla. Pienimittakaavaisempi ja myös 
asumiseen liittyvä rakentaminen tulisi edelleen sijoittaa lähimmän naapurin asuinrakennuksen 
tuntumaan ja elinkeinorakentaminen sijoittuisi siten pääasiassa tontin itäosaan. Myös rakennusten 
ulkoasuun liittyviä määräyksiä täsmennettiin. 

HATTELMALA 
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3  LÄHTÖKOHDAT 

 
 
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 
 
Alueen yleiskuvaus 
 
Suunnittelualue sijoittuu Hattelmalan asuinalueen reunalle. Asuinkortteleiden ohella alueella on 
yksittäisiä elinkeinotontteja, erityisesti moottoritiehen rajautuen.  
 
Lähiympäristössä on pääasiassa 1990-luvun taitteessa valmistuneita omakotitaloja. Lähimmät 
asuintontit sijaitsevat välittömästi suunnittelualueen länsirajan tuntumassa ja niille on rakennettu 
yksikerroksiset, julkisivuiltaan valkoiset kahitiiliset omakotitalot.  
 
Suunnittelualueen tontti rajautuu pohjoisosaltaan Vanhan Helsingintien katualueeseen, jonka toisella 
puolella on hoitamaton, pienialainen Kylänalustan puistoalue. Tontin eteläpuolella on noin 60 m 
leveä puistoalue peltoa, jonka takana on rakentuneita omakotitaloja. Suunnittelualueen itäpuolella on 
moottoritie (vt 3), joka aiheuttaa liikennemelua ja melunsuojaustarpeita alueelle.   
 
Vanha Helsingintie oli 1960-luvulle asti tärkein väylä Hämeenlinnasta Helsinkiin, mutta menetti 
valtakunnallisen merkityksensä valtatie 3:n valmistuttua. Nykyään sen pohjoisosa toimii alueellisena 
kokoojakatuna. Suunnittelualueen edustalla Auringonlähteestä etelään Vanha Helsingintie-
Haavistontie on toiminnalliselta luokitukseltaan tonttikatu. Katujen varressa on kevyen liikenteen 
väylä. 

 
Luonnonympäristö, pohjavesi 
 
Suunnittelualueella ei ole erityisiä luonnonarvoja. Tontti ei ole ollut pitkään aikaan luonnontilainen 
sillä tontti on ollut ainakin 1960-1990 -luvuilla peltoa. Sittemmin viljely on väistynyt ja tontille on 
alkanut kasvamaan puustoa. Tontilla kasvanut, lehtipuuvaltainen taimikko on kaadettu 2019. 
Samalla maasta on kuorittu kannot ja pintamaata. 
 
Tontti ei sijaitse varsinaisella pohjavesialueella, mutta aivan sen vieressä. Hattelmalanharjun 
pohjavesialue rajautuu moottoritiehen. 
 

 
 



  
16.12.2019 Asemakaavamuutoksen selostus 2573 
   
 

 
 

5 
 

 
 

 
 
 
Tekninen huolto 
 
Kadun varressa on vesi- ja viemärilinjat rakennettuna, joihon tontti voidaan liittää. 
 
 
Ympäristöhäiriöt 
 
Kantakaupungin yleiskaava 2035:n laatimisen yhteydessä vuonna 2017 mallinnettiin koko 
kantakaupungin melutilanne. Melukarttojen mukaan suunnittelualueella vuoden 2015 mukaisella 
liikenteen määrällä laskettuna meluarvot ovat kohollaan moottoritien meluaidasta huolimatta. 



  
16.12.2019 Asemakaavamuutoksen selostus 2573 
   
 

 
 

6 
 

          
 

 
 
Yleisten melutason ohjearvojen (vnp 993/1992) mukaan vanhoilla asuinalueella päivämelu saa olla 
enintään 55 dBA ja yöllä 50 dBA. Pääosalla tonttia on päivällä 60 dBA ja yöllä 50 dBA. Vuoteen 2040 
ulottuvan ennusteen mukaan melun määrä hieman lisääntyy. 
 

                           
 
 
 
Maanomistus 
 
Tontti on kaupungin omistuksessa ja se on varattu yksityiselle toimijalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

päivämelu yömelu 

ennuste päivä- ja yömelusta vuoden 2040 liikennemäärillä 
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3.2 SUUNNITTELUTILANNE 
 

Maakuntakaava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maakuntakaava 2040:ssä, joka on hyväksytty 27.5.2019, suunnittelualue on merkitty 
asuntovaltaiseksi alueeksi AA. Maakuntakaava on kuulutettu 12.9.2019 tulemaan voimaan MRL 201 
§:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. 
 
 
Yleiskaava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantakaupungin 2035 yleiskaavassa suunnittelualue on AP-merkinnällä varattu pientalovaltaiseksi 
asuinalueeksi. Alueelle sijoitettavasta kerrosalasta pääosa on sijoitettava pientaloihin. Vanha 
Helsingintie on historiallinen tielinja, jonka linjausta, liittymiä, rakenteita ja päällysteitä, kevyen 
liikenteen väyliä sekä lähiympäristöä koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä on pyydettävä 
Museoviraston lausunto. 
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Asemakaava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alueella on voimassa asemakaava nro 1905 vuodelta 1988, jossa tontti on osoitettu KL-2 
merkinnällä liikerakennusten korttelialueeksi. Tontille saa rakentaa yhden asunnon. Rakennusoikeus 
on tehokkuusluvulla e=0,30 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II). 
 
Autopaikkoja tulee olla vähintään yksi kutakin asuinhuoneistoa kohti ja kutakin liike- ja toimistotilan 
100 m² kohti. Lisäksi tontilla tulee varata vähintään 10 m² leikkiin tai oleskeluun soveltuvaa tilaa. 
 
Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Rakennusjärjestys 
Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2019. Rakennusjärjestystä 
noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää. 
 
Rakennuskiellot 
Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja.  
 
Pohjakartta 
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset. Koordinaattijärjestelmä on 
EUREF-FIN/ETRS-GK25. 
 
 

4  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
 
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT 
PÄÄTÖKSET  
 
Asemakaavamuutoksen laatiminen tuli ajankohtaiseksi alkuvuodesta 2019 kun yksityinen yrittäjä 
esitti kiinnostuksensa rakentaa tontille. Tontti on ollut muodostamisestaan, vuodelta 1988 lähtien 
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rakentamaton eikä liikerakentaminen alueelle ilmeisesti ole ollut riittävän kiinnostavaa, jotta tontti 
olisi otettu käyttöön.    
 
Asemakaava-arkkitehti on tehnyt asemakaavamuutoksen käynnistämispäätöksen 9.9.2019. 
 
 
 
4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 
 
Osalliset 
 
• Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat  
• Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset alueen sekä lähiympäristön 

käyttäjät 
• Hämeenlinnan seudun Vesi Oy 
• Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 
• Museovirasto 
• Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
• Verkonrakentajat:   

Elenia Verkko Oy 
 
 
Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettelyt. OAS on tämän selostuksen liitteenä. 
 
Kaavaprosessista tiedotetaan kuulutuksilla Kaupunkiuutisissa sekä kaupungin ilmoitustaululla. OAS 
on saatavilla koko kaavaprosessin ajan ja asiakirjaa päivitetään tarvittaessa. 
 
Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 14 vrk syksyllä 4.11-18.11.2019. Luonnosvaiheessa 
viranomaisilta ja verkostonhaltijoilta pyydettiin lausunnot. Lähimmille naapureille lähetettiin 
tiedotuskirjeet. 
 
Luonnosvaiheessa HS-Vesi Oy, Elenia Oy, Museovirasto ja Pelastuslaitos ilmoittivat, etteivät he 
esitä muutoksia kaavaratkaisuun. Naapurit eivät esittäneet mielipiteitä.  
 

   
Kuvassa kaavaluonnos 
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Kaavaehdotus on nähtävillä 30 vrk tammi-helmikuussa 2020. 
 
Tavoitteena on kaavan hyväksyminen alkukeväästä 2020. Kaavan hyväksymispäätöksestä on 
mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaava saa lainvoiman kuulutuksella 
valitusajan umpeuduttua, mikäli valituksia ei ole jätetty. 
 
Viranomaisyhteistyö 
Asemakaavan laatimisen aloitus, kaavatyöhön liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
kaavaluonnos saatetaan viranomaisille ja verkostonhaltijoille tiedoksi ja lausuntoa varten. Mikäli 
kaavaluonnos ei oleellisesti muutu, ehdotusvaiheessa ei pyydetä enää viranomaislausuntoja. 
 
 
4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on edistää tontin rakentamista. Kaavalla pyritään 
muodostamaan hyvää ympäristöä, jossa rakentaminen huomioisi mahdollisimman hyvin olemassa 
olevan rakennetun asuinympäristön.  

 
 
 

 
5  ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 
 
Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia, jonka pinta-ala on 3189 m². Rakennusoikeuden määrä 
pysyy kaavamuutoksen myötä ennallaan ollen siten 956 m². 

 
 
5.1 ALUEVARAUKSET   
 
Tontin aluevarausmerkintä on TY-2, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten 
korttelialue, tontille saa sijoittaa 2 asuntoa. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi.  
 
Kaavassa on esitetty oma ohjeellinen rakennusalansa asuintiloille ja talousrakennuksille, jotka tulee 
sijoittaa tontin länsiosaan. Tontin reunoille on merkitty istutettavat alueenosat, joille tulee istuttaa 
puita tai pensaita. Kadun varteen tulee istuttaa pensasaita. Naapurin tontin rajalle on 
suositeltavampaa istuttaa enemmän näkösuojaa antava puurivi.  
 
Vaikka Hattelmalassa onkin asumisen ohella elinkeinorakentamista, tulee uudisrakentamista 
sopeuttaa edelleen olemassa olevaan asuinympäristöön. Hallirakennuksen julkisivua tulee sovittaa 
ympäristöönsä materiaalein, värein ja mittasuhtein. Rakennusten julkisivun tulee olla väritykseltään 
valkoinen ja katon tumma harmaa tai musta. Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Hallirakennuksen 
julkisivua pitää jäsentää ikkunoilla.  
 
Ulkovarastointi tulee sijoittaa tontin itäosaan, joka tukee tavoitetta viihtyisästä elinympäristöstä. 
Epäsiistit ulkovarastointialueet tulee ympäröidä näköesteen muodostavalla aidalla, rakenteella tai 
näköesteen muodostavilla istutuksilla.  
 
Autopaikkoja tulee varata vähintään yksi kutakin asuntoa kohden sekä teollisuus- ja varastotilojen 
osalta 1 ap /200 k-m². 
 
Pihajärjestelyissä pitää pyrkiä järjestämään rauhallista ja melulta suojaisaa piha-aluetta. Asuinpiha 
tulee erottaa muusta pihasta. 
 
Rakennuksen julkisivuilla moottoritien suuntaan on ääneneristysvaatimus 30 dBA. 
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Muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää tontilla ennen niiden johtamista tontin ulkopuolelle 
hulevesiverkostoon. Viivytysvelvoite on 1 m³ kutakin 100 päällystettyä m² kohti. Päällystetyksi 
pinnaksi lasketaan rakennuksen pohjan ala sekä vettäläpäisemätön piha-alue.  

 
 
5.2 KAAVAN VAIKUTUKSET  

 
Muutettava, voimassa oleva kaava sallii tontille rakennettavan liikerakennuksia. Kaavamuutoksen 
myötä rakennusmassat pysyvät suuruudeltaan edelleen samansuuruisina, mutta toiminnan luonteen 
muuttuessa asiakaskäynnit ja siten myös asiakasliikenne vähenevät oleellisesti kun tontille ei tule 
myymälää.  
 
Kaavan mukainen käyttötarkoitus edellyttää, että teollisuus- ja varastointikäyttöön rakennettavan 
hallin toiminnot eivät saa aiheuttaa naapurustolle meluhaittaa eikä ilman veden tai maaperän 
saastumista. Siten merkittävin muutos ympäristössä nykytilanteeseen verrattuna on havaittavissa 
kun tontti otetaan käyttöön.   
 
Viereinen vt 3 aiheuttaa Hattelmalaan liikennemelua. Valtatien varteen rakennettu meluaita vähentää 
jonkin verran melua, mutta siitä huolimatta alueelle kantautuu melua yleisiä suosituksia enemmän. 
Kaavalla on määrätty melun huomioimisesta pihajärjestelyissä suojaisan pihan muodostamiseksi. 
Rakennuksen rakentamisella saattaa olla positiivisia vaikutuksia lähitonttien melutilanteeseen, koska 
rakennus toimii osittain melun leviämistä hidastavana rakenteena. Myös rakennuksen julkisivuille on 
laitettu vaatimus ääneneristyksestä, jolla varmistetaan riittävän hiljaiset sisätilat. 
 
Tontin korkeusaseman perusteella rakentaminen ei tule näkymään kaukomaisemassa. Rakennus 
saattaa osittain näkyä moottoritien suunnalta tarkasteltuna, riippuen tarkastelukorkeudesta. 
Voimassa olevassa kaavassa ei ole ohjeistettu rakentamistavasta, joten siihen verraten 
kaavamuutos ottaa tarkemmin huomioon rakennetun ympäristön ja maiseman. 
 
Kaavamuutos parantaa osaltaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Tontin rakentamisen myötä 
tarjolla on uusia toimitiloja.  
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  
 
Asemakaavan mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Toteutusta 
seurataan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.  
 
 
 
 
 
 

Hämeenlinna 16. päivänä joulu 2019 
 
 

Jari Mettälä 
asemakaava-arkkitehti 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten 
kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä. 

16.12.2019 

 
Asemakaavan muutos koskee Hattelmalan 22. kaupunginosan korttelin 40 tonttia 1 osoitteessa 
Vanha Helsingintie 36.  
 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
  
SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA ALUE 
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa liikerakentamiseen varattu tontti ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattoman teollisuusrakennusten alueeksi, jolla asuminen on sallittu. 
  
Hattelmalan asuinalueen laidalla sijaitsevan, tällä hetkellä rakentamattoman tontin pinta-ala on 
3189 m². Lähiympäristön tonteilla on omakotitaloja, mutta Hattelmalassa on myös yksittäisiä 
elinkeinotontteja erityisesti moottoritien varrella. Valtatie 3 sijaitsee välittömästi 
suunnittelualueen itäpuolella ja tuottaa liikennemelua alueelle. 
 
Tontti on kaupungin omistuksessa, mutta se on varattu yksityiselle toimijalle, joka aikoo rakentaa 
tontille työ- ja varastointitiloja.  
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AINEISTOT 
 
  Aineistot ovat nähtävillä seuraavissa paikoissa 

o Koko kaavoitusprosessin ajan kaikki aineisto: 
verkkosivut www.hameenlinna.fi/kaavoitus 

o Nähtävillä olo aikoina:  
Kaavaluonnos, Palvelupiste Kastelli, Palokunnankatu 16  
Kaavaehdotus, Kaupunkirakenteen palvelupiste, 
Wetterhoffinkatu 2, 3.krs 

 
Kirjallinen palaute osoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja 
toimitetaan palvelupisteeseen tai osoitteella Hämeenlinnan kaupunki, 
PL 84, 13101 Hämeenlinna tai sähköpostitse 
kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 
 
Mielipiteet luonnosvaiheessa voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. 
Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. 
kaavasuunnittelija Katja Ojala 
katja.s.ojala@hameenlinna.fi 
p. 03 621 2514 

 
OSALLISET   

Valtion ja kunnan viranomaistahot / hallintokunnat: 
Hämeen ELY- keskus, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, kaupungin 
hallintokunnat 
 
Verkostojen haltijat:  
HS-Vesi Oy, Elenia Verkko Oy, Museovirasto 
 
Muut tahot:  
Maanomistajat ja -haltijat, asukkaat, naapurit, elinkeinonharjoittajat ja 
muut vaikutuspiiriin kuuluvat tahot. 

 
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen 
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, 
elinkeinoelämään, kaupunkikuvaan, virkistykseen, maisemaan ja 
liikenteeseen. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun 
osallistuvat kaupungin asiantuntijat. Alueelta ei ole ennalta tiedossa 
erityisarvoja, jotka kaavoituksessa tulisi huomioida. 
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SUUNNITTELUN TAUSTATIETOA 
 

 
Uudessa, 27.5.2019 hyväksytyssä 
Maakuntakaava 2040:ssä suunnittelualue 
on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi AA. 
Kaava ei ole lainvoimainen. Aluevaraus 
vastaa voimassa olevan maakuntakaavan 
merkintää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantakaupungin 2035 yleiskaavassa 
suunnittelualue on AP-merkinnällä varattu 
pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Alueelle 
sijoitettavasta kerrosalasta pääosa on 
sijoitettava pientaloihin. Vanha Helsingintie 
on historiallinen tielinja, jonka linjausta, 
liittymiä, rakenteita ja päällysteitä, kevyen 
liikenteen väyliä sekä lähiympäristöä 
koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä 
on pyydettävä Museoviraston lausunto. 
  
 
 
 
Alueella on voimassa asemakaava nro 1905 
vuodelta 1988, jossa tontti on osoitettu KL-
2 merkinnällä liikerakennusten 
korttelialueeksi. Tontille saa rakentaa 
yhden asunnon. Rakennusoikeus on 
tehokkuusluvulla e=0,30 ja suurin sallittu 
kerrosluku on kaksi (II). 
 
Autopaikkoja tulee olla vähintään yksi 
kutakin asuinhuoneistoa kohti ja kutakin 
liike- ja toimistotilan 100 m² kohti. Lisäksi 
tontilla tulee varata vähintään 10 m² 
leikkiin tai oleskeluun soveltuvaa tilaa. 
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KAAVOITUKSEN ETENEMINEN JA ALUSTAVA AIKATAULU 
 

 

VIREILLETULO 

 
Kaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi keväällä 2019. Vireilletulosta 
kuulutetaan yhdessä kaavaluonnoksen kanssa. 
 

OAS 
 
OAS on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan 

LUONNOS 

 
-kaupunkirakennelautakunta päättää kaavaluonnoksen nähtäville 
asettamisesta 
-Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutetaan Kaupunkiuutisissa ja 
sähköisellä ilmoitustaululla 
- Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 14 vrk syksyllä 2019, joka aikana voi 
esittää mielipiteitä kaavaratkaisusta. Aineisto on nähtävillä verkkosivuilla 
www.hameenlinna.fi/kaavoitus ja palvelupiste Kastellissa.  
-Viranomaisilta ja verkostonhaltijoilta pyydetään lausunnot 
 

EHDOTUS 

 
-Kaavaehdotus esitellään kaupunkirakennelautakunnalle tammikuussa 2020, 
joka päättää aineiston nähtäville laittamisesta 
-Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan Kaupunkiuutisissa ja 
sähköisellä ilmoitustaululla, naapureita tiedotetaan kirjeitse 
- Kaavaehdotusaineisto on nähtävillä 30 vrk alkuvuodesta, joka aikana voi 
esittää muistutuksia kaavaratkaisusta. Aineisto on nähtävillä verkkosivuilla 
www.hameenlinna.fi/kaavoitus ja Kaupunkirakenteen palvelupisteessä 
Wetterhoffilla. 
-Saatuun palautteeseen annetaan vastineet ja liitetään kaava-aineistoon 
 
 

HYVÄKSYMINEN 

  
- Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 
- Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan keväällä 2020 
- Tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka 
ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävillä olon aikana 
- Valitusaika hallinto-oikeuteen 30 vrk kaupunginvaltuuston päätöksen 
julkipanosta 
- Kaava tulee voimaan kuulutuksella 

 

http://www.hameenlinna.fi/kaavoitus


Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 109 Hämeenlinna Täyttämispvm 08.01.2020
Kaavan nimi Vanha Helsingintie 36
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 04.11.2019
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 2573
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,3189 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,3189
 

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 0,3189 100,0 956 0,30 0,0000 0
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä     -0,3189 -956
T yhteensä 0,3189 100,0 956 0,30 0,3189 956
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
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 0,3189 100,0 956 0,30 0,0000 0
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä     -0,3189 -956
KL     -0,3189 -956
T yhteensä 0,3189 100,0 956 0,30 0,3189 956
TY-2 0,3189 100,0 956 0,30 0,3189 956
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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