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JUKOLAN S-MARKETIN ASEMAKAAVAN MUUTOS   1(5) 

8.1.2020, 3.3.2020 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus 

etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvitta-

essa kaavaprosessin edetessä. 

Asemakaavan muutos koskee Voutilan 25. kaupunginosan korttelin 1 liike- ja toimistorakennusten aluetta 

(K) ja autopaikkojen aluetta (LPA), liike- ja toimistorakennusten kortteleita 2, 3, 163, autopaikkojen kortteli-

aluetta (LPA) 74, yleistä pysäköintialuetta (LP), Hongistonkujan katualuetta ja Hongistonkujan jatkeen pp/t- 

katualuetta. Lisäksi kaavan muutosalueeseen kuuluu Toukolanraitin jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 

katualue (pp) ja osa Jukolanraitin pp- katualueesta.  

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA ALUE 
 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee kaupungin länsiosassa Jukolan liikekeskuksessa n. 3 km etäisyydellä Hä-

meenlinnan keskustasta. Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 3 ha.   

 

Kaavamuutoksen tavoitteena on jäsentää alueen liike- ja toimistorakennusten korttialueet uudelleen ja 

mahdollistaa uuden S-marketin sekä tarvittavien kaupan pysäköintialueiden rakentaminen alueelle. Kaava-

muutoksella varaudutaan myös polttoaineen jakelupisteen ja pesukadun rakentamiseen pysäköintialueen 

yhteyteen. Ajoneuvoliikenteen osalta alueen maankäyttö tukeutuu nykyiseen liikenneverkostoon. Suunnit-

telussa huomioidaan alueen läpi kulkevat kevyenliikenteen väylät.   
 

Alueella sijaitsee S-marketin nykyinen liikerakennus sekä käytöstä poistunut entinen K- ryhmän liikeraken-

nus. Nykyisen S-marketin piha-alueet ovat pääosin pysäköintikäytössä. Myös Hongistonkujan varren auto-

paikkojen korttelialue on rakentunutta pysäköintialuetta. Aleksis Kiven kadun ja Hongistonkujan kulmauk-

sessa on polttoaineen jakeluasema. Alueen kevyenliikenteen väylät ovat pääosin rakentuneet voimassa ole-

van asemakaavan mukaisesti. Korttelin 163 alue on rakentumaton.   
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AINEISTOT 

  

Kaava-aineistot ovat esillä seuraavissa paikoissa: 

o verkkosivut www.hameenlinna.fi/kaavoitus 

o Nähtävillä olo aikoina Palvelupiste Kastellissa, Palokunnankatu 16 

 

Kirjallinen palaute osoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitetaan 

palvelupisteeseen tai osoitteella Hämeenlinnan kaupunki, PL 84, 13101 Hä-

meenlinna tai sähköpostitse kaupunkirakenne@hameenlinna.fi  
 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia 

etukäteen. 

Asemakaava-arkkitehti Jari Mettälä 

jari.mettala@hameenlinna.fi 

p. 03 621 2137 

 

 

OSALLISET   

  Valtion ja kunnan viranomaistahot / hallintokunnat:  
Hämeen ELY- keskus, Hämeen liitto, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, kaupungin 

hallintokunnat  

 

Verkostojen haltijat:  

HS Vesi Oy, Elenia Verkko Oy, Loimua Oy, teleoperaattorit  

 

Muut tahot:  

Maanomistajat ja -haltijat, asukkaat, naapurit, elinkeinonharjoittajat ja muut 

vaikutuspiiriin kuuluvat tahot. 

 
 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Asemakaavan muutoksessa hyödynnetään yleiskaavoituksen ja viereisen Ah-

veniston sairaalan asemakaavoituksen yhteydessä laadittuja selvityksiä. Kaava 

valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun 

muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, virkistykseen, 

maisemaan ja liikenteeseen. Vaikutusten arvioinnissa tukeudutaan olemassa 

oleviin selvityksiin. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun 

osallistuvat kaupungin asiantuntijat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 (5) 

 

 
SUUNNITTELUN TAUSTATIETOA 

 

Hämeenmaan kiinteistöt Oy omistaa kiinteistöt 109-25-1-2 ja 109-25-2-4. Kiin-

teistön 109-25-3-6 omistaa Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Länsikeskus, jonka 

osakekannan omistaa Hämeenmaan kiinteistöt Oy. Kiinteistö Oy Jukolantori 

omistaa kiinteistön 109-25-163-3 ja Kiinteistö Oy Jukolanraitti kiinteistön 109-

25-163-4.  Kiinteistöt 109-25-1-3, 109-25-74-2, 109-25-74-3 ja 109-25-9906-2 

sekä Toukolanpuiston kiinteistö 109-25-9903-5 ja katualueet (Voutilan kadut 

109-25-9901-0) ovat Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa.   
 

Kaavoitus on tullut vireille Osuuskauppa Hämeenmaan aloitteesta. Kaupungin 

ja maaomistajan välillä laaditaan maankäyttösopimus asemakaavan valmiste-

lun yhteydessä. 
 

Alueella on voimassa neljä asemakaavaa.  

 

Asemakaavassa nro 1730 (28.9.1984) Korttelin 1 tontin 2 käyttötarkoitus on 

liike – ja toimistorakennusten korttelialue (K). Tontin rakennusoikeus on 1 000 

k-m2 ja kerrosluku on II. Korttelin 1 tontin 3 käyttötarkoitus on autopaikkojen 
korttelialue (LPA).    

  

Asemakaavassa nro 1944 (10.1.1989) korttelin 3 ja korttelin 163 tonteilla 3 ja 

4 käyttötarkoitus on liike – ja toimistorakennusten korttelialue (K). Kaava-alu-

eeseen sisältyy myös korttelin 163 yleinen pysäköintialue (LP). Korttelissa 3 on 

rakennusoikeutta 2 500 k-m2 ja kerrosluku on II. Korttelin 163 tonteilla 3 ja 4 

tehokkuusluku e=0,5, jolloin rakennusoikeutta tontilla 3 on 1 144 k-m2 ja ton-

tilla 4 on 936 k-m2. 

 
Asemakaavassa nro 2055 (8.11.1991) korttelin 2 tontin 4 käyttötarkoitus on 

liike – ja toimistorakennusten korttelialue (K). Tontin rakennusoikeus on 2 050 

k-m2 ja kerrosluku on II. 

 

Asemakaavassa nro 2519 (31.12.2015) korttelin 74 käyttötarkoitus on auto-

paikkojen korttelialue (LPA). 

 

Kantakaupungin yleiskaavassa 2035 (29.9.2018) alue on osa Jukolan alakes-

kusta, joka puolestaan rajautuu laajenevaan ja tiivistyvään keskusta-aluee-

seen. Yleiskaavassa alue on osoitettu merkinnällä CK/CA eli palvelu-, hallinto- 
ja asumispainotteinen keskustatoimintojen alue. Pyöräilyn pääreitti kulkee 

Aroniitunkujan ja Toukolanraitin läpi. Jukolanraittia pitkin on yleiskaavassa 

osoitettu kevyen liikenteen reitin yhteystarve. Lisäksi suunnittelualue sijoittuu 

Seveso II laitosten konsultointivyöhykkeelle (sv- merkintä, vaarallista kemikaa-

lia käyttävä tai varastoiva laitos).  
   
Maakuntakaavassa (12.9.2019) suunnittelualue keskustatoimintojen aluetta 

(C). C-merkinnällä osoitetaan näiden keskusten keskustamaisen asumisen ja 

keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen alueet niihin liit-

tyvine liikennealueineen ja puistoineen. Keskustatoimintojen alueille voidaan 

sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupansuuryksiköitä. Vähittäis-

kaupan suuryksiköt on suunniteltava keskustaympäristöön soveltuviksi. Lisäksi 

alue on osoitettu punaisen rajauksella kaupunkimaisen kehittämisen alueeksi, 
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joka tarjoaa sijainniltaan ja ympäristöltään mahdollisuuden korkeatasoisen ja 

ekologisesti laadukkaan kaupunkirakenteen kehittämiselle. 
 

Suunnittelualueella ei ole merkittäviä luontokohteita tai –arvoja eikä arvok-

kaita rakennetun ympäristön kohteita.  

 

 

LISÄTIETOJA SUUNNITTELIJOILTA 

   

  Kaupunkirakennepalvelut 
 

  Niklas Lähteenmäki, suunnittelujohtaja  

  Jari Mettälä, asemakaava-arkkitehti 

     

  Kunnallistekniikka 

  Marja Mänty 
 

  Liikenne 

  Minna Aakkula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET (3)kpl: 

-maakuntakaavaote 

-yleiskaavaote 

-ote voimassa olevista asemakaavayhdistelmästä 
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KAAVOITUKSEN ETENEMINEN 

 

 

 

VIREILLETULO 

 

Kaavoitus tulee vireille kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä 14.1. 2020. 
Kaavoitukseen on ryhdytty Osuuskauppa Hämeenmaan aloitteesta kaavamuu-

toshakemuksella 19.12.2019. 

OAS 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaavoitustyön ajan: 

www.hameenlinna.fi/kaavoitus  

- OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kaavan verkkosivulla: www.hameen-

linna.fi/kaavoitus 

- mahdollisuus esittää mielipiteitä aina kaavaehdotukseen asti 

LUONNOS 

- Kaavaluonnos esitellään kaupunkirakennelautakunnalle, joka päättää aineis-

ton nähtäville laittamisesta, tavoiteajankohta 03/2020 

-Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutetaan Kaupunkiuutisissa ja ilmoite-

taan verkkosivuilla www.hameenlinna.fi/kaavoitus ja kirjeellä naapureille, tar-

vittaessa järjestetään asukastilaisuus 

- Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 30 vrk, jonka aikana kaavaratkaisusta voi 
esittää mielipiteitä. Aineisto on nähtävillä verkkosivuilla www.hameen-

linna.fi/kaavoitus ja palvelupiste Kastellissa. 

- Viranomaisilta ja verkostonhaltijoilta pyydettiin lausunnot 

- Kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutus-

raportissa, joka löytyy kaavan verkkosivulta www.hameenlinna.fi/kaavoitus  

EHDOTUS 

-Kaavaehdotus esitellään kaupunkirakennelautakunnalle, joka päättää aineis-

ton nähtäville laittamisesta, tavoiteajankohta 06/2020  

-Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan Kaupunkiuutisissa ja ilmoite-

taan verkkosivuilla www.hameenlinna.fi/kaavoitus ja kirjeellä naapureille 

-Kaavaehdotusaineisto on nähtävillä 30 vrk, joka aikana voi esittää muistutuk-

sia kaavaratkaisusta. Aineisto on nähtävillä verkkosivuilla www.hameen-

linna.fi/kaavoitus ja palvelupiste Kastellissa. 
-Viranomaisilta ja verkostonhaltijoilta pyydettiin lausunnot   

-Saatuun palautteeseen annetaan vastineet ja liitetään kaava-aineistoon 

HYVÄKSYMINEN 

- Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

- Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan, tavoiteajankohta 10-11/2020 

- Tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka 

ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävillä olon aikana 

- Valitusaika 30 vrk kaupunginvaltuuston päätöksen julkipanosta 

- Kaava tulee voimaan kuulutuksella 

 

 

 

 

 

 

 

 



      LIITE 1 

Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040  

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 2 

Ote Hämeenlinnan kantakaupungin yleiskaavasta 2035  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 3 

Ote Hämeenlinnan kaupungin ajantasa-asemakaavasta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


