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ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 3.3.2020 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA-
KARTTAA. 

 

1.1 TUNNISTETIEDOT 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaavan nimi: Jukolan S-Marketin kaavamuutos  
 Asemakaava, kaava nro 2578 
 
Kaava-alueen 
määrittely: Asemakaavan muutos koskee Hämeenlinnan kaupun-

gin 25. kaupunginosan korttelin 1 tontteja 2 ja 3, 
korttelin 2 tonttia 4, korttelin 3 tonttia 6, korttelin 74 
tonttia 3, korttelin 163 tontteja 3 ja 4 sekä niihin liittyviä 
katualueita, puistoaluetta ja yleistä pysäköintialuetta. 

 
 
Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu oy / Arto Remes  

    
    

Yhteystiedot: Hämeenlinnan kaupunki 
 Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 
 PL 84, Wetterhoffinkatu 2, 3. krs 
 13100 Hämeenlinna 
 kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 
 
 
Vireilletulopvm.: 2020 kaavoituskatsauksessa  
 
Kaupunkirakennelautakunta:         14.1.2020 
 
Kaupunkirakennelautakunta:         24.3.2020 

  
Kaupunginhallitus: __.__.202_ 
 
Kaupunginvaltuusto: __.__.202_ 
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI  

 
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin länsiosassa Jukolan liikekeskuksessa n. 3 km etäisyydellä 
Hämeenlinnan keskustasta. Nykyisen S-marketin osoite on Ahvenistontie 13. Alueen 
likimääräinen sijainti on esitetty kansilehden kuvassa punaisella rajauksella.  
 

1.3 KAAVAN TARKOITUS  

 
Kaavamuutoksen tavoitteena on jäsentää alueen liike- ja toimistorakennusten korttialueet uudel-
leen ja mahdollistaa uuden S-marketin sekä tarvittavien kaupan pysäköintialueiden rakentaminen 
alueelle. Uusi S-market on tarkoitus sijoittaa toiseen paikkaan nykyisen asemakaavan kortteleiden 
3 ja 163 alueelle. Nykyisen S-marketin alue muuttuisi uuden kaupan pysäköintialueeksi. Jukolan-
raitti siirtyisi hieman itään päin uuden Ahvenistontien tonttiliittymän yhteyteen siten, että kaupan 
pysäköintialueesta muodostuisi yhtenäinen. Kaavamuutoksella varaudutaan myös polttoaineen ja-
kelupisteen ja pesukadun rakentamiseen kyseiselle pysäköintialueelle Ahvenistontien varteen. S-
marketin huoltoajoyhteys siirtyisi Hongistonkujan puolelle, mihin sijoittuisi osa kaupan asiakas-
pysäköinnistä (nykyisen asemakaavan korttelin 74 LPA-alueelle). Suunnittelussa huomioidaan 
alueen läpi kulkevat kevyenliikenteen väylät.  

 
 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 
  

Vireille tulovaihe ja valmisteluvaihe 
 

14.1.2020 Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta päätti (§12) asemakaavamuutok-
sen käynnistämisestä.  

1/2020 Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa 
2020. 

24.3.2020 Asemakaavan muutosluonnoksen käsittely kaupunkirakennelautakunnassa 
  

 

2.2. ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ 
 

Asemakaavan muutos koskee Voutilan 25. kaupunginosan korttelin 1 liike- ja toimistorakennusten 
aluetta (K) ja autopaikkojen aluetta (LPA), liike- ja toimistorakennusten kortteleita 2, 3 ja 163, au-
topaikkojen korttelialuetta (LPA) 74, yleistä pysäköintialuetta (LP), puistoaluetta (VP), Hongiston-
kujan katualuetta ja Hongistonkujan jatkeen pp/t- katualuetta. Lisäksi kaavan muutosalueeseen 
kuuluu Toukolanraitin jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualue (pp) ja osa Jukolanraitin pp- 
katualueesta.  

 
Asemakaavan muutoksella muodostuu Voutilan 25. kaupunginosan autopaikkojen korttelin (LPA) 
1 tontti 3, autopaikkojen korttelin (LPA) 2 tontti 1, liike- ja toimistorakennusten (KL) sekä asuin-, 
liike- ja toimistorakennusten (AL) korttelialueen 3 tontit 1 (KL) ja 2 (AL), autopaikkojen korttelin 
(LPA) 74 tontti 3 sekä niihin liittyvät katualueet (pp, pp/h, pp/t, Hongistonkuja- niminen katu), puis-
toalue (VP) ja yleinen pysäköintialue (LP). 
 
Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen S-marketin siirtämisen ja rakentamisen nykyistä 
suurempana Toukolanraitin eteläpuolelle osoitetulle liike- ja toimistorakennusten korttelin 3 tontille 
1. Vanhan kaupan alue muuttuu uuden marketin pysäköintialueeksi. Kulku Ahvenistontieltä uuden 
kaupan käyttöön tarkoitetulle pysäköintialueelle (LPA- kortteli 2) ja viereiselle vanhalle korttelin 4 
käyttöön tarkoitetulle pysäköintialueelle (LPA- kortteli 1) on suunniteltu kaavan muutoksella uudel-
leen Ahvenistontien uuden liikennesuunnitelman pohjalta tonteille ajon sallivan jalankululle ja pol-
kupyöräilylle varatun kadun kautta (pp/t). Myös nykyinen Jukolanraitin kevyenliikenteen väylä siir-
tyy kulkemaan uuden pp/t- yhteyden kautta. Nykyisen kaupan Ahvenistontien huoltoliikenteen liit-
tymä poistuu ja uuden S- marketin huoltoliikenne tapahtuu Aleksis Kiven kadun suunnasta Hon-
gistonkujan kautta. Liike – ja toimistorakennusten korttelialueen (K) 163 tontti 2 on muutettu asuin-
, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL) tontiksi. Alueen länsiosan puistoalue (VP), alueen 
eteläosan yleinen pysäköintialue (LP), autopaikkojen korttelialue (LPA) 74 sekä Toukolanraitin ja-
lankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie ovat säilyneet vanhan kaavan mukaisina 
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aluevarauksina. Yhteensä kaavamuutoksella on osoitettu rakennusoikeutta 5400 k-m2. Kokonai-
suutena alueen vanhojen asemakaavojen rakennusoikeus laskee 2230 k-m2.   
 

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 
 

Rakentamisen ajoitus on maanomistajan päätettävissä. Alueella on kunnallistekninen valmius. 
KL- korttelin 3 tontin 1 rakentamisen vaatimat vesi- ja hulevesiputkien siirrot sekä jätevesiviemä-
rin uudelleen rakentaminen on selvitetty ja suunniteltu kaavamuutoksen yhteydessä.  
  

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

 
Alueen yleiskuvaus 
 
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin länsiosassa Jukolan liikekeskuksessa n. 3 km etäisyydellä 
Hämeenlinnan keskustasta. Alueen sijainti on liikenneyhteyksien osalta edullinen. Aluetta pohjoi-
sessa rajaava Ahvenistontie ja lännessä rajaava Aleksis Kiven katu ovat osa Hämeenlinnan pää-
tieverkostoa. Alueen läpi kulkeva Toukolanraitti on pääpyöräilyreitti. Suunnittelualue on pääosin Ju-
kolan vanhan liikekeskuksen aluetta ja osa Jukolan tiivistyvää alakeskustaa. Jukolassa on tällä het-
kellä hieman yli 2000 asukasta. Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee kerros- ja pientaloalueita. Lä-
hiympäristössä on lisäksi julkisia palveluita, kuten koulu, päiväkoti, terveysasema ja sairaala.  
 
Alueella sijaitsee S-marketin nykyinen liikerakennus sekä käytöstä poistunut entinen K- ryhmän lii-
kerakennus. Nykyisen S-marketin piha-alueet ovat pääosin pysäköintikäytössä. Myös Hongistonku-
jan varren autopaikkojen korttelialue on rakentunutta pysäköintialuetta. Aleksis Kiven kadun ja Hon-
gistonkujan kulmauksessa on polttoaineen jakeluasema. Alueen kevyenliikenteen väylät ovat pää-
osin rakentuneet voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin 163 alue on rakentumaton.   
 

 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus on esitetty kantakartalla. Kartta: KTJ. 
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Kuva 2. Ortoilmakuva alueelta.  

 
 
Suunnittelualueen historiaa 
 
Jukola on Hämeenlinnan kaupungin nuoria lähiöitä. Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön ra-
kentuminen on tapahtunut pääosin 1980- 1990- luvuilla. Alue on ollut 1980- luvun alkupuolelle 
saakka maanviljelyskäytössä. 
 
Suunnittelualueen nykyiset rakennukset ovat rakentuneet liiketoiminnan tarpeisiin. Alueella on ol-
lut mm. kaupan ja ravintolapalvelujen toimintaa.  
 

3.1.1 Luonnonympäristö  

 
Luonnonympäristö  
 
Suunnittelualueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai Natura 2000 verkostoon kuuluvia alueita 
eikä alueelta ole tiedossa erityisiä luontoarvoja. Lähde: Ympäristöhallinnon ympäristökarttapalvelu 
Karpalo. 
 
Suunnittelualue on pääosin rakentunut eikä rakentuneilla alueilla ole luonnontilaista ympäristöä. 
Alue on kokonaan entistä peltoa ja alueen vielä rakentumattomilla osilla kasvava puusto on syn-
tynyt viljelyn päätyttyä 1980- luvulta alkaen. Voimassa olevan asemakaavan puistoalueella on 
pieni mäntyjä kasvava kuvio. Voimassa olevan asemakaavan rakentumattomilla korttelin 163 ton-
teilla ja niiden viereisellä kaavan mukaisella pysäköintialueella kasvaa nykyisin nuorehkoa lehti-
puuta, pääosin koivua.   
 
Pohjavesi 
 
Ahvenistonharjun pohjavesialue (Ahvenisto-0410902) ulottuu pieneltä osin suunnittelualueelle Ah-
venistontien varressa. Varsinainen Ahvenistonharjua myötäilevä pohjaveden muodostumisalue si-
jaitsee kaavan muutosalueen ulkopuolella (kuva 3). Ahveniston tekopohjavesilaitos sijaitsee Ah-
venistonharjulla n. 1 km:n päässä suunnittelualueesta. 
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Kuva 3. Ahveniston pohjavesialue (Pohjavesialueen rajaus ja varsinainen muodostumisalue) 
 
 
Ympäristöhäiriöt 
 
Alueelta ei ole tiedossa pilaantuneita maa-alueita. Lähde: Ympäristökarttapalvelu Karpalo. 
 
Ahvenistontien ja Aleksis Kiven kadun ajoneuvoliikenteestä saattaa aiheutua meluhäiriötä. Ahve-
nistontien liikenteen aiheuttamaa melua on tutkittu SITOWISE:n laatimassa meluselvityksessä 
(09/2019). 
 
Suunnittelualue sijaitsee Seveso II laitoksen (Ahveniston lämpölaitos) konsultointivyöhykkeellä 
(vaarallista kemikaalia käyttävä tai varastoiva laitos).  
 
Ahveniston lämpökeskuksen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat ilmaan (lähde: Ha-
meen Ympäristökeskuksen ympäristölupapäätos HAM-2004-Y-293-111). Polttaessa maakaasua 
merkittävin vaikutus ilmanlaatuun ja luontoon on typen oksidit. Toiminnanharjoittaja arvioi, että 
Ahveniston lämpökeskuksen toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta Hameenlinnan ilmanlaatuun 
tai muuhun ympäristöön, vaikka tuotantomäärät kasvaisivat. (Lähde: Ahveniston Sairaalan ase-
makaavan muutoksen kaavaselostus 20.1.2020). 
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3.1.2 Rakennettu ympäristö 
 
Yhdyskuntarakenne 
 

Jukolan alue on kaavallisesti ja maankäytöllisesti osa Hämeenlinnan kaupungin yhdyskuntaraken-
netta. Kantakaupungin yleiskaavassa 2035 suunnittelualue on osa Jukolan alakeskusta, joka puo-
lestaan rajautuu laajenevaan ja tiivistyvään keskusta-alueeseen.  
 
Rakennuskanta 
Nykyinen noin 2 100 m2:n suuruinen S-market sijaitsee Ahvenistontien varressa asemakaavan 
liike- ja toimistorakennusten korttelissa 2. Kaupan pysäköinti on järjestetty marketin itäpuolelle 
Ahvenistontien ja Aroniitunkujan väliin. Korttelissa 3 sijaitsee noin 2 500 m2:n suuruinen entinen 
K-kaupan rakennus.  
 
Väestö 
Jukolassa on tällä hetkellä hieman yli 2000 asukasta. Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee lähinnä 
kerros- ja pientaloalueita. 
 
Kaupunki-taajamakuva  
 

Jukolan liikekeskusta on rakentunut varsin väljästi sisältäen kaksi isompaa matalaa liikeraken-
nusta, aukioita, pysäköintialueita ja kevyenliikenteen väyliä. Alue on rakentunut loivapiirteiselle 
entiselle peltoalueelle. Alueen pohjoispuolista maisemaa hallitsevat avoin peltoalue ja peltoalueen 
takana nousevat sairaalanmäki ja Ahvenistonharju. Liikekeskuksen toriaukion koillis-itäpuolella 
oleva 8. kerroksinen kerrostalo ja Toukolanraitin varren muut matalammat kerrostalot hallitsevat 
taajamakuvaa suunnittelualueelta harjun suuntaan tarkasteltuna. Alueen länsipuolella sijaitsevan 
Ahveniston lämpölaitoksen piippu erottuu maamerkkinä alueen kaupunkikuvassa.    
 
Palvelut  
 

Hameenlinnan keskusta palveluineen sijaitsee n. kolmen kilometrin päässä suunnittelualueelta. 
Jukolan lähipalvelut ovat keskittyneet liikekeskuksen alueelle. Suunnittelualueella toimii nykyisin 
päivittäistavarakauppa. Alueella on aiemmin ollut myös muita kauppoja ja ravintolatoimintaa.  
 
Julkisista palveluista lähiympäristössä on mm. koulu, päiväkoteja, terveysasema ja Kanta-Hämeen 
keskussairaala. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Suunnittelualueella toimiva päivittäistavarakauppa työllistää n. 30 henkilöä. Läheinen Kanta-Hä-
meen keskussairaala on Hämeenlinnan suurimpia työllistäjiä. 
 
Virkistys  
Suunnittelualueella ei ole erityistä merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta. Alueen kevyen lii-
kenteen väylät toimivat osaltaan ihmisten ulkoilu- ja virkistyskäytössä. Läheinen Ahvenistonharju 
sekä Ahveniston virkistys- ja ulkoilualue tarjoavat erinomaiset puitteet yleiseen virkistyskäyttöön. 
 
Liikenne 
 

Alueen sijainti on liikenneyhteyksien puolesta edullinen. Alue sijaitsee noin kolmen kilometrin 
päässä valtatiestä, noin neljän kilometrin päässä pääradasta ja Hämeenlinnan rautatieasemasta 
sekä on osa joukkoliikennevyöhykettä. Aluetta pohjoisessa rajaava Ahvenistontie ja lännessä ra-
jaava Aleksis Kiven katu ovat osa Hämeenlinnan päätieverkostoa. Alueen läpi kulkeva Toukolan-
raitti on pääpyöräilyreitti. 
 
Nykyisen S-marketin pysäköintialueen ja kaupan takana olevan huoltopihan liittymät ovat suoraan 
Ahvenistontielle. Marketin ja pysäköintialueen välistä kulkeva Jukolanraitti toimii kevyenliikenteen 
yhteytenä Ahvenistontien ja liikekeskuksen toriaukion välillä jatkuen edelleen torilta kaakon suun-
taan.  
 
Maanomistus 
Hämeenmaan kiinteistöt Oy omistaa kiinteistöt 109-25-1-2 ja 109-25-2-4. Kiinteistön 109-25-3-6 
omistaa Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Länsikeskus, jonka osakekannan omistaa Hämeenmaan kiin-
teistöt 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 Hä-
meenlinnan kaupungin omistuksessa.   
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Tekninen huolto  
Suunnittelualueen nykyiset toiminnot on liitetty kunnallistekniseen verkostoon. Alueella kulkee Ha-
meenlinnan Seudun Vesi Oy:n vesi-, hulevesi- ja viemäriputkia. Tämän kaavahankkeen osalta 
merkittävimmät HS-Veden alueelle sijoittuvat putket ovat Hongistonkujan jatkeen kohdalla kulke-
vat vesi- hulevesi- ja viemäriputket sekä nykyisen S-marketin länsipuolelta kulkeva Sampo-Alajärvi 
suunnan paineviemäri. Tavoitteen mukainen uuden S-marketin rakentaminen edellyttää HS-Ve-
den laatiman esisuunnitelman perusteella Hongistonkujan vesi- hulevesiputkien siirtämistä ja vie-
märin rakentamista uudelleen suojaputkessa. HS-Veden johtokartta on esitetty kuvassa 4.   
 
Kaavamuutosalueen sähkönjakelusta vastaa Elenia Oy. Alue sijaitsee olemassa olevien Loimua 
Oy:n kaukolämpölinjojen varrella. Alueen länsipuolella sijaitsee Loimua Oy:n Ahveniston lämpö-
laitos. Suunnittelualueen länsiosassa kulkee kaasuputki.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 4. Johtolinjat taustakartalla. HS-vesi 2019.  

 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
 

 
Suunnittelualue ei sijaitse maakunnallisten tai valtakunnallisten merkittävän rakennettujen kulttuu-
riympäristöjen alueella. Alueella ei sijaitse arvokasta rakennuskantaa.   
 
Suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arvokkaita kulttuuriympä-
ristökohteita. Lähde: Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkuna (Kyppi). 
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3.2 SUUNNITTELUTILANNE  

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää (MRL 4 §). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat 
valtioneuvoston hyväksymiä alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevia tavoitteita. Valtioneuvos-
ton päätös uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on tullut voimaan 1.4.2018. 
Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huo-
mioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista (MRL 24§). 
 
Maakuntakaava 
 
12.9.2019 voimaan tulleessa Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:ssa suunnittelualue on kes-
kustatoimintojen aluetta (C158). C-merkinnällä osoitetaan näiden keskusten keskustamaisen asu-
misen ja keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen alueet niihin liittyvine liiken-
nealueineen ja puistoineen. Keskustatoimintojen alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudul-
lisia vähittäiskaupansuuryksiköitä. Vähittäiskaupan suuryksiköt on suunniteltava keskustaympä-
ristöön soveltuviksi. Lisäksi alue on osoitettu punaisen rajauksella kaupunkimaisen kehittämisen 
alueeksi, joka tarjoaa sijainniltaan ja ympäristöltään mahdollisuuden korkeatasoisen ja ekologi-
sesti laadukkaan kaupunkirakenteen kehittämiselle (kuva 5). 

 

 
 
Kuva 5. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040. 

 
Yleiskaava 
 
Kantakaupungin yleiskaavassa 2035 (29.9.2018) alue on osa Jukolan alakeskusta, joka puoles-
taan rajautuu laajenevaan ja tiivistyvään keskusta-alueeseen. 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 osoi-
tettu kevyen liikenteen reitin yhteystarve. Lisäksi suunnittelualue sijoittuu Seveso II laitosten kon-
sultointivyöhykkeelle (sv- merkintä, vaarallista kemikaalia käyttävä tai varastoiva laitos).  
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Kuva 6. Ote Hämeenlinnan kantakaupungin yleiskaavasta 2035. 

 
 
Asemakaava 
 
Alueella on voimassa neljä asemakaavaa. 
 
Asemakaavassa nro 1730 (28.9.1984) Korttelin 1 tontin 2 käyttötarkoitus on liike – ja toimistora-
kennusten korttelialue (K). Tontin rakennusoikeus on 1 000 k-m2 ja kerrosluku on II. Korttelin 1 
tontin 3 käyttötarkoitus on autopaikkojen korttelialue (LPA). LPA kortteli 1 on tarkoitettu korttelin 4 
käyttöön. 
 
Asemakaavassa nro 1944 (10.1.1989) korttelin 3 ja korttelin 163 tonteilla 3 ja 4 käyttötarkoitus on 
liike – ja toimistorakennusten korttelialue (K). Kaava-alueeseen 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 tontilla 4 
on 936 k-m2. 
 
Asemakaavassa nro 2055 (8.11.1991) korttelin 2 tontin 4 käyttötarkoitus on liike – ja toimistora-
kennusten korttelialue (K). Tontin rakennusoikeus on 2 050 k-m2 ja kerrosluku on II. 
Asemakaavassa nro 2519 (31.12.2015) korttelin 74 käyttötarkoitus on autopaikkojen korttelialue 
(LPA). LPA kortteli 74 on tarkoitettu K- korttelin 3 käyttöön.  
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Kuva 7. Ote Hämeenlinnan ajantasa-asemakaavasta.  

 
 
Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Rakennusjärjestys 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hameenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen 28.1.2019 § 
12. Rakennusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei 
toisin määrää. 
 
Rakennuskielto 
Kaavamuutosalue ei ole rakennuskiellossa. 
 
Pohjakartta 
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. 
 
Muut selvitykset 
Asemakaavan muutoksen laadinnassa hyödynnetään kantakaupungin yleiskaavan 2035 ja vierei-
sen Ahveniston sairaalan asemakaavoituksen yhteydessä laadittuja selvityksiä.  
 
Liikennejärjestelyjen osalta asemakaavan muutoksessa tukeudutaan Kanta‐Hämeen uuden kes-
kussairaalan liikennesuunnitelmaan (Sitowise Oy). 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖK-
SET 

  

Kaavoitus on tullut vireille Osuuskauppa Hämeenmaan aloitteesta. Hämeenlinnan kaupungin 
kaupunkirakennelautakunta teki 14.1.2020 (§ 12) asemakaavan muutoksen käynnistämispäätök-
sen (HML/5094/10.02.03.01/2019). 
 
Kaavamuutoksen vireille tulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa 2020. 
 
Kaavamuutoksesta tehdään maankäyttösopimus Hämeenmaan kiinteistöt Oy:n kanssa.  
 

4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ  
 

Osalliset ja palaute  
 

• 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 sekä rakennuttamisen, 
rakentamisen ja kunnossapidon palvelut ja rakennusvalvonta  

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

Elenia Verkko Oy, Loimua Oy, teleoperaattorit 
 
Kaavan aineisto pidetään esillä kaupungin verkkopalvelussa www.hameenlinna.fi/kaavat koko 
kaavoitusprosessin ajan. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset toimitetaan Kaupunkirakennelauta-
kunnalle osoitettuna kaavoitusyksikköön osoitteeseen Wetterhoffinkatu 2, PL 84, 13101 Hä-
meenlinna tai sähköpostilla kaupunkirakenne@hameenlinna.fi.  
 
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen  
Kaavaluonnoksesta ja –ehdotuksesta pyydetään viranomaisilta ja verkostonhaltijoilta lausunnot. 
Nähtävillä olo ajoista tiedotetaan kuulutuksella Kaupunkiuutisissa ja kaupungin sähköisellä ilmoi-
tustaululla. Välittömän vaikutusalueen naapurustoa tiedotetaan kirjeitse.  
Osallistuminen ja vuorovaikutus on kuvattu selostuksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmassa (OAS). 
 

4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

 
Kaavamuutoksen tavoitteena on jäsentää alueen liike- ja toimistorakennusten korttialueet uudel-
leen ja mahdollistaa uuden S-marketin sekä tarvittavien kaupan pysäköintialueiden rakentaminen 
alueelle. Uusi S-market on tavoitteena sijoittaa toiseen paikkaan nykyisen asemakaavan korttelei-
den 3 ja 163 alueelle. Nykyisen S-marketin alue muuttuisi uuden kaupan pysäköintialueeksi. Ju-
kolanraitti siirtyisi hieman itään päin uuden Ahvenistontien tonttiliittymän yhteyteen siten, että kau-
pan pysäköintialueesta muodostuisi yhtenäinen. Kaavamuutoksella varaudutaan myös polttoai-
neen jakelupisteen ja pesukadun rakentamiseen kyseiselle pysäköintialueelle Ahvenistontien var-
teen. S-marketin huoltoajoyhteys siirtyisi Hongistonkujan puolelle, mihin sijoittuisi osa kaupan asia-
kaspysäköinnistä (nykyisen asemakaavan korttelin 74 LPA-alueelle). Samalla LPA- korttelin 74 
alueelle rakentunut polttoaineen jakelupiste huomioidaan kaavallisesti. 
 
Alueen yleisen käytön kannalta tavoitteena on huomioida alueen läpi kulkeva Toukolanraitin pää-
pyöräilyreitti ja Jukolanraitin kevyenliikenteen yhteys. Kaavaprosessin aikana on tullut esille tarve 
varautu hulevesien käsittelyyn alueen länsiosan puistoalueella. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE    

 
Kaavamuutoksen pohjana olleiden uuden S-marketin viitesuunnitelmien laatimisesta on 
vastannut arkkitehti Taina Anttila Ajan Arkkitehdit Oy:stä. Ahvenistontien liikennejärjestelyjen 
osalta kaavamuutoksessa on tukeuduttu Sitowise Oy:n laatimaan liikennesuunnitelmaan.  
 
Uuden S-marketin rakentamisalue on osoitettu kaavamuutoksella liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueeksi (KL) 3, joka muodostuu vanhan kaavan liike- ja toimistorakennusten korttelialu-
eesta(K) 3, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) 163 tontista 3 sekä Hongistonkujan pp/t- 
alueesta. Nykyisen S-marketin liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) 2 ja kaupan pysäköin-
tialueena oleva liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) 1 osa on muutettu uuden S-marketin 
korttelin 3 käyttöön tarkoitetuksi autopaikkojen korttelialueeksi (LPA- kortteli 2). Kaavan muutos-
alueen ulkopuolisen korttelin 4 käyttöön tarkoitetun autopaikkojen korttelialueen (LPA) 1 alue on 
säilynyt Ahvenistonien liittymäaluetta lukuun ottamatta vanhan kaavan mukaisena. Liike- ja toimis-
torakennusten korttelialueen (K) 163 tontti 4 on muutettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten kort-
telialueen (AL) tontiksi 2. Alueen länsiosan puistoalue (VP), alueen eteläosan yleinen pysäköinti-
alue (LP) ja autopaikkojen korttelialue (LPA) 74 sekä Toukolanraitin jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattu katu/tie ovat säilyneet vanhan kaavan mukaisina aluevarauksina.  
 
Uuden S- marketin huoltoliikenne tapahtuu Aleksis Kiven kadun suunnasta Hongistonkujan nykyi-
sen katualueen kautta. Huoltoliikenteessä voidaan hyödyntää myös yleistä pysäköintialuetta (LP). 
Nykyisen kaupan Ahvenistontien huoltoliikenteen liittymä on kaavallisesti poistettu. Hongistonku-
jan katualueen loppuosa on muutettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi/tieksi, jolla 
huoltoajo on sallittu. Muutoksen tarkoituksena on rauhoittaa LPA- korttelin 74 asiakaspysäköinti-
alueen ja uuden kaupan välinen katualue yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä ja edistää näin alueen ke-
vyenliikenteen turvallisuutta. Kulku Ahvenistontieltä uuden kaupan käyttöön tarkoitetulle pysäköin-
tialueelle (LPA 2) ja korttelin 4 käyttöön tarkoitetulle pysäköintialueelle (LPA 1) on suunniteltu kaa-
van muutoksella uudelleen Ahvenistontien uuden liikennesuunnitelman pohjalta. Molempia auto-
paikkojen korttelialueita palveleva Ahvenistontien liittymä on sijoitettu liikennesuunnitelman mukai-
sesti paikkaan, johon on tarkoitus tulla Ahvenistontien liikennejärjestelyjä kehitettäessä valo-oh-
jattu liittymä. Kaavamuutoksella on osoitettu ko. Ahvenistontien liittymästä Toukolanraitille jatkuva 
jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu (pp/t). 
Tämän väylän mitoituksessa on huomioitu nykyisen Jukolanraitin kevyenliikenteen väylän siirtymi-
nen samaan yhteyteen.     
 
Alustava KL korttelin 3 tontin 1 sekä LPA- kortteleiden 2 ja 74 tontinkäyttösuunnitelma on esitetty 
kuvassa 8.   
 

5.2 MITOITUS    

 
Asemakaavan muutosalueen voimassa olevien asemakaavojen rakennusoikeus on yhteensä 
7630 k-m2. Kaavamuutoksella on osoitettu rakennusoikeutta 3800 k-m2 liike- ja toimistorakennus-
ten korttelinosan 3 tontille 1, 1200 k-m2 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelinosan 3 tontille 
2 ja 400 k-m2 autopaikkojen korttelialueelle (LPA) 2. Yhteensä kaavamuutoksella on osoitettu ra-
kennusoikeutta 5400 k-m2. Alueen rakennusoikeuden määrä laskee kaavamuutoksella 2230 k-m2.   

 
Asemakaavan seurantalomake liitteenä 2. 
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Kuva 8. Alustava KL korttelin 3 tontin 1 sekä LPA- kortteleiden 2 ja 74 tontinkäyttösuunnitelma   

 
 

5.3 ALUEVARAUKSET    

 
Korttelialueet 
 
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) 
 
Liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) 163 tontti 4 on muutettu asuin-, liike- ja toimistora-
kennusten korttelialueen (AL) tontiksi 2. AL- korttelin tontin 2 pinta-ala on kaavakartalta mitattuna 
1872 m2. Tontin kerrosluku on neljä (IV) ja rakennusoikeus 1200 k-m2. Kulku tontille on osoitettu 
yleisen pysäköintialueen (LP) kautta ohjeellisena ajoyhteytenä (ajo).   
 
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa AL- korttelialueella rakentaa: 
- kerroksiin teknisiä tiloja ja asuntojen ulkopuolisia asukkaita palvelevia apu- ja yhteistiloja, joiden 
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 10% asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden li-
säksi. 
- hissikuilut ja porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa. 
- porrashuoneisiin yhteydessä olevia ja luonnonvaloa saavia kerrosauloja kussakin kerroksessa. 
- ilmastoinnin laitteita varten tiloja, nämä saa sijoittaa rakennuksen katolle. 
- edellä mainittujen tilojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 20 % asemakaavaan merki-
tyn rakennusoikeuden lisäksi. 
- oleskelualueelle katoksia, rakennelmia ja pihavarastoja enintään 50 m². 
 
AL- korttelialueelle rakennettaessa on osoitettava tontilla vähintään yksi autopaikka 
- kutakin liike- ja toimistorakentamisen kerrosalan 70 m² kohti  
- kutakin asuinkerrosalan 85 m² kohti  
Polkupyöräpaikkoja on varattava tontilla seuraavasti: 
- 2 paikkaa kutakin asuinhuoneistoa kohti  
- 1 paikka kutakin liike- ja toimistorakentamisen kerrosalan 100 m² kohti  
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Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (KL) 
 
Kaavamuutoksella on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (KL) 3 tontti 1, joka muo-
dostuu vanhan kaavan liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (K) 3, liike – ja toimistoraken-
nusten korttelialueen (K) 163 tontista 3 sekä Hongistonkujan pp/t- alueesta. KL- korttelin 3 tontin 
1 pinta-ala on kaavakartalta mitattuna 6025 m2. Tontin kerrosluku on kaksi (II) ja rakennusoikeus 
3800 k-m2. Kulku tontille tapahtuu Hongistonkujan nykyisen katualueen kautta. Tontin huoltoliiken-
teessä voidaan hyödyntää myös yleistä pysäköintialuetta (LP), jolle on osoitettu ohjeellisen ajoyh-
teyden kaavamerkintä (ajo) tontille kulkua varten.  
 
KL- korttelin 3 tontin 1 rakentamisessa tulee huomioida tontilla sijaitseva viemäri (j).  
 
KL- korttelialueelle rakennettaessa on osoitettava tontilla tai LPA- korttelialueella vähintään yksi 
autopaikka 
- kutakin liike- ja toimistorakentamisen kerrosalan 70 m² kohti  
Polkupyöräpaikkoja on varattava tontilla tai LPA- alueella seuraavasti: 
- 1 paikka kutakin liike- ja toimistorakentamisen kerrosalan 100 m² kohti  
 
Autopaikkojen korttelialueet (LPA) 
 
Asemakaava muutoksella on osoitettu autopaikkojen korttelialueet (LPA) 1, 2 ja 74.  
 
Autopaikkojen korttelialueen (LPA) 1 tontin 3 alue on osoitettu Ahvenistontien liittymäaluetta 
lukuun ottamatta vanhan kaavan mukaisena aluevarauksena. LPA- korttelin 1 tontin 3 pinta-ala on 
kaavakartalta mitattuna 2431 m2. LPA- kortteli 1 on tarkoitettu kaavan muutosalueen ulkopuolisen 
korttelin 4 käyttöön ja alue on jo rakentunut pysäköintialueeksi. Kaavamuutoksella on poistettu 
LPA- korttelin 1 nykyinen liittymä Ahvenistontielle. Tarkoitus on, että kulku LPA- korttelista 1 Ah-
venistontielle siirtyy tapahtuvaksi kaavamuutoksella osoitetun tonteille ajon sallivan jalankululle ja 
polkupyöräilylle varatun kadun kautta (pp/t). Liittymäjärjestelyn muutos on vaatinut LPA- korttelin 
1 vanhan kaavan mukaisen auton säilytyspaikan rakennusalan poistamisen korttelin pp/t- katualu-
een puoleisesta reunasta. Kaavamuutoksella on lisäksi osoitettu LPA- korttelin 1 eteläosassa si-
jaitseva puistomuuntaja ohjeellisella viivamerkinnällä muuntaja (mu).   
 
Kaavamuutoksella on osoitettu autopaikkojen korttelialueen (LPA) 2 tontti 1, joka muodostuu 
vanhan kaavan liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (K) 2, osasta liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialueen (K) 1 tonttia 2 sekä Jukolanraitin jalankululle ja polkupyöräilylle varatusta 
katualueesta (pp). LPA- korttelin 2 tontin 1 pinta-ala on kaavakartalta mitattuna 7242 m2. LPA- 
korttelin 2 tontti 1 on tarkoitettu kaavamuutoksella osoitetun liike- ja toimistorakennusten kortteli-
alueen (KL) 3 käyttöön. Tavoitteen mukaisesti nykyinen S- market tulee poistumaan LPA- kortte-
lista 2 ja alue tulee toimimaan jatkossa uuden S- marketin asiakaspysäköintialueena. Kaavamuu-
toksella osoitetun LPA- korttelin 2 Ahvenistontien puoleiseen reunaan on osoitettu alueen osa, 
jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman sekä autopesulan (pj-1). pj-1- alueen rakennusoikeus 
on 400 k-m2. Kaavalla määrätään, että polttoaineen jakeluaseman rakenteita ei saa sijoittaa poh-
javesialueelle.  
 
Kaavamuutoksella on poistettu nykyisen S- marketin huoltoajon liittymä Ahvenistontielle. Tarkoitus 
on, että kulku LPA- korttelista 2 Ahvenistontielle tapahtuu kaavamuutoksella osoitetun tonteille 
ajon sallivan jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun kautta (pp/t). Myös nykyinen Jukolan-
raitin kevyenliikenteen väylä siirtyy kulkemaan uuden pp/t- yhteyden kautta. 
 
LPA- korttelin 2 tontin 1 rakentamisessa tulee huomioida tontin länsiosassa kulkeva viemäri (j).  
 
Autopaikkojen korttelialueen (LPA) 74 tontin 3 alue on osoitettu alueen vanhan kaavan mukai-
sena aluevarauksena. LPA- korttelin 74 tontin 3 pinta-ala on kaavakartalta mitattuna 3137 m2. 
LPA- korttelin 74 tontti 3 on tarkoitettu kaavamuutoksella osoitetun liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueen (KL) 3 käyttöön. Alue toimii nykyisin pääosin pysäköintialueena. Tavoitteen mukai-
sesti LPA- kortteli 74 tulee toimimaan jatkossa uuden S- marketin asiakaspysäköintialueena.  LPA- 
korttelin 74 Aleksis Kiven kadun puoleisessa reunassa sijaitseva polttoaineen jakeluasema on 
huomioitu kaavamuutoksessa osoittamalla alueen osan kaavamerkintä, jolle saa sijoittaa polttoai-
neen jakeluaseman (pj).  
 
LPA- korttelin 74 tontin 3 rakentamisessa tulee huomioida tontin eteläosassa kulkeva kaasuputki 
(k) sekä pohjoisosan sähköjohto (z).  
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Muut alueet 
 
Puisto (VP) 
 
Kaavan muutosalueen länsiosan puistoalueen (VP) kaamerkintä on osoitettu alueen vanhan kaa-
van mukaisena aluevarauksena. VP- alueen pinta-ala on kaavakartalta mitattuna 2456 m2. VP- 
alueelle on osoitettu ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa hulevesien hallintaa varten tarpeel-
lisia rakenteita ja laitteita (hu). 
 
Yleinen pysäköintialue (LP) 
 
Kaavan muutosalueen eteläosan yleisen pysäköintialueen kaavamerkintä (LP) on osoitettu alueen 
vanhan kaavan mukaisena aluevarauksena. LP- alueen pinta-ala on kaavakartalta mitattuna 1600 
m2. LP- alueelle on osoitettu ohjeellinen ajoyhteysmerkintä (ajo), joka on tarkoitettu kulkuyhteyden 
järjestämiseen AL- ja KL- korttelin 3 tonteille. Kaavamuutoksella on lisäksi osoitettu LP- alueella 
Hongistonkujan varressa sijaitseva puistomuuntaja ohjeellisella viivamerkinnällä muuntaja (mu).   
 
Kadut 
 
Hongistonkujan katualueen loppuosa on muutettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi ka-
duksi/tieksi, jolla huoltoajo on sallittu. Hongistonkujan jatkeena ollut jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu (pp/t) on poistunut kaavamuutoksella.  
 
Toukolanraitti on osoitettu kaavamuutoksessa jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna katuna (pp) 
alueen vanhan kaavan mukaisesti.   
 
Jukolanraitin jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu (pp) on siirretty pohjoisemmaksi osaksi 
uutta pp/t- yhteyttä.  
 
Pohjavesialue 
 
Pieneltä osin Ahvenistontien varressa kaavan muutosalueelle ulottuva pohjavesialue (Ahvenisto-
0410902) on osoitettu tärkeän tai vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen viivamerkinnällä 
(pv). 
 
Kaavan yleismääräyksissä määrätään, että pohjavesialueella (pv) tapahtuvaa rakentamista ja 
muita toimintoja ohjaa pohjaveden pilaamiskielto (YSL 17 §) ja vesitaloushankkeen yleinen luvan-
varaisuus (VL 3:2 §). Uudet vaarallisten kemikaalien säiliöt sekä öljysäiliöt on sijoitettava raken-
nuksen sisätiloihin ja varustettava ne suojarakenteilla tai maan päälle vesitiiviisiin katettuihin suoja-
altaisiin, joiden tilavuus on suurempi kuin varastoitavien aineiden enimmäismäärä. Rakentaminen 
ei saa ulottua pohjavesipintaan saakka. Rakentamisen yhteydessä pohjaveden pintaa ei saa alen-
taa ja rakentamisessa tulee käyttää puhtaita kivennäismaita, kuten soraa ja hiekkaa. 
 
Hulevesien hallinta  
 
Kaavan yleismääräyksissä määrätään, että kiinteistö liitetään vesihuoltolain mukaan huleve-
siviemäriin. Tontilla muodostuvat puhtaat hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttää ton-
tilla tai mahdollisuuksien mukaan johtaa viivytettyinä kaupungin hulevesiverkostoon. Pysäköinti- ja 
lastausalueilla muodostuvat hulevedet tulee tarvittaessa käsitellä ennen viivytystä, jotta pohjave-
den laatua ei heikennetä. Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä yksityiskohtainen hulevesien 
hallintasuunnitelma, jossa tulee ottaa huomioon mahdollinen ilmastonmuutoksen aiheuttama ve-
simäärien lisääntyminen 20 %:lla. Hulevesien hallintasuunnitelmassa tulee esittää myös tulvareitit. 
 
VP- alueelle on osoitettu ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa hulevesien hallintaa varten tar-
peellisia rakenteita ja laitteita (hu). 
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5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 
 
Alueen sijainti on liikenneyhteyksien puolesta edullinen ja alue tukeutuu oleviin kunnallisteknisiin 
verkostoihin. Alue on osa kaupungin nykyistä yhdyskuntarakennetta ja kuuluu kantakaupungin 
yleiskaavassa osoitettuun Jukolan alakeskustaan, joka puolestaan rajautuu laajenevaan ja tiivis-
tyvään keskusta-alueeseen. Asemakaavan muutokselle ei ole vaikutusta kaupungin nykyiseen yh-
dyskuntarakenteeseen.  
 
Asemakaavan muutoksella jäsennetään Jukolan alueen liikekeskuksen ja sen lähiympäristön ra-
kentamis- ja pysäköintialueet uudelleen. Alueella olevat kaksi kauppakiinteistöä tulevat kaavan 
toteutuessa poistumaan ja alueelle rakentuu yksi suurempi kaupan liikerakennus. Kokonaisuutena 
alueen vanhojen kaavojen mukainen rakennusoikeus tulee kaavamuutoksella laskemaan. Uuden 
kaupan alue on osoitettu vanhan asemakaavan liike- ja toimistorakennusten korttelialueiden mu-
kaisesti enintään kaksikerroksisena rakentamisalueena. Käytännössä uusi kauppa tulee kuitenkin 
toteutumaan alueen nykyisten rakennusten tapaan pääosin yksikerroksisena. Kaavamuutoksella 
on muutettu yksi vanhan asemakaavan liike- ja toimistorakennusten korttelialueen tontti (jota voi-
taisiin käyttää osittain myös julkiseen rakentamiseen), asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortte-
lialueen (AL) tontiksi. Kaavaa on muutettu tältä osin, koska vanhan kaavan mukaiselle liike- ja 
toimistorakentamiselle ei ole nähty olevan alueella tarvetta. AL- korttelin tontin osalta rakentami-
sen kerrosluku on nostettu kahdesta neljään. Asemakaavan muutoksen toteutuminen tulee muut-
taman Jukolan liikekeskuksen ja sen ympäristön nykyistä kaupunkikuvaa. Alueen rakennettu ym-
päristö muodostuu kuitenkin jatkossakin nykytilanteen mukaisesti pääosin matalasta liikerakenta-
misesta, aukioista, pysäköintialueista ja kevyenliikenteen väylistä. Kaavamuutoksesta ei aiheudu 
merkittäviä tai haitallisia vaikutuksia alueen rakennettuun ympäristöön. 
 
Uuden kaupan rakentamisella pyritään osaltaan asiakasmäärien lisääntymiseen. Lisäksi kaava-
muutoksen mahdollistamien uuden polttoaineen jakeluaseman ja autopesulan voidaan arvioida 
toteutuessaan myös lisäävän asiakasmääriä. Uuden kaupan Ahvenistontien varren asiakas-
pysäköintialueen ja viereisen korttelin 4 käyttöön tarkoitetun pysäköintialueen liittyminen Ahvenis-
tontielle on ratkaistu kaavan muutoksessa Ahvenistontien uuden liikennesuunnitelman pohjalta. 
Pysäköintialueita palveleva Ahvenistontien liittymä on sijoitettu liikennesuunnitelman mukaisesti 
paikkaan, johon on tarkoitus tulla Ahvenistontien liikennejärjestelyjä kehitettäessä valo-ohjattu liit-
tymä. Myös nykyinen Jukolanraitin kevyenliikenteen väylä siirtyy uuden liittymän yhteyteen. Uuden 
kaupan huoltoliikenne siirtyy tapahtumaan Hongistonkujan kautta ja vanhan kaupan huoltoliiken-
teen liittymä Ahvenistontielle poistuu. Mahdollinen alueen asiakasliikenteen lisääntyminen on huo-
mioitu Ahvenistontien liikennejärjestelyjen kehittämissuunnitelmissa ja alueen liikenneturvallisuus 
tulee kokonaisuutena parantumaan merkittävästi, kun Ahvenistontien parantaminen toteutuu.  
 
Asemakaavan muutoksen mukainen uuden kaupan rakentaminen vaatii vesi- ja hulevesiputkien 
siirtoja sekä jätevesiviemärin uudelleen rakentamisen nykyisen Hongistonkujan jatkeen osalta. 
Vesi- ja hulevesiputkien siirrot sekä jätevesiviemärin uudelleen rakentaminen on suunniteltu kaa-
vamuutoksen yhteydessä ja ne toteutetaan uuden kaupan rakentamisen yhteydessä. Myös alueen 
hulevesien hallintaa on tarkasteltu osana kaavan muutosta. Kaavalla on annettu hulevesien hal-
lintaa koskevia määräyksiä ja kaavalla määrätään, että rakennusluvan yhteydessä on esitettävä 
yksityiskohtainen hulevesien hallintasuunnitelma. 
 
 
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Suunnittelualueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Suunnittelualue on pääosin rakentunut eikä ra-
kentuneilla alueilla ole luonnontilaista ympäristöä. Ainoastaan kaavamuutoksella osoitetun KL- ja 
AL -korttelin 3 eteläosassa sijaitsee rakentumaton nuorehkoa lehtipuuta kasvava metsikkö. Tä-
mäkin alue on osoitettu jo voimassa olevassa kaavassa rakentamiskäyttöön. Arvioidaan, että kaa-
vamuutoksesta ei aiheudu merkittävää vaikusta luonnonympäristöön. 
 
Pieneltä osin kaavan muutosalueelle Ahvenistontien varressa ulottuva Ahveniston pohjavesialue 
on osoitettu kaavassa tärkeän tai vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen viivamerkinnällä 
(pv). Kaavalla määrätään, että LPA- kortteliin 2 rakennettavaksi mahdollistetun polttoaineen jake-
luaseman rakenteita ei saa sijoittaa pohjavesialueelle. Kaavan pohjavesialuetta (pv) koskevien 
yleismääräyksien mukaisesti toteutettu rakentaminen ei vaikuta haitallisesti Ahveniston pohjave-
sialueeseen.     
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Muut vaikutukset 
 
Ihmisten elinolot ja virkistys  
 
Kaavamuutoksella on turvattu alueen läpi kulkevan Toukolanraitin säilyminen nykytilanteen mu-
kaisesti yleisenä kevyenliikenteen väylänä. Toukolanraitin ja Ahvenistontien välinen Jukolanraitin 
kevyenliikenteen väylä on siirretty pohjoisemmaksi osaksi uutta pp/t- yhteyttä. Hongistonkujan jat-
keena oleva nykyinen kevyenliikenteen väylä poistuu kaavamuutoksella. Tältä osin kaavamuutos 
supistaa alueen kevyenliikenteen yhteyksiä. Muutos ei ole kuitenkaan merkittävä alueen jalanku-
lun- ja pyöräilyn kannalta, koska vastaavasti Hongistonkujan katualueen loppuosa on muutettu 
kevyenliikenteen yhteydeksi (pp/h). Jatkossa Hongistokujalta pääsee kevyenliikenteen yhteyksiä 
pitkin Jukolan toriaukiolle Toukolanraitin kautta.  
 
Nykytilanteessa kaavamuutoksella osoitetun KL- ja AL -korttelin 3 eteläosassa sijaitsee rakentu-
maton nuorehkoa lehtipuuta kasvava metsikkö, jossa kulkee alueen asukkaiden käyttämiä polkuja. 
Kaavamuutoksen toteutuminen vaikuttaa metsäalueen nykytilanteen mukaiseen käyttöön. Metsä-
alue on kuitenkin jo alueen voimassa olevassa kaavassa osoitettu rakentamiskäyttöön (liike- ja 
toimistorakennusten korttelialuetta 163), joten kaavamuutos ei vaikuta alueen virkistyskäyttömah-
dollisuuksiin nykyiseen kaavatilanteeseen verrattuna.  
 
Kaavamuutoksesta ei aiheudu merkittäviä Jukolan ja lähiympäristön asukkaiden elinoloja muutta-
via vaikutuksia. 
 
Vaikutukset elinkeinoelämään 
 
Kaavamuutoksella todetaan Jukolan liikekeskustassa tapahtunut kaupallisten palvelujen kehitys. 
Uuden liiketilan ja riittävien asiakaspysäköintialueiden rakentamisen mahdollistaminen tukee alu-
een nykyisen kaupallisen toimijan toimintaedellytysten kehittämistä. Uuden nykyistä suuremman 
kaupan rakentaminen mahdollistaa esim. valikoimien laajentamisen ja nykyaikaisen myymäläkon-
septin toteuttamisen, joka palvelee asiakkaita nykyistä paremmin. Suurempi kauppa tulee myös 
työllistämään jonkin verran nykyistä kauppaa enemmän työntekijöitä.  Asemakaavan muutos osal-
taan huomioi maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteen kaupallisten palvelujen kehittämistä Ju-
kolassa. 
 
 
 

5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 
 

Asemakaavan muutoksen toteutumien ei aiheuta merkittävää häiriötä ympäristöön. 
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5.6 KAAVAMERKINNÄT JA – MÄÄRÄYKSET 
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5.7 NIMISTÖ 

 
 Kaavamuutoksella ei muodostu tarpeita uudelle nimistölle. 
 

6 TAVOITEAIKATAULU 
 

Tavoitteena on asemakaavamuutoksen hyväksyminen syksyllä 2020. 
 
 

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
 

Rakentamisen ajoitus on maanomistajan päätettävissä. Alueella on kunnallistekninen valmius. KL- 
korttelin 3 tontin 1 rakentamisen vaatimat vesi- ja hulevesiputkien siirrot sekä jätevesiviemärin 
uudelleen rakentaminen on selvitetty ja suunniteltu kaavamuutoksen yhteydessä.  
 
 

 
 
 
Hämeenlinnassa 3.3.2020  
 

 
 
 
 
Jari Mettälä 
asemakaava-arkkitehti 
 


