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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. 

 

KESKUSKOULUA JA PALANDERIN TALOA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
  

Kaupunginosa Keskusta 2, korttelit 5 ja 8 
Lukiokatu 2-8 
 

Suunnittelualue käsittää korttelit 5 ja 8. Kaavatyössä tutkitaan korttelin 8 tontilla 2 olevien 
nykyisten rakennusten kehittämis- ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet niin, että 
rakennusten merkittävät ominaispiirteet säilyvät ja myös lähiympäristön arvot tulee huomioiduksi 
riittävällä tavalla. Korttelin 8 tontin 3 ja itsenäisyyden puiston kohdalla tehdään mahdollisia 
tarkennuksia kaavamääräyksiin. Korttelissa 5 päivitetään kaavamääräykset mm. 
suojelumääräysten osalta ja tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.  
 

 
Kuva 1. Ote kantakartasta, suunnittelualueen ohjeellinen rajaus punaisella viivalla. 



  2(17) 

SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA ALUE 
 
Suunnittelualue kattaa korttelit 5 ja 8 sekä Itsenäisyydenpuiston. Suunnittelualueen pinta-ala on 
noin 2,5 ha. Kortteli rajautuu itäpuolella Aleksis Kiven ja Maaherran puistoihin sekä länsipuolella 
Sibeliuksenkatuun. Eteläpuolella suunnittelualuetta rajaa Lukiokatu. 
  
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko hankkeen ajan 
seuraavissa paikoissa: 

o verkkosivut www.hameenlinna.fi/kaavoitus > Vireillä olevat 
asemakaavat > 2582 Keskuskoulua ja Palanderin taloa 
koskeva asemakaavan muutos 

o Asiakaspalvelupiste Kastelli, Palokunnankatu 16, 
PL 84, 13100 HÄMEENLINNA 

 
Kirjalliset mielipiteet lähetetään postiosoitteeseen:  
Kaupunkirakennepalvelut, PL 84, 13101 HÄMEENLINNA 
 
tai tuodaan Asiakaspalvelupiste Kastellin  
käyntiosoitteeseen arkisin klo 9-15: 
Palokunnankatu 16, 13100 Hämeenlinna 
 
tai sähköpostilla Kaupunkirakenteen asiakaspalveluun: 
kaupunkirakenne@hameenlinna.fi  
 
Mielipiteet voi esittää myös suoraan asemakaava-arkkitehti Jari 
Mettälälle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen: 
jari.mettala@hameenlinna.fi 
 
 

SUUNNITTELUN TAUSTATIETOA 
 
Suunnittelualueen rakennuskanta ja Itsenäisyyden puisto 
 
Keskuskoulun ja Palanderin talon ympäristö on säilyttänyt pääasiassa hyvin vanhan, matalan 
puukaupungin luonteen, jonka katumaisemissa on useita kivirakenteisia julkisia rakennuksia. 
Julkisia rakennuksia yhdistävät historialliset puistoalueet, mm. Sibelius-puisto, Rantapuisto, 
Linnanpuisto ja Itsenäisyydenpuisto. Suunnittelualue on kaupunkikuvallisesti merkittävä, siihen 
liittyy asuinhistoriallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaita koulu- ja julkisia rakennuksia. 
Arkkitehtuuriltaan korttelit ovat edustava leikkaus 1800-luvun lopulta 1930-luvulle ja aina 1980-
luvulle, edustettuja tyylejä ovat mm. empire, kertaustyylit, jugend ja funktionalismi eli voi todeta 
niiden muodostavan eri tyylejä käsittävän kerroksellisen kokonaisuuden. 
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Nelikerroksinen keskuskoulu on melko keskelle tonttia, joka sijoittuu rinnemaastoon. Koulun 
länsipuolella oleva piha-alue on tasattu ja se on porrastettu osiin. Koulun itäpuolella, samalla 
tontilla, on katutilaa rajaamassa Gaddin talo Lukiokadun ja Linnan kadun kulmassa sekä omalla 
tontillaan oleva kunnallissauna Koulukadun ja Linnankadun kulmassa. Samalla puolella sijaitsee 
myös koulun huoltopiha. Keskuskoulun asema kaupunkikuvassa on vahvimmillaan Koulukadun 
puolella. Muilta osin koulu jää joko kokonaan piiloon tai se ei korostu ympäristön muusta 
yksikerroksisesta rakennuskannasta, mikä johtuu maaston korkeuseroista ja koulun sijainnista 
tontilla. Sen sijaan keskuskoulun 1930-luvun lopun funktionalistinen tyyli erottuu ympäröivästä 
pääosin matalien puu- ja kivitalojen ympäristössä. Keskuskoulun länsipuolella on piha-alue hiekka 
kenttineen ja Itsenäisyydenpuisto, jossa on 30-luvulla rakennettu muuntamorakennus ja Summan 
muistomerkki (1964).  
 
Palanderintalo sijaitsee Lukiokadun ja Linnankadun kulmassa. Se rajaa yhdessä muiden 
puurakennusten kanssa Lukiokadun katualuetta. Yksikerroksisuudesta huolimatta Palanderin talo 
edustaa Lukiokadun varren muiden puutalojen kanssa 1800-luvun loppupuolen koristeellista 
puuarkkitehtuuria. Paladerin talo ja sen tontilla olevat muut rakennukset on sijoitettu tontin 
kulmiin, jolloin ne muodostavat rajatun ja suojaisan piha-alueen tontin keskelle. Tiilirunkoiset 
piharakennukset ovat uudempia rakennuksia ja tyyliltään erilaisia kuin Palanderin talo. Alempana 
Linnakadun puolella on kaksi yksikerroksista puurakennusta, joista toinen on 1800-luvulta ns. 
Niittyvilla ja toinen on uusi 2010-luvulla rakennettu paritalo. Niittyvilla on myös muutettu 
asuinrakennukseksi, jossa on kaksi asuntoa. Näiden kahden asuintalon vieressä, Koulukadun 
varressa, on kaupungin omistama tyhjä tontti. Korkeuseroa rakentamattoman tontin ja Palanderin 
talon tontin sisäpihan välillä on lähes 10 metriä. Punatiilinen kirjastorakennus poikkeaa korttelin 
muusta rakennuskannasta materiaalin, värityksen ja koon puolesta. Se vertautuukin Lukiokadun 
toisella puolella sijaitseviin Lyseon koulun rakennuksiin. Toisaalta rinnemaastosta johtuen se ei 
korostu suhteessa Lukiokadun yksikerroksisiin puutaloihin nähden. Rakennus laskeutuu 
porrastuen ja mataloituen rantaa kohden. Kirjaston pysäköintipaikat sijoittuvat tontin 
pohjoispuolelle Koulukadun varrelle. 
 
Keskuskoulu 
 
Keskuskansakoulun rakentamisesta päätettiin vuonna 1935. Piirustukset hankittiin kutsukilpailulla 
kolmelta arkkitehdiltä. Kilvan voitti G. Taucher, mutta monien lausuntojen ja tarkastusten jälkeen 
talo rakennettiin kuitenkin helsinkiläisen Martti Välikankaan suunnitelmien mukaan. 
Hämeenlinnan keskuskoulu edustaa funktionalistista arkkitehtuuria. Kokonsa ja tyylinsä puolesta 
rakennus poikkeaa suuresti ympäristön vanhasta puutalomaisemasta. 

Keskuskoulun päämassa on nelikerroksinen ja siihen liittyy porrastetusti matalampi siipiosa, joka 
on Lukiokadun puolella kaksikerroksinen ja pohjoispäädyssä kolmikerroksinen. Kolmikerroksisessa 
osassa on juhlasali. Keskuskoulussa on jonkin kerran 30-luvun tehdasrakennuksen piirteitä, mm. 
päärakennuksen Lukiokadun puoleinen pääty julkisivu ja takapihan puolipyöreä kulma ja pääty. 
Matalampi osa on rakennettu kiinni Gaddin taloon kaakkoispäädystä. Keskuskoulu on ajalle 
tyypilliseen tapaan loivakattoinen, joka saa rakennuksen näyttämään tasakattoiselta. Koulun 
rapattu pinta kuuluu 30-luvun tyyliin, mutta nykyinen keltaiseksi rapattu pinta on paikoin heikossa 
kunnossa. Rakennuksen pyöristetty porrastorni ja osaltaan ikkuna-aukoituksen muodot henkivät 
30-luvun funktionalismia. . Itäseinustan portaita lukuun ottamatta talo on säilynyt alkuperäisessä 
asussaan (Heiskanen & Luoto, Hämeenlinnan keskuskansakoulu – rakennushistoriaselvitys). 
 



  4(17) 

Keskuskoulun toiminta kouluna on päättynyt ja sen tilat ovat olleet pääosin tyhjillään syksystä 
2017 lähtien, lukuun ottamatta museon tekstiilivarastoa ja -konservointia. 
 

Gaddin talo 

Entisen museorakennuksen puinen rakennusosa on rakennettu vuosina 1877-81 lehtori M. Gaddin 
toimesta. Suunnittelijana oli arkkitehti Alfred Caween. Vuosina 1882-84 talo oli 7. 
Tarkk'ampujapataljoonan majoituspaikkana. Rakennuksen Linnankadun puoleinen tiiliosa on 
ilmeisesti tältä ajalta. Sekä puu- että tiilijulkisivut ovat tyyliltään uusrenessanssia. Hämeenlinnan 
historiallinen museo perustettiin vuonna 1910. Näyttelyhuoneisto avattiin 1912 tiilirakennuksen 
alakerrassa ja 1931 museo sai myös puurakennuksen käyttöönsä. Taloa on lyhennetty Lukiokadun 
puolelta kun Keskuskoulu valmistui 1937.  
L-muotoinen Gaddin talon talo koostuu kahdesta uusrenessanssia edustavista osista. Lukiokadun 
ja Linnankadun kulmauksessa on hirsirunkoinen yksikerroksista puutalo. Linnankudun varressa ko. 
rakennus jatkuu kaksikerroksisena punatiilirakennuksena. Rakennus ei edusta yhtä koristeellista 
uusrenessanssia kuin sen ympärillä olevat saman aikakauden puurakennukset. Rakennuksen puu- 
ja tiiliosat ovat mittakaavaltaan ja aukotukseltaan samanlaisia sekä koristeellisuuden 
tavoitteellisuudessa on myös samankaltaisuutta. Kyseisten osien materiaalin ja värin välinen 
kontrasti on kuitenkin silmiinpistävä (Heiskanen & Luoto, Hämeenlinnan keskuskansakoulu – 
rakennushistoriaselvitys).  
 
 
Jugendtalo, kunnallissauna 
 
Koulukadun ja Linnankadun kulmauksessa on entinen kunnallinen kylpylaitos, valmistui vuonna 
1912. Jugendtyylisen rakennuksen suunnitteli arkkitehti Birger Brunila. Katukuvassa osittain 
kolmen kerroksen korkuisen kunnallissaunan asema on vahva em. katujen kulmassa. 
Kunnallissauna sijaitsee omalla tontilla, mutta se liittyy piharakennuksineen kiinteästi 
keskuskoulun takapihan alueeseen. Rakennusta on peruskorjattu laajasti. Sen keskeisimmät 
muotorikkaat 1900-luvun alun tyylin mukaiset ominaispiirteet ovat säilyneet. Nykyisin se on asuin- 
ja toimistokäytössä. (lähteet: Rakennettu Häme, Kyliä ja kortteleita ja Häme-Wiki, Lydia). 
 
 
Palanderin talo ja tontilla olevat muut rakennukset 
 
Nimensä kotimuseo on saanut 1860-luvulla valmistuneen rakennuksen pitkäaikaiselta 
omistajaperheeltä. Hämeenlinnan lyseossa venäjän kielen lehtorina toimineen E.W. Palanderin 
perhe asui talossa 1884–1904. 
 
Nykyään Palanderin talona tunnetun rakennuksen rakennutti vuonna 1861 tarkka-
ampujapataljoonan kapteeni Anselm Grahn. Grahn muutti pian kuitenkin perheineen pois 
Hämeenlinnasta ja myi talon vuonna 1873 lehtori Magnus Gaddille, jonka aikana rakennuksen 
julkisivut vuorattiin uusrenessanssityyliin ja maalattiin öljymaalilla. Myös pärekatto korvattiin 
asfalttihuovalla. Rakennuspiirustukset vuodelta 1875 liittyvät juuri tähän muutostyöhön. Lehtori 
Gadd rakennutti myös koristeellisen portin ja uuden aidan tontin ympärille. Lehtori E. W. 
Palanderin aikana talossa toimi myös Hämeen Sanomien kirjapaino ja konttori vuosina 1884–1890. 
Palanderit muuttivat Helsinkiin vuonna 1904, ja talon seuraava omistaja oli piirilääkäri Karl Johan 
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von Fieandt, jonka perhettä asui talossa aina vuoteen 1968 asti. Osa talosta oli 1920-luvulta 
lähtien ensin Etelä-Hämeen suojeluskuntapiirin, myöhemmin Hämeenlinnan sotilaspiirin 
esikunnan omistuksessa. Piharakennukset ovat suojeluskuntapiirin ajalta 1920- ja 1940-luvuilta. 
Palanderin talo tuli Hämeenlinnan kaupungin omistukseen vuonna 1969. Nykyään siinä toimii 
Hämeenlinnan kaupungin historiallisen museon kotimuseo Palanderin talo, joka kertoo 
asumiskulttuurista 1800-luvun Hämeenlinnassa. Portti uusittiin vuoden 1874 piirustusten mukaan 
vuonna 1994. (Lähde: https://www.hamewiki.fi/wiki/Palanderin_talo ja Rakennettu Häme, Kyliä ja 
kortteleita). 
 
Palanderin talon vieressä oleva puurakenteinen yksikerroksinen rakennus on vuodelta 1861 (Willa 
Vaski käsityötalo on Vanajaveden seudun kisällit ry:n ylläpitämä talo). Sen julkisivut saivat 
uusrenessanssityylin vuonna 1875. Piharakennukset, ns. kivipiirin rakennukset, ovat Kanta-
Hämeen suojeluskuntapiirin rakennuttamia 1920- ja 40-luvuilta. Pulpettikattoisen varastokäytössä 
olevan valkoiseksi rapatun kivirakennuksen on suunnitellut Sulo Lonka 1937. Toisessa kellertäväksi 
rapatussa rakennuksessa, joka on sisäpihan puolella yksikerroksinen ja Linnankadun puolella 
kaksikerroksinen, on museon työtiloja (Lähde: Kyliä ja kortteleita). 
 
Nykyisin Niittyvillana tunnettu puinen asuinrakennus valmistui 1863. Sen rakennutti luutnantti A. 
Grahn, jolla oli olutpanimo naapuritontilla. Rakennuksen julkisivut ovat lähinnä uusrenessanssia. 
Rakennus on toiminut kerhotilana mutta toimii nykyisin asuinrakennuksena, jossa on kaksi noin 
100 neliön kokoista asuntoa (Lähde: Kyliä ja kortteleita). 
 
 
Pääkirjasto 
 
Kaupunginarkkitehti Heikki Aitolan suunnittelema punatiilinen kirjastorakennus valmistui 
Vanajaveden rannalle vuonna 1983. Rinnetontilla sijaitseva kirjastorakennus on porrastettu 
kolmeen kerrokseen. Pohjoiseen suuntautuvista suurista ikkunoista avautuu kulttuurimaisema 
keskiaikaiseen Hämeen linnaan. Kirjastossa sijainnut asuinhuoneisto, 168 m2, muutettiin 
toimistotiloiksi vuonna 2000. Kirjastotalossa on hyötypinta-alaa 5 590 m² (kerrosala 5 997 k-m2). 
Kirjaston edessä on Nina Ternon pronssiveistos Kullervo.  

Pääkirjaston peruskorjauksessa, vuosina 2018 - 2020, on uusittu talotekniikka sekä kalusteet. 
Pääkirjasto palaa Wetteriltä Lukiokadulle peruskorjauksen päätyttyä vuoden 2020 aikana.  

 
Itsenäisyydenpuisto 

Itsenäisyydenpuisto sijaitsee vain parin korttelin päässä torilta linnalle päin. Se edustaa 
Hämeenlinnan vanhimpia rakennettuja puistoja ja kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon. 
Keskustan puistoja on 2000-luvulla suunnitelmallisesti peruskorjattu ja Itsenäisyydenpuiston 
kunnostus on tehty vuonna 2016. 

Kaupunkisuunnitelmissa ennen Hämeenlinnan tuhoisaa paloa vuonna 1831 esitettiin keskustan ja 
linnan välille leveää puistoakselia. Palon jälkeen uusia suunnitelmia tehtiin muutamien vuosien 
välein, ja useissa niistä osaa puistoakselista esitettiin muutettavan tonteiksi. Kaikkia 1800-luvun 
alkupuoliskon suunnitelmia yhdisti kuitenkin se, että puistoakselin kolmiomainen kärki, jossa 
viistot kadut yhdistyvät Kustaa III:n kaduksi, esitettiin puistona. Tähän kolmiokärkiseen puistoon, 
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suoraan linnalta johtavan akselin päätteeksi, rakennettiin vuonna 1839 Hämeenlinnan 
Seurahuone. 

Empiretyylinen Hämeenlinnan Seurahuone oli kokonsa ja komeutensa puolesta huomattava ja sen 
juhlasalin kehuttiin olevan maan suurin. Nykyinen Itsenäisyydenpuisto on tämän maineikkaan 
Seurahuoneen puistoalueeksi istutetun ympäristön jäänne. Alun perin säätyläisten 
juhlatilaisuuksia varten tehdyssä rakennuksessa pidettiin vuosien varrella tanssiaisia, ravintolaa, 
musiikkisalia ja toimipa se kasarminakin. Seurahuoneen tuhouduttua tulipalossa 1894 jäi 
ympäröivä puutarha jossain muodossa jäljelle.  

Hämeenlinnassa 1910-luvulla toimineen Puistovaliokunnan aikana puutarhaa alettiin järjestämään 
yleiseksi puistoksi. Sitä alettiin kutsua Gaddin puistoksi sen laidalla sijainneen rakennuksen 
mukaan. Gaddin talossa toimivat kaupungin kirjasto ja myöhemmin myös kaupungin historiallinen 
museo.  

Gaddin puisto kutistui pikkuhiljaa rakentamisen myötä. Vuonna 1912 rakennettiin korttelin 
koilliskulmaan Kunnallissauna. 1930-luvun lopulla valmistui korttelin itäpuoliskolle 
keskuskansakoulu, joka pihoineen vei suurimman osan korttelin pinta-alasta. Puistossa sijaitsee 
edelleen funktionalistinen muuntamorakennus vuodelta 1935. 

Nykyinen Itsenäisyydenpuisto on alue, joka säästyi rakentamiselta korttelin länsilaidalla. Puistoa 
on kutsuttu myös nimillä Koulupuisto ja Museopuisto. Puistossa on vuonna 1965 paljastettu 
kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen monumentaalinen Summan muistomerkki ja siihen liittyvä 
tapahtuma- ja juhla-aukio.  

(Lähde: https://www.hameenlinna.fi/asuminen-ja-ymparisto/puistot-ja-metsat/puistojen-
esittely/itsenaisyydenpuisto/) 

Summan taistelujen muistomerkki 

Vuonna 1960 virisi sotaveteraanien keskuudessa hanke Summan taistelujen muistomerkistä. 
Summassa taistellut JR 15 oli aikoinaan perustettu Keskuskansakoulussa. Tämän vuoksi 
Itsenäisyydenpuisto tuntui luontevalta sijoituspaikalta muistomerkille. Teos tilattiin kuvanveistäjä 
Aimo Tukiaiselta ja se valmistui vuonna 1965. Alun perin monumentaaliseen teokseen liittyi 
jalustan ja kivimuurin lisäksi vesiallas, joka kuitenkin poistettiin myöhemmin. 
 
(Lähde: https://www.hameenlinna.fi/asuminen-ja-ymparisto/puistot-ja-metsat/puistojen-
esittely/itsenaisyydenpuisto/) 

 
 
Keskuskoulu, Gaddin talo, kunnallissauna, Palanderin talon tontin rakennukset, Niittyvilla ja 
kirjasto ovat rakennettua kulttuuriympäristöä koskevia inventointikohteita: 

Korttelin 5 ja 8 rakennukset sijoittuvat valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun  

kulttuuriympäristöön (RKY, 2009): Koilliskulman puutalokorttelit ja koulut 
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Rakennettu Häme – Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö (2003). 
Maakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö tai rakennus, kohteet 23 – 25 ja 27 - 29. 
 
Kyliä ja kortteleita: Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys, 2003. 
kohteet 33 – 35 ja 37 – 39. 
 
Asemakaavamuutoksen kohteena oleva alue on kokonaisuudessaan osa kansallista 
kaupunkipuistoa. 

 

Maanomistus: 
Kaupungin omistuksessa on korttelin 5 tontit 3, 19 ja 1020 sekä korttelin 8 tontti 3 ja 
Itsenäisyydenpuisto. Yksityisessä omistuksessa on korttelin 5 tontit 1 ja 2 sekä korttelin 8 tontti 2. 
 
 
KAAVATILANNE: 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää. Kaavamuutos toteuttaa em. tavoitteiden osalta valtakunnallisesti 
arvokkaan kulttuuriympäristön ja luonnonperinnön arvojen turvaamisen. 
 

Maakuntakaava 2040 

Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueelle (C).  

Maakuntakaavan mukaan C-alueen suunnittelussa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen 
eheys, kaupunkikuvan omaleimaisuus, asuinympäristön laatu ja monipuolisuus, yhteydet 
seudullisille virkistysalueille, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkkojen kattavuus, 
sujuvuus ja turvallisuus sekä liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kehittäminen. 
Alueen suunnittelussa on turvattava kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. 
Suunnittelualue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY. Alueen 
suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön turvaaminen. 
Suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät 
kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen 
kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. 
 
Maakuntakaavassa ko. alue on kansallisen kaupunkipuiston alueella. 

 
 
YLEISKAAVASSA 2035 KÄYTTÖTARKOITUSMERKINTÄ KORTTELISSA 5 JA 8: 

CP = Palvelu- ja hallintopainotteinen keskustatoimintojen alue.  
Keskuskoulun tontin kautta on kevyen liikenteen yhteystarve välillä Koulukatu – Lukiokatu. 
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Itsenäisyydenpuisto on merkinnällä VL eli lähivirkistysalue  
 

Kantakaupungin yleiskaavassa 2035 korttelit 5 ja 8 sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaaseen 
rakennettuun kulttuuriympäristöön. 

Aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä on varattava 
museoviranomaiselle tilaisuus lausunnon antamiseen. 
 

Kantakaupungin yleiskaavassa 2035 korttelit 5 ja 8 sijoittuvat arvokkaaseen rakennettuun 
kulttuuriympäristöön.  

Alueen suunnittelun lähtökohdaksi on otettava kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö, jonka 
arvot säilytetään. Asemakaavoitettavilla alueilla suojelu ratkaistaan tarkemmin 
asemakaavoituksen yhteydessä. Alueella tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen sekä muut 
suoritettavat toimenpiteet on sopeutettava rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, 
taajamakuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja/tai maisemallisiin arvoihin. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää rakennusten sijoitteluun, mittakaavaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin. 

Kantakaupungin yleiskaavassa 2035 korttelien 5 ja 8 rakennuskannasta kuudella rakennuksella 
erillismerkintänä on suojeltava rakennus (keskuskoulu, Gaddin talon, entinen kunnallissauna, 
Palanderin talo, Niittyvilla ja pääkirjasto). Rakennuksissa ja muut alueella tehtävät toimenpiteet, 
korjaus- ja muutostyöt sekä täydennysrakentaminen, tulee olla sellaisia, että alueen 
rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. 

 

KORTTELISSA 5 ON VOIMASSA ASEMAKAAVA, JOKA ON VUODELTA 31.7.1985 

 

Tontit: 1, 2, 3 ja 19 (Niittyvilla, paritalo, rakentamaton tontti ja Palanderin talon tontti) 

YLA 

Julkisten lähipalvelu- ja asuinrakennusten korttelialue. 
Alueelle voidaan sijoittaa myös asuntoja sekä yksityisten palveluja. 

Kaavan mukaan rakennettaessa tonteille 2/5/19 ja 21, kortteleille 2/6, 9 ja 11 sekä kortteliin s-
merkinnällä varustetuille rakennusaloille: 
 
Uudisrakennuksen sopeutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Rakennuslupahakemukseen on liitettävä sellainen piirros kadunpuoleisesta julkisivusta, joka 
osoittaa rakennuksen sopeutumisen ympäristöönsä. Rakennusten katujulkisivut on rakennettava 
siten, että ne ovat sopusoinnussa ympäristön historiallisten rakennusten kanssa julkisivun, 
rakennusaineen, mittasuhteiden, pintojen ja värityksen suhteen. Rakennuksissa tulee olla 
aumakatto sekä julkisivupinnasta ulkonevat räystäät. Katon materiaalina tulee olla mustaksi 
maalattu sileä pelti. Rakennusten katusivujen julkisivusommittelussa on noudatettava 
symmetrisyyden periaatetta sekä julkisivun eri osissa ja yksityiskohdissa että myös rakennuksessa 
kokonaisuutena. Rakennusten pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla puuta, joka on 
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maalattava peittovärillä. Lisäksi ikkunoiden tulee olla pienijakoiset ja julkisivut jäsenneltyjä pysty- 
ja vaakajaoin. Kadun puoleisilla julkisivuilla ullakkokerroksen ikkunoiden enimmäiskorkeus on 60 
cm. Kattovaloaukkoja ja kattoikkunoita voidaan rakentaa vain pihanpuoleiselle katon lappeelle. 
Kuisteja, sisäänkäyntikatoksia tai vastaavia saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle. Kadun varrella 
olevien asuinhuoneistojen ikkunoiden alareunan lasiaukon korkeuden tulee yleensä olla vähintään 
170 cm viereisen kadun tasoa ylempänä. Kadun puoleisilla julkisivuilla asuinkerroksen 
pääikkunoiden yläpuolinen korkeus tulee olla 170 cm mitattuna ulkoseinän ulkopinnan kohdalla 
ikkunan valoaukon yläpinnasta vesikaton yläpintaan. 

Tontilla on osoitettava vähintään 10 m2 yhtenäistä leikkiin ja muuhun oleskeluun soveltuvaa tilaa 
kutakin rakennettavaa asuinhuoneistoa kohti. 
Rakennettaessa on uudisrakennusta varten osoitettava tontilla vähintään yksi autopaikka 
- kutakin asuinhuoneistoa kohti 
- kutakin liike- ja toimistotilana palvelevan sekä yleisen laitoksen kerrosalan 100 neliömetriä kohti 
 
Tontilla 2-4-17 saa rakennusten kellarikerrokseen sijoittaa ikkunattomia työ- ja opetustiloja. 

 

Tontin 1 (Niittyvilla)  

pinta-ala: 716 m2 

Rakennusoikeus: 286 k-m2 (e=0,4) 

Käytetty rakennusoikeus:  244 k-m2 

Käyttämätön rakennusoikeus: 42 k-m2    

 

Tontin 2 (paritalo)  

pinta-ala: 636 m2 

Rakennusoikeus: 254 k-m2 (e=0,4) 

Käytetty rakennusoikeus:  247 k-m2 

Käyttämätön rakennusoikeus: 7 k-m2    

 

Tontin 3 (rakentamaton tontti)  

pinta-ala: 1 284 m2 

Rakennusoikeus: 514 k-m2 (e=0,4) 

Käytetty rakennusoikeus:  0 k-m2 

Käyttämätön rakennusoikeus: 514 k-m2    

 



  10(17) 

Tontin 19 (Palanderin talon tontti)  

pinta-ala: 2 642 m2 

Rakennusoikeus: 1 321 k-m2 (e=0,5) 

Käytetty rakennusoikeus:  1 244 k-m2 

Käyttämätön rakennusoikeus: 77 k-m2    

 

Tontti 1020, pääkirjasto: 

YY 

Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 

 

Tontin 1020 pinta-ala: 5 259 m2 

Rakennusoikeus: 7 889 k-m2 (e=1,5) 

Rakennusten käytetty rakennusoikeus:  5 997 k-m2 

Käyttämätön rakennusoikeus: 1 892 k-m2    

 

 

KORTTELISSA 8 ON VOIMASSA ASEMAKAAVA, JOKA ON VUODELTA 9.3.2006 

Tontti 2, Keskuskoulu: 

YO/s-1 

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. 
Alue on valtakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö ja osa kansallista kaupunkipuistoa, jossa 
rakennukset ja rakenteet sekä istutusten ja muiden osien ominaispiirteet on säilytettävä. 

sr5-merkintä: suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä ja siinä 
suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennustaiteellisesti arvokas ja 
kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.  

- YO-korttelialueella on rakennettava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 400 m2 kohti. 

 

Tontin 2 pinta-ala: 6 686 m2 

Rakennusoikeus: 5 300 k-m2 (e=0,8) 

Rakennusten käytetty rakennusoikeus: 5 716 k-m2,  

Käyttämätön rakennusoikeus: ylitys 416 k-m2    
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Tontti 3 (entinen kunnallissauna): 

AL-1/s 

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. 
Alue on valtakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö ja osa kansallista kaupunkipuistoa. 

sr5-merkintä: suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä ja siinä 
suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennustaiteellisesti arvokas ja 
kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.  
 
Tontilla on varattava asukkaiden ja liike- ja toimistotilojen käyttäjille leikkiin ja muuhun oleskeluun 
sopivaa yhtenäistä aluetta vähintään 15 % asuin-, liike- ja toimistotilojen yhteenlasketusta 
kerrosalasta. Tontista on esitettävä rakennuslupavaiheessa pihasuunnitelma. 
 
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Alue on 
valtakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö ja osa kansallista kaupunkipuistoa. 
 
Autopaikkojen vähimmäismäärät: 
- AL-1/s korttelialueella on rakennettava yksi autopaikka kutakin asuntoa kohti. 
- AL-1/s korttelialueen liike- ja toimistotiloille on osoitettava yksi autopaikka kutakin liike- ja 
toimistotilojen kerrosalan 50 m2 kohti enintään 300 metrin etäisyydellä tontista. 
 

Tontin 3 pinta-ala: 892 m2 

Rakennusoikeus: 1 135 k-m2 

Rakennusten käytetty rakennusoikeus: 1 075 k-m2 

Käyttämätön rakennusoikeus: 60 k-m2 
 
 
 
OSALLISET   

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 
 seurat ja yhdistykset 
 verkostoyhtiöt 
 asiantuntijaviranomaiset 

SELVITYKSET 
Kaavatyössä hyödynnetään viime vuosina laadittuja selvityksiä: 

 
 

 Heiskanen & Luoto, Hämeenlinnan keskuskansakoulu – 
rakennushistoriaselvitys, 2018. 

 Hämeenlinnan koulujen inventointi, 2019 
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 Kiinteistöomaisuuden toimenpideohjelma 1/2019. 
Hämeenlinnan kaupunki: Tilapalvelut. 

 
 Kyliä ja kortteleita – Hämeenlinnan ja Hattulan 

rakennuskulttuuriselvitys, 2003. 
 

 Rakennettu Häme - Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö, 
Hämeen liitto, 2003. 

 
 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan ja lukiokoulutuksen 

palveluverkko, Hämeenlinnan kaupunki, 2018. 
 

 https://www.hameenlinna.fi/asuminen-ja-ymparisto/puistot-
ja-metsat/puistojen-esittely/itsenaisyydenpuisto/ 

 
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen, 
käyttötarkoituksen muutoksen, vaikutuksia suojeltaviin rakennuksiin ja 
kaupunkikuvaan. Kaavamuutos on luonteeltaan pääasiassa säilyttävä, 
jolloin sen aiheuttamat vaikutukset ympäristöön jäävät melko 
vähäiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun 
osallistuvat kaupungin asiantuntijat. 
 

 
LISÄTIETOJA SUUNNITTELIJOILTA 
   

Kaupunkirakennepalvelut (sähköpostit muotoa 
etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi) 

 
  Kaavoitus 

Jari Mettälä, asemakaava-arkkitehti, p. 03 621 2137 
   
LIITTEET: 
- Liite 1: asemakaavaprosessin eteneminen 
- Liite 2: ote maakuntakaavasta, kantakaupungin yleiskaavasta ja ajantasa-asemakaavasta 
- Liite 3: valokuvia rakennuskannasta 
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KAAVOITUKSEN ETENEMINEN 
 

 

VIREILLETULO 

 
Käynnistämispäätös ja vireilletulo on tapahtunut kaavoituskatsauksessa 2019 
(21.12.2018). Kaava-aluetta laajennettiin korttelilla 2 (mm. Palanderin talo ja 
kirjasto) ja siitä on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 2020 (14.1.2020).  
Kaavoituskatsauksen vireilletulosta on kuulutettu Kaupunkiuutisissa 
22.02.2018. 
 

OAS 

 
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on valmistunut maaliskuussa 2020 
ja se on nähtävillä kaupungin nettisivuilla: www.hameenlinna.fi/kaavoitus. 
- OAS sisällöstä on mahdollisuus esittää mielipiteitä aina kaavaehdotuksen 
valmistumiseen asti. 

LUONNOS 

 
- kaavaluonnos esitellään kaupunkirakennelautakunnalle vuoden 2020 aikana.  
- kaavaluonnos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten 30 
vrk. Nähtävilläolosta kuulutetaan Kaupunkiuutisissa ja ilmoitetaan 
verkkosivuilla (www.hameenlinna.fi/kaavoitus) ja kirjeellä naapureille. 
- kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot. 
- kaavan valmistelun aikana saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin vastataan 
vuorovaikutusraportissa tai selostuksessa, joka löytyy kaavan verkkosivulta 
www.hameenlinna.fi/kaavoitus. 
 

EHDOTUS 

 
- kaavaehdotus esitellään kaupunkirakennelautakunnalle 2021. 
- kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta (väh. 30 vrk) kuulutetaan 
Kaupunkiuutisissa sekä ilmoitetaan verkkosivuilla 
www.hameenlinna.fi/kaavoitus ja kirjeellä naapureille. 
- kaikilla kuntalaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana, viranomaisilta pyydetään lausunnot. 
-kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan 
vuorovaikutusraportissa tai selostuksessa, joka löytyy kaavan verkkosivulta 
www.hameenlinna.fi/kaavoitus . 
- mahdolliset muistutukset ja lausunnot käsitellään 
kaupunkirakennelautakunnassa. 

HYVÄKSYMINEN 

  
- kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaavaehdotuksen (mikäli muistutukset 
tai lausunnot antavat siihen aihetta) ja ehdottaa edelleen 
kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen 
hyväksymistä. 
- kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan.  
- 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. 
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Kaavatilanne: 
 

 
Kuva 1. Ote maakuntakaavasta. 
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Kuva 2. Ote kantakaupungin yleiskaavasta 2035. 

 
Kuva 3. Ote ajantasa-asemakaavasta. 
 
 
 
Valokuvia suunnittelualueen rakennuskannasta: 
 

 
 
 
 
 

 
Kuva 1. Keskuskoulu. 

 
Kuva 2. Gaddin talo. 
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Kuva 5. Palanderin talo. 
 

 
Kuva 4. Pääkirjasto. 
 

 
Kuva 3. Entinen kunnallissauna. 

 
Kuva 6. Willa Vaski. 
 

 
Kuva 7. Palanderin talon pihassa oleva 
piharakennus, ns. kivipiirin rakennus. 

 
Kuva 8. Palanderin talon pihassa oleva 
piharakennus, ns. kivipiirin rakennus. 
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Kuva 9. Niittyvilla. Entinen kerhotalo on 
nykyisin asuintalo. 
 

 
Kuva 10. 2010-luvulla valmistunut paritalo. 
 

 
Kuva 11. Koulukadun tyhjä tontti. 
 

 
Kuva 12. Itsenäisyyden puisto: Summan 
taisteluiden muistomerkki ja 1937 valmistunut 
muuntamorakennus. 
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