KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT-KAAVOITUS
HML/397/10.02.03.00/2019 DIAARI
Kaavan nro: 2565
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ASEMAKAAVA 2565, METSÄHARJU
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
12.08.2020

Ahvenisto (kaupunginosa 9) osoitteessa Marssitie 40. Alueelle suunnitellaan
pientalotontteja purettavan Vuorentaan entisen vanhainkodin tilalle ja sen
lähiympäristöön.

109-425-5-0

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

SUUNNITTELUN TAVOITTEET
Suunnittelualue kattaa nykyisin kaavoittamattoman Hämeenlinnan kaupungin
omistaman kiinteistön 109-425-5-0. Lännessä kiinteistö rajautuu pääosin
Marssitiehen, luoteessa yksityisomisteiseen peltoalueeseen ja muilta rajoiltaan
Ahveniston luontoalueisiin.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten
kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.
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Kaavasuunnittelussa tutkitaan kiinteistön yleiskaavan mukaiset kehittämismahdollisuudet pientalotalotonteiksi ja niitä palveleviksi kaduiksi ja alueiksi.
Suunnittelualutta suunnitellaan itsenäisenä kokonaisuutena, kuitenkin siten että
tulevaisuudessa se voitaisiin liittää Tohkakallion asuinalueeseen kaavoittamalla
alueen luoteispuolen peltoalue.
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on esillä koko hankkeen ajan
seuraavissa paikoissa:
o verkkosivut http://www.hameenlinna.fi/kaavoitus > Vireillä
olevat asemakaavat > Asemakaava 2565, Metsäharju
o Kaupunkirakennepalvelut, Wetterhoffinkatu 2, 3.krs,
PL 84, 13100 HÄMEENLINNA
Mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa
kaavaprosessin ajan siihen saakka, kun kaavaehdotus on julkisesti
nähtävillä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet
kirjataan kaavaselostukseen.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen
Kaupunkirakennepalvelut, PL 84, 13101 HÄMEENLINNA
tai tuodaan Kaupunkirakennepalveluiden asiakaspalveluun
käyntiosoitteeseen arkisin klo 9-15:
Wetterhoffinkatu 2, 3. krs, 13100 Hämeenlinna
tai sähköpostilla Kaupunkirakenteen asiakaspalveluun:
kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukäteen: tommi.terasto@hameenlinna.fi.
SUUNNITTELUN TAUSTATIETOA
Alue on kaupungin omistuksessa ja kaavoitukseen on ryhdytty
kaupungin aloitteesta. Asemakaavoitus on tullut vireille vuoden 2019
kaavoituskatsauksessa.
Suunnittelualueella on voimassa Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston
14.5.2018 hyväksymä ja 29.9.2018 osittain lainvoiman saanut
oikeusvaikutteinen kantakaupungin yleiskaava 2035.
Yleiskaavassa kiinteistön alueelle kohdistuvat aluemerkintä (AP)
pientalovaltainen alue ja (A/P) asumisen/palveluiden alue ja merkintä
(VL/s) suojeltava lähivirkistysalue. Osa kiinteistöstä sijoittuu
yleiskaavassa valtakunnallisesti arvokkaaksi merkitylle maisemaalueelle (pystyviivarasteri ehjällä reunaviivalla).

3(5)

Kiinteistö rajautuu osin Ahveniston luonnonsuojelualueeseen.
Alueelle sijoittuu lisäksi merkintä (!) mahdollinen terveyshaitan
poistotarve ja merkintä (harmaa ●) suojeltava rakennus tai
rakennusryhmä. Alueella sijaitsee Vuorentaan entisen vanhainkodin
kolme rakennusta, joille on kuntoselvityksessä todetun huonon kunnon
vuoksi myönnetty purkuluvat (21.8.2018 ja 13.12.2018).
Alueella ei ole aiempaa asemakaavaa.
Kiinteistön pinta-ala on yhteensä n. 21,75 ha, josta rakentamiseen
kaavasuunnittelussa tutkitaan n.6,3 ha kokoista yleiskaavassa AP ja A/P
aluemerkittyä aluetta alueen länsiosassa.
OSALLISET





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

SELVITYKSET
Kaavatyön aikana laaditaan tarvittavat selvitykset. Lisäksi kaavatyössä
hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä:
Kaavatyön aikana laadittavat selvitykset




Kasvillisuus- ja eläimistöselvitys
Liikennetarkastelu
Maaperän pilaantuneisuuden tutkimus

Kaavatyöhön liittyvät aiemmat selvitykset




Purettavien rakennusten kuntotutkimus
Liikenneselvitykset Kantakaupungin yleiskaava 2035. 2017
Sampo-Alajärven osayleiskaavan liikenneselvitys. 2015

Rakennettu kulttuuriympäristö
 Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut
kulttuuriympäristöt, Hämeen liitto 2019.
 Rakennettu Häme, Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö.
Putkonen ym., Hämeen liitto 2003.
 Kyliä ja kortteleita, Hämeenlinnan ja Hattulan
rakennuskulttuuriselvitys. Putkonen, Ivars, 2003.
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön,
kaupunkikuvaan, virkistykseen, maisemaan ja liikenteeseen.
Kaavaprosessin aikana laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia
suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
LISÄTIETOJA SUUNNITTELIJOILTA
Kaupunkirakennepalvelut
(sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi)
Tommi Terästö, arkkitehti, p. 03 621 2689
Jari Mettälä, asemakaava-arkkitehti, p. 03 621 2137
Kaavoitusta tukevat asiantuntijat
Kunnallistekniikka
Liikenne
Jenni Sabel
Minna Aakkula
LIITTEET (1)kpl:
-

ote kantakaupungin yleiskaavasta 2035
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KAAVOITUKSEN ETENEMINEN
VIREILLETULO

OAS

LUONNOS

EHDOTUS

HYVÄKSYMINEN

Kaavoitus on tullut vireille 22.12.2018 vuoden 2019 kaavoituskatsauksesta
kuulutettaessa. Kaavoitukseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta.

- osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on
nähtävillä kaavoitustyön ajan www.hameenlinna.fi/kaavoitus
- OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeellä naapureille ja kaavan
verkkosivulla: www.hameenlinna.fi/kaavoitus
- mahdollisuus esittää mielipiteitä
- aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 08.04.2019
- Kaavaluonnos esiteltiin kaupunkirakennelautakunnalle 24.3.2020
- kaavaluonnos on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista
9.4.-8.5.2020 välisenä aikana. Nähtävillä olosta kuulutettiin
Kaupunkiuutisissa 8.4.2020 sekä ilmoitettiin kaupungin verkkosivuilla.
www.hameenlinna.fi/kaavoitus ja kirjeellä naapureille
- kaikilla kuntalaisilla ja osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide
- kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot
- kaavaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus, josta ilmoitetaan em.
lehtikuulutuksella ja naapurikirjeellä
- Kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan
vuorovaikutusraportissa, joka löytyy kaavan verkkosivulta
www.hameenlinna.fi/kaavoitus

- kaavaehdotus esitellään kaupunkirakennelautakunnalle alkusyksystä 2020.
- 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 pyydetään viranomaislausunnot
-kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan
vuorovaikutusraportissa, joka löytyy kaavan verkkosivulta
www.hameenlinna.fi/kaavoitus
- Muistutukset ja lausunnot käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa

- kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 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

OTE KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVASTA 2035 (lainvoimainen 29.9.2018)
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