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Idänpään S-Market, Laaniitynkatu 2 
Asemakaava ja asemakaavan muutos 
Työ-nro 2572 
 
KAAVAPROSESSIN AIKAISET PALAUTTEET JA NIIDEN VASTINEET 
 
KAAVALUONNOS 
Kaavaluonnos oli nähtävillä 24.2.-9.3.2020, jolloin osallisilla oli mahdollista antaa pa-
lautetta kaavasta. Nähtävillä olosta kuulutettiin Kaupunkiuutisissa 22.2.2020. Naapureille 
lähetettiin tiedotteet ja viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Naapurit eivät jättäneet mielipi-
teitä. Viranomaisista lausunnon antoivat Kanta-Hämeen pelastuslaitos, HS-Vesi Oy, kau-
punginmuseo sekä ELY-keskus. Asiassa vastuumuseona toimivalla kaupunginmuseolla, 
HS-Vesi Oy:llä eikä pelastuslaitoksella ollut huomautettavaa. 
Saadut lausunnot ja vastineet: 
 

HS-Vesi Oy 
Kaavassa on syytä huolehtia S-Marketin ja sähkökeskuksen välisen hulevesipurun purkureitistä. 
HS-Vesi mittaa sijainnin ja toimittaa aineiston kaavoittajalle. 

Vastine: 
Lisätään mittausten jälkeen hulevesiputki rasitteeksi kaavakartalle. 

 
 

ELY-keskus 
Hämeenlinnan kaupunki pyytää Hämeen ELY-keskuksen lausuntoa Idänpään S-marketin asema-
kaavamuutoksen valmisteluaineistosta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ton-
tilla sijaitsevan S-marketin liikerakennuksen laajentaminen. Kaavoituksen yhteydessä huomioi-
daan tarve viivyttää ja puhdistaa tontin hulevesiä, jonka mahdollistamiseksi tonttialuetta laajenne-
taan. Suunnittelualueeseen on otettu mukaan myös aiemmin asemakaavoittamattomat valtatie 10 
alue ja asuintontteja vasten osoitettava suojaviheralue.  

Liikenteellisten vaikutusten osalta kaavaselostuksessa on todettu, että kaupan laajentaminen 
olettavasti houkuttelee myös uusia asiakkaita mutta laajennuksella ei katsota olevan muuta vai-
kutusta liikennevirtoihin, koska olemassa olevat katuyhteydet ja piharatkaisut pysyvät ennallaan. 
ELY-keskus katsoo, että liikenteellisten vaikutusten arviointi on nykyisellään riittämätöntä ja kaa-
vaselostuksessa tulee esittää arviot lisääntyvän liikenteen määrästä ja suuntautumisesta, ja tätä 
vasten arvioida aiheuttaako lisääntyvä liikenne parannustarpeita nykyisissä liittymäjärjestelyissä. 
Hulevesien osalta ELY-keskus huomauttaa, että hulevesien käsittely ei saa vaarantaa vt 10 kui-
vatusta. 

 

Vastine: 
Kaavaselostusta täydennettiin lausunnon perusteella. 
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KAAVAEHDOTUS 
Ehdotus oli nähtävillä 14.5.-15.6.2020. Ehdotusvaiheen aineistosta pyydettiin ELY-kes-
kuksen, HS-Vesi Oy:n, Fingridin ja Elenian lausunnot. Nähtävillä olosta tiedotettiin kuulu-
tuksella Kaupunkiuutisissa ja naapureille lähettiin kirjeet. Lausunnon antoi Fingrid, HS-
Vesi ja muista osallisista Katumajärven suojeluyhdistys jätti muistutuksen. 
Saadut muistukset ja vastineet: 

 

Fingrid Oy 
Asemakaava-alueella sijaitsee Fingrid Oyj:n 2x110 kV (kilovoltin) voimajohto Vanaja- 
Lavianvuori yhteisessä johtorakenteessa Elenian 110 kV voimajohdon kanssa. Voimajohtoja var-
ten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus 50 metriä leveälle 
johtoalueelle (poikkileikkaus kuvassa 2). Johtoalue muodostuu 30 metriä leveästä 
johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. 
Rakennusrajoitusalue kattaa koko 30 metriä leveän voimajohtoaukean. 
Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa olla ristiriidassa 
ympäristön sähköturvallisuuden kanssa eikä se saa aiheuttaa vaaraa voimajohdon 
käytölle ja kunnossa pysymiselle. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa S-Marke-
tin liikerakennuksen laajentaminen itään ja hieman pohjoiseen, eli rakentamista ei suunnitella voi-
majohdon puolelle. Asemakaavan suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon mm. 
seuraavia asioita: 
 
• Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä lupaa. Em. ra-
kenteet tai laitteet eivät pääsääntöisesti saa olla yli kaksi metriä korkeita. 
Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia rakennuksia. 
• Pysäköintialueet on osoitettava ensisijaisesti johtoalueen ulkopuolelle 
mahdollisuuksien mukaan. Pysäköintialueen sijoittamiseen voimajohtoalueelle tulee 
pyytää Fingridin lupa. Mikäli Fingrid toteaa alueen pysäköintiin soveltuvaksi, toiminnan harjoitta-
jan tulee tehdä pysäköintialueesta Fingridin kanssa yksityisoikeudellinen 
sopimus. 
• Voimajohtoalue ei sovellu varastointiin eikä lastaukseen. 
• Polttonesteen jakelun tarkempi sijoittuminen olisi hyvä asemakaavassa esittää 
sitovasti rakennusalalla. Polttoaineen jakeluasema voimajohdon rinnalla tulee 
suunnitella niin, että kaikissa tilanteissa standardissa SFS-EN 50341-1 ja sen 
kansallisessa lisäosassa SFS-EN 50341-2-7 esitetyt vaatimukset polttoaineen 
jakeluasemaa kosken täyttyvät. Erityisesti tulee huomioida SFS-EN 50341-2-7 kohta 
5.9.3 Ulkoiset etäisyydet asuin- ja muista rakennuksista FI.3 Johto räjähdysvaarallisen tilan (polt-
toaineen jakeluasema tms.) läheisyydessä. 
• Voimajohtoaukealle voidaan istuttaa ainoastaan puita tai pensaita, joiden luontainen 
kasvukorkeus ei ylitä 4 metriä. Myös reunavyöhykkeillä puuston kasvua rajoitetaan. 
• Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Johdon omistajalla on oikeus 
pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä. 
• Teiden ja katujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, mitä Liikenneviraston ohjeessa "Sähkö- 
ja telejohdot ja maantiet" (2018) esitetään. 
 
"Vaara-alue" -merkintä ei sovellu luonteeltaan tavanomaisten kantaverkon voimajohtojen suoja-
alueiden merkinnäksi. Ympäristöministeriön ohjeen (Asemakaavamerkinnät ja -määräykset YM 
17.6.2003) mukaisesti vaara-alue -merkinnällä osoitetaan alueita, joilla liikkuminen on turvalli-
suussyistä rajoitettu tai sitä on tarkoitus rajoittaa. 
Voimajohtoalueella ei ole tarpeen rajoittaa liikkumista (vaikka ympäristöministeriön 
oppaassa mainitaankin, että voimalinjojen alueilla voidaan käyttää vaara-alueen 
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merkintää). Jos kaupungin asemakaavojen vakiintunut linja on käyttää "vaara-alue" - 
merkintää, meillä ei ole huomautettavaa asiasta. 
 
Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää 
Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla myös esimerkiksi tie, katu, 
hulevesiallas, maanmuokkaustoimenpide, rakennelma tai rakennus, joka sijoittuu 
voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi 
osoitettu kaavassa. Risteämälausunnossa esitetään annettua kaavalausuntoa 
yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnittelijan ja toteut-
tajan on voimajohdon kannalta otettava huomioon. 
 

Vastine: 
Lausunnossa esitetyt asiat kirjataan tiedoksi ja huomioidaan alueen yksityiskohtaisemman suun-
nittelun ja rakennusluvan yhteydessä. Kaupungin lähialueiden kaavoissa on käytetty voimajohto-
alueilla samaa merkintää (va = vaara-alue) eikä sitä ole siten muutettu tämän suunnittelualueen 
osalta. Polttoaineen jakeluasema on rakentunut tontin pohjoisosaan ja rakentamisen yhteydessä 
on otettu sähköturvallisuus huomioon. Erillisen rakennusalan merkitsemistä ei siten katsota tar-
peelliseksi. Lausunnon perusteella kaavaratkaisuun ei ole ollut tarpeen tehdä muutoksia. 
 
 

HS-Vesi Oy 
 
HS-Vesi pyytää esittämään kartalla hulevesien purkureitin tontin pohjoisosaan. 
 
Vastine: 
Kaavakartalle lisätään lausunnon liitteenä olleen kartan mukaisesti hulevesien purkuputken si-
jainti (hv-merkintä). 
 
 
 

Katumajärven suojeluyhdistys 
 
Katumajärven suojeluyhdistys pyytää tarkempaa selvitystä ko rakennusalueen itäpuolelta tulevien 
hallitsemattomien hulevesien suunnitelmasta. Samoin haluaisimme tarkempaa tietoa valtatie 
10:n, Tuuloksentien aluevaraussuunnitelmasta osoittaa osa Katumajärven vesialueesta liikenne-
alueeksi. Nykyisessäkin tilanteessa hulevedet valuvat Katumajärveen. Hulevesiä puhdistavat 
varsinkin harmaalepät ja koivut on raivattu vuodesta toiseen pois !? Jäljelle jätetty onneksi 
muutama tervaleppä. Tiheämpi puusto suojasi Katumajärven ainutlaatuista vesilinnustoa 
mm. erittäin arkaa härkälintua, myös puuston vaikutus melusaasteeseen oli todella 
huomattava, unohtamatta myöskään järven maisemallisia arvoja. 
 
Vastine: 
Saadun muistutuksen johdosta suojeluyhdistykselle on toimitettu lisää sähköistä materiaalia ja 
ELY-keskuksen laatima valtatien aluevaraussuunnitelma vuodelta 2014. Kaavan  
liikennealueen ( LT-merkintä ) laajuus perustuu em. aluevaraussuunnitelmaan, jossa ei ole suun-
niteltu valtatien liikennealueen merkittävää laajentamista vaan alue pysyy näiden suunnitelmien 
perusteella nykyisen kaltaisena. Kaavassa osoitettu valtatien liikennealue käsittää kaikki tiehen 
liittyvät rakenteet eli ajoratojen lisäksi myös sivuojat, luiskat ja täyttöalueet. Valtatietä kehitetään 
kaupunkimaisena pääväylänä osana muuta päätieverkkoa. 
 
Puiden kaatamiseen valtatien varresta rannan tuntumassa ei kaavalla varsinaisesti pystytä vai-
kuttamaan. Puiden kaataminen on valtion eli Väyläviraston ja ELY-keskuksen toimivallassa. Ky-
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seisten puiden kaatamiseen vaikuttaa osaltaan myös tien kunnossapitoon ja liikenneturvallisuu-
teen liittyvät näkökulmat. Kaavan suunnittelualueen ulkopuolella myös kaupungilla on maanomis-
tusta rannan tuntumassa, jolloin puustoisempien alueiden hoitoa on mahdollista tarkastella eri yh-
teydessä. Asia kirjataan tiedoksi. 
 
Hämeenlinnan kaupunki on hyväksynyt Hulevesistrategian 2009 ja Kanta-kaupungin alueelle on 
laadittu Hulevesitulvariskien kartoitukset 2011 ja 2018, joihin suunnittelualueenkin hulevesien hal-
linta ja kaavamääräykset tukeutuvat. Kartoituksen yhteydessä valuma-alueet purkureitteineen ja 
hulevesien tulvimisen osalta kriittiset alueet selvitettiin. Ruununmyllyntien varressa Kuusistoportti 
-kadulta itään eli suunnittelualueen reunalta itään hulevedet eivät enää laske suunnittelualueen 
suuntaan. Ruununmyllyntien-Laaniitynkadun varsilta suunnittelualueen ympäristöstä hulevedet 
johtuvat suunnittelualueen suojaviheralueelle imeytymään. Hulevesien johtaminen katujen varsilla 
on hoidettu maanalaisilla putkilla.   
 
Kartoituksien perusteella kaavan suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole to-
dettu ongelmia hulevesien osalta. Alueella on jäljellä riittävästi päällystämätöntä maanpintaa, jol-
loin hulevedet pääsevät osittain myös imeytymään asuintonteilla ja puistoalueilla eivätkä huleve-
det esimerkiksi rankkasateiden yhteydessä pakkaudu hallitsemattomasti vain yhteen pisteeseen. 
Edellä mainittujen hulevesitulvariskien kartoituksen ja hulevesistrategian sekä olemassa olevan 
infran lisäksi alueelle ei ole laadittu erillistä muistutuksessa mainittua selvitystä hulevesien hallin-
nasta. Suunnittelualueen kaavamuutosalueen osalta tulee tehtäväksi hulevesien hallinnan suun-
nitelma rakennusluvan yhteydessä. Jotta jatkossakaan hulevesistä ei aiheudu ongelmia on kaa-
vaan otettu erillisiä määräyksiä hulevesien hoitamiseksi niin määrällisesti kuin laadullisestikin 
sekä osoitettu paikat, joissa hulevesiä voidaan viivyttää. 
 
Kaavaratkaisua ei ole tarpeen muuttaa suojeluyhdistyksen muistutuksen johdosta. 
 
 
 
 
 
 


