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ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 31.7.2020 PÄIVÄTTYÄ
ASEMAKAAVAKARTTAA

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 TUNNISTETIEDOT

Kaavan nimi:

Hauhon kansakoulut, kesätori ja kunnantalo
Asemakaava, nro 2481
diaari HML/713/10.02.03.01/2019

Kaava-alueen
määrittely:
Asemakaavan muutos koskee Hämeenlinnan 60.
kaupunginosan korttelin 12 tontteja 5-7, korttelin 17
tonttia 2 ja Vihniöntien liikennealuetta.
Muutosalue sijoittuu seuraavien kiinteistöjen alueelle:
109-449-4-185
109-449-4-57
109-449-6-143
109-449-6-1
109-449-3-14
109-449-2-36
109-895-2-22
Kaavan laatija:

Kaavasuunnittelija Eeva-Maija Hyvärinen

Yhteystiedot:

Hämeenlinnan kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus
PL 84
13100 Hämeenlinna
käyntiosoite: Wetterhoffinkatu 2, 3. krs

Vireilletulo:

19.1.2017 (kaavoituskatsaus)

Kaupunkirakennelautakunta: 1.12.2019 (luonnos)
Kaupunkirakennelautakunta: 24.3.2020 (ehdotus)
Kaupunginhallitus:

24.8.2020

Kaupunginvaltuusto:

__.__.201_
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Kaava-alue sijaitsee Hauhon kirkonkylän keskustassa Vihniöntien varrella keskustan palveluiden
välittömässä läheisyydessä. Alue kuuluu kulttuuriympäristöltään maakunnallisesti merkittävään
kunnantalon ympäristöön. Suunnittelualueen koko on n. 2,3 ha.

1.3 KAAVAN TARKOITUS
Kaavassa määritellään korttelialueiden toiminnot. Koulujen ja kunnantalon kortteleiden
käyttötarkoitusta muutetaan vastaamaan niiden nykyistä käyttöä asumis- ja liiketoimintakäytössä.
Koulurakennusten ympäristössä tutkitaan myös täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Koko
suunnittelualueella tarkistetaan kulttuuriympäristön suojelutavoitteet.
1.4 LIITTEET
•
•
•
•

Tilastolomake
Kaavaehdotus
Palauteraportti
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

1.5 MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT



Hämeen maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Hämeen liitto 2019.
Ahola, T. 2002. Rakennusinventointi – Hauho. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 43/2002.
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2 TIIVISTELMÄ
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET
Alueen suunnittelu on käynnistynyt alun perin jo Hauhon kunnan aikana, kun koulurakennukset jäivät
vaille käyttöä kun Kirkonkylän koulutoiminta siirrettiin yhtenäiskoululle. Suunnitelmat eivät tuolloin
edenneet luonnostelua pidemmälle. Vuonna 2012 tienoilla asemakaavan muuttaminen tuli
uudestaan esille kun kaupunki myi rakennukset yksityishenkilöille. Suunnitelmia tarkennettiin, mutta
varsinaista kaavatyötä ei laitettu vireille.
Kaavahanke tuli vireille vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa.
2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ
Kaavamuutoksella muodostetaan vanhoille koulurakennuksille oma tontti, jonka käyttötarkoitus on
asuin- ja liikerakennusten korttelialue. Kesätorikäytössä oleva entinen koulujen piha- ja kenttäalue
muutetaan puistoksi ja nykyisin nurmikkoisesta alueesta muodostuu asuin- liike ja
toimistorakennusten tontti. Vanha linja-autoaseman piha-alue muuttuu torialueeksi.
2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Vanhojen rakennusten osalta kaava on jo toteutunut. Uusien asuintonttien toteutumiseen vaikuttaa
markkinatilanne ja kesätorialueen kehittämisen aikataulu riippuu kaupungin taloustilanteesta ja
investointiohjelmasta.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Hauhon kirkonkylän keskustassa keskustatoimintojen välittömässä
läheisyydessä. Alue rajautuu etelässä Vihniöntiehen ja pohjoisessa pääosin virkistys- ja
maatalousalueeseen. Terveyskeskuksen ja linja-autoaseman välille sijoittuvat entiset puukoulut,
joiden takana on koulun pihana toiminut hiekkakenttä. Koko kaava-alueen pohjoislaitaa rajaa tiheä ja
korkea kuusiaita.
Vihniöntiellä on yksi ajokaista kumpaankin suuntaan, ja tien molemmin puolin on kevyen liikenteen
väylät. Viherkaistalla kasvavat komeat puurivit.
Suunnittelualueen historiaa
Hauhon kansakoulu on perustettu vuonna 1870. Sen myötä alkoi hallinnollisen keskuksen
siirtyminen Kirkonmäeltä Vihniöntielle. Vanhempi koulurakennuksista valmistui vuonna 1875.
Uudempi kouluista valmistui vuonna 1923. Kunnantalo 1954
Kunnantalon vieressä sijaitseva asuinrakennukseksi nuorisotalosta muutettu rakennus on 1950luvulta. Rakennus on alun perin liittynyt vieressä olleen meijerin toimintaan.
Luonnonympäristö
Kaava-alueella ei ole luonnontilaista ympäristöä. Koko alueen pohjoislaitaa rajaa tiheä ja korkea
vanha kuusiaita.
Rakennettu ympäristö
Alue on olennainen osa Hauhon kirkonkylän keskustaa. Linja-autoaseman piha-alueen laidalla
sijaitseva koulurakennus on keskustan tärkeitä maamerkkirakennuksia, ja koulurakennusten
muodostamasta kokonaisuudesta syntyy myös Vihniöntielle päin arvokas vaikutelma. Koulujen pihaalue on säilyttänyt ilmeensä hyvin vaikka rakennusten käyttötarkoitus on muuttunut yksityiseksi
asumiseksi.
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Kunnantalon korttelissa sijaitsevat entinen meijeri, Säästöpankin talo ja meijerin konttorirakennus
sekä hieman kauempana Hauhontien varrella entinen suojeluskuntatalo Suojala ovat
maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Myös terveyskeskuksen itäpuolella alun
perin terveystaloksi rakennettu Västland-talo kuuluu samaan arvokkaaseen kokonaisuuteen.
Koulut muodostivat aiemmin Vihniöntien toisella puolella sijaitsevan kunnantalon kanssa kirkonkylän
hallinnollisen keskustan, joka on kuntaliitoksen myötä jäänyt osittain vaille käyttöä. Koulujen toiminta
siirtyi uuteen yhtenäiskouluun vuonna 2007, jonka jälkeen koulurakennukset myytiin yksityiseen
asuinkäyttöön. Koulurakennuksissa on ollut myös yritystoimintaa. Kunnantalo on nykyisin tyhjillään ja
sen viereinen rakennus on muutettu asuinrakennukseksi.
Suunnittelualue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Kunnallistekniikan putket kulkevat Vihniöntien
varrella ja alueen pohjoisreunassa.
Maanomistus
Kaava-alue on Hämeenlinnan kaupungin ja yksityisten maanomistajien omistuksessa.
3.2 SUUNNITTELUTILANNE
Maakuntakaava
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa alue on asuntovaltaista aluetta, jolla arvokkaan rakennetun
kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään. Hauhon keskusta on osoitettu alakeskuksen Ca
kohdemerkinnällä. Alue on maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Hauhon
kunnantalon ympäristö.
Yleiskaava
Kirkonkylän oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (1995) alue on osoitettu julkisten
palveluiden ja hallinnon alueeksi PY. Koulujen alue on lisäksi merkinnällä /s kulttuurihistoriallisesti
arvokas alue, jonka ympäristö ja historiallinen rakennuskanta suojellaan.
Asemakaava
Alueella on voimassa kolme asemakaavaa.
 18.9.2000 hyväksytty asemakaava 083-78, jossa koulujen alue on osoitettu yleisten
rakennusten korttelialueeksi Y. Rakennusoikeutta on osoitettu tontin pohjoispuoliskon
rakennusalalle 1400 k-m². Koulurakennukset on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi srmerkinnöin ilman rakennusoikeutta. Terveyskeskuksen alue on osoitettu sosiaalitointa ja
terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi merkinnällä YS ja rakennusoikeutta
sillä on 1100 k-m². Linja-autoaseman piha-alue on osoitettu henkilöliikenneterminaalin
korttelialueeksi LHA. Olemassa olevan kioskirakennuksen kohdalla on rakennusala, jolla on
rakennusoikeutta 150 k-m².
 16.4.1996 hyväksytty asemakaava 083-58, kunnantalon ja Kuntalan tontti, joka on osoitettu
hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi merkinnällä YH. Rakennusoikeus on osoitettu
tehokkuusluvulla 0.50.
 5.12.1986 hyväksytty asemakaava 083-20 Vihniöntiellä.
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Kuva: asemakaavat 083-78 ja 083-58

Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset



Hämeen maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Hämeen liitto 2019.
Ahola, T. 2002. Rakennusinventointi – Hauho. Hämeen ympäristökeskuksen moniste
43/2002.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT
PÄÄTÖKSET
Kaavahanke on käynnistynyt Hauhon kunnan toimesta koulutoiminnan siirryttyä yhtenäiskoululle.
Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä 19.1.2017.
Kaavoituskatsauksen hyväksyi kaupunginvaltuusto.
4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
Osalliset
 Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat, asukkaat sekä muut mahdolliset alueen
sekä lähiympäristön käyttäjät
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 Hauhon yrittäjät ry
 Hauho-seura
 Kaupungin toimialat:
o Kaupunkirakenne: tontti- ja mittauspalvelut, infran suunnittelu, joukkoliikenneyksikkö,
rakennuttamisen, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, rakennusvalvonta,
ympäristönsuojelu sekä tilapalvelu
o Sivistys- ja hyvinvointi: liikunta, varhaiskasvatuspalvelut
o Sosiaali- ja terveyspalvelut: terveyspalvelut
 Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset
 Museovirasto
 Kanta-Hämeen Pelastuslaitos
 Verkonrakentajat:
o Elenia Verkko Oy, HS-Vesi Oy
Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Asemakaavamuutos tuli vireille vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa, joka jaettiin koteihin
asukaslehden mukana. Kaavatyön aloitusvaiheessa alueen maanomistajiin otettiin yhteyttä
tavoitteiden ja toiveiden kartoittamiseksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin helmikuussa
2019 alueen omistajille ja asukkaille sekä naapureille ja muille osallisille tiedoksi.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot tarpeellisilta viranomaistahoilta; pelastuslaitokselta, ELYkeskukselta ja Museovirastolta. Kommentit pyydettiin myös HS-Vedeltä ja kaupungin toimialoista
infran suunnittelulta ja tilakeskukselta.
Kaavahankkeen eri vaiheissa saatu palaute, lausunnot ja vastineet niihin on kuvattu selostuksen
liitteenä olevassa palauteraportissa.
4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
Tavoitteena on osoittaa uudet käyttötarkoitusmerkinnät rakennuksille, joiden käyttö yleisten
palvelujen rakennuksina on päättynyt ja turvata rakennetun ympäristön arvojen säilyminen.
Tarkoituksena on osoittaa paikka ja turvata kesätoritoiminnan jatkuminen alueella, mutta lisäksi
osoittaa rakennusoikeutta koulun pihakäytöstä vapaaksi jääneelle alueelle.
Henkilöliikenneterminaalin muuttaminen toriksi mahdollistaa alueen kehittämisen puistomaisena
aukiona ja kokonaisuutena uuden, kaavalla muodostuvan kesätorin puiston kanssa tulevaisuudessa.
Tämä edellyttää linja-autojen pysäkkien uudelleen järjestelyä ja laajempaa tarkastelua.
Toimenpiteiden aikataulu ei ole tiedossa.
4.4 ASEMAKAAVARATKAISU
Vaihtoehtojen kuvaus ja valinta
Aloitusvaiheessa oli tutkittu vaihtoehtoja, joissa koko koulun vanhalle piha-alueelle sijoitettaisiin uutta
rakentamista. Hanke aiheutti voimakasta vastustusta hauholaisten keskuudessa. Kesätoria pidetään
pitäjän elinvoiman kannalta oleellisena tapahtumana, eikä sille ole toistaiseksi osoitettavissa
korvaavaa aluetta sopivalta paikalta. Siksi koko alueen osoittamisesta rakentamiseen on luovuttu, ja
suuri osa koulujen entisestä piha-alueesta on jätetty rakentamiselta vapaaksi puistoksi. Kesätorille
tarvittava alue voidaan uuden tontin toteutuessa laajentaa toriaukioksi osoitettavalle entiselle linjaautoaseman aukiolle ja mahdollisesti myös Vihniöntien katualueelle.
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Kuva: viitesuunnitelma alkuvaiheen ensimmäisistä suunnitelmista (Hauhon kunta)

Kuva: alueen luonnostelua vuodelta 2012
Kaavaluonnos
Kaavaratkaisussa uutta tonttia on tiivistetty, jotta puistoalueen koko on saatu jätettyä
mahdollisimman suureksi. Silti tontin tehokkuus on maltillinen ja kirkonkylän mittakaavaan sopiva.
Kaavaehdotus
Ehdotusvaiheessa ELY-keskuksen lausunnon perusteella Vihniöntien alue on muutettu maantiestä
kaduksi. Muutoin kaavaehdotus on sisällöltään sama kuin luonnosvaiheessa.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 KAAVAN RAKENNE
Kaavamuutoksella on koulujen, kunnantalon ja nuorisotalon tonteille osoitettu käyttötarkoitus ALP/s
”Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä lähipalvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristö
säilytetään. Alueelle saa sijoittaa myös näyttelytiloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja,
jotka soveltuvat sijoitettavaksi asumisen yhteyteen. Alueen kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvan
kannalta arvokkaat rakennukset sekä ympäristö tulee säilyttää. Uudis-, täydennys- ja
korjausrakentaminen tulee sopeuttaa olemassa oleviin rakennuksiin ja ympäristöön.”
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Koulujen piha-alueen pohjoispuolisko on jaettu puistoksi ja ALP/s-korttelialueeksi. Uuden tontin
rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.30. Rakennuksissa käytettävä kerrosluku on
1u2/3.
Koulut, kunnantalo ja nuorisotalo on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi merkinnällä sr-15,
”Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava rakennus.
Rakennusta tai sen osia ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus-, muutos- tai
lisärakentamistöitä, jotka turmelevat tai vähentävät rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa tai
muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Suunnitelluista toimenpiteistä on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.” Suojeltavien rakennusten rakennusoikeus on merkitty
kerrosneliömetreinä toteutuneen kerrosalan mukaan.
Koulurakennuksille ja Vihniöntie 6:lle on osoitettu rakennusalat yksikerroksisille, enintään 40 k-m²
talousrakennuksille.
Terveyskeskuksen tontin käyttötarkoitus säilyy sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien
rakennusten korttelialueena YS. Rakennusoikeus pysyy ennallaan 1100 k-m².
Linja-autoaseman aukio on muutettu toriksi. Aukiolle on osoitettu 120 k-m² rakennusoikeus.
Vihniöntie on muutettu katualueeksi asemakaavamuutoksen kortteleihin rajautuvalta osaltaan.
Katualueen rajalle on lisätty liittymäkielto paikkoihin, joilta ei voi järjestää liittymiä.
Autopaikkoja alueella on varattava vähintään 1 ap / asunto ja 1 ap / palvelu-, liike- ja
toimistohuoneiston 75 m².
5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kaavamerkinnät ja -määräykset edellyttävät olemassa olevan arvokkaan ympäristön säilyttämistä
huomion ottamisen uudis- ja korjausrakentamisessa.
5.3 ALUEVARAUKSET
Korttelialueet ja mitoitus
käyttötarkoitus
YS
ALP/s
tori
VP
katu

pinta-ala (m²)
3766
9979
1937
2840
5759

rakennusoikeus (k-m²)
1100
3349
120

tehokkuus
0,29
0,34
0,06

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan
Toteutuessaan kaavamuutos muuttaa alueen maisemaa kun aiemmin rakentamattomalle alueelle
rakennetaan taloja. Kaavamuutos mahdollistaa julkisten rakennusten muutoksen yksityisiksi, mikä
saattaa muuttaa pihojen ja rakennusten luonteen aiempaa suljetummaksi. Kaavamerkinnät ja
määräykset varmistavat rakennetun ympäristön arvojen säilymisen.
Kulkutie kesätorille siirtyy pois koulujen piha-alueelta, kulkemaan aukion pohjoiskulmasta.
Joukkoliikenteen liikennöinti ja liityntäpysäköinti linja-autoaseman aukiolla voi toistaiseksi pysyä
ennallaan. Alueen muutos puistomaiseksi toriksi voi toteutua vasta kun joukkoliikenteen pysäkit on
mahdollista siirtää muualle, esimerkiksi katujen varsille.
Muut vaikutukset
Uusi tontti tuo kaupungille myyntituloja n. 17 000 €. Kaavamuutos monipuolistaa kunnantalon
kehittämismahdollisuuksia ja sitä kautta edistää sen myyntimahdollisuuksia. Uusien asuntojen
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rakentaminen alueelle vahvistaa asukaspohjaa ja sitä kautta edesauttaa palvelujen säilymistä ja
taajaman elinvoiman vahvistumista.
5.7 NIMISTÖ
Muodostuva uusi puisto on nimetty Kesätorin puistoksi ja torialue Hauhon toriksi.

5.5 YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET
Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon
 yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
 olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
 asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
 mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-,
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja
talouden kannalta kestävällä tavalla
 mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön
 kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
 ympäristöhaittojen vähentäminen
 rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
 virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
Koska alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, täytyy yleiskaavan sisältövaatimukset
ottaa huomion asemakaavaa laadittaessa. Asemakaavan muutos täyttää yleiskaavan
sisältövaatimukset.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaava-alue on valmis rakennetavaksi, toteuttaminen ei vaadi kunnallisteknisiä investointeja.
Toteutuksen aikataulu on riippuvainen asuntojen ja toimitilojen kysynnästä alueella.
Koulujen tontin läpi kulkee vesijohto, joka poistetaan käytöstä ennen uudisrakennusten
rakentamista.

Hämeenlinna 31.7.2020

Jari Mettälä
asemakaava-arkkitehti
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
109 Hämeenlinna Täyttämispvm
17.03.2020
Kaavan nimi
Hauhon koulu, kesätori ja kunnantalo
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
19.01.2017
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
2481
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
2,4281
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 2,4281

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
2,4281
0,9979

15,5

0,2840

11,7

0,7696

31,7

Rakennussuojelu
Yhteensä

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
4569
0,19
41,1
3349
0,34

0,3766

Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Pinta-ala
[ha]

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala
[%]

1100

0,29

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
0,9979

Kerrosalan muut. [km² +/-]
300
3349

-1,2826

-3019

0,2840
120

0,02

0,0007

-30

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
4
2
2290

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
ALP/s
P yhteensä
Y yhteensä
Y
YH
YS
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
VP
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
Katuauk./torit
LT
LHA
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
2,4281
0,9979
0,9979
0,3766

15,5

1100

0,29

0,3766

100,0

1100

0,29

0,2840
0,2840

11,7
100,0

0,7696
0,5759
0,1937

31,7
74,8
25,2

Rakennussuojelu
Yhteensä
Asemakaava

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
4569
0,19
41,1
3349
0,34
100,0
3349
0,34

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
0,9979
0,9979

Kerrosalan muut. [km² +/-]
300
3349
3349

-1,2826
-0,9358
-0,3238
-0,0230

-3019
-1400
-1619

0,2840
0,2840
120

0,02

120

0,06

0

0,0007
0,5759
0,1937
-0,5750
-0,1939

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
4
2
2290
4
2
2290

-30
120
-150
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2481 HAUHON KOULU, KESÄTORI JA KUNNANTALO
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä lähipalvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristö
säilytetään. Alueelle saa sijoittaa myös näyttelytiloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia
työtiloja, jotka soveltuvat sijoitettavaksi asumisen yhteyteen. Alueen kulttuurihistorialliset ja
kaupunkikuvan kannalta arvokkaat rakennukset sekä ympäristö tulee säilyttää. Uudis,täydennys- ja korjausrakentaminen tulee sopeuttaa olemassaoleviin rakennuksiin ja
ympäristöön.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.

Puisto.

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Kaupunginosan numero ja nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Ohjeellinen rakennuksen paikka.

Istutettava alueen osa.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Katu.

Katuaukio/Tori.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava
rakennus. Rakennusta tai sen osia ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus-,
muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka turmelevat tai vähentävät rakennuksen
kulttuurihistoriallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Suunnitelluista
toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
YLEISMÄÄRÄYKSIÄ:
Autopaikkoja on varattava vähintään:
1 ap / asunto
1 ap / palvelu, liike- ja toimistohuoneiston 75 m²

Hauhon koulu, kunnantalo ja kesätori
asemakaava nro 2481

Palauteraportti
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä mielipiteitä varten 1.2-15.2.2019.
Tiivistelmät mielipiteistä:
Mielipide 1
Olemme järjestäneet kesäisin Hauhon Yrittäjien luotsaamaa kesätoria ja tänä vuonna
vietämme juhlaa kun 40 vuotta on tullut täyteen. Kesätori on vahva osa Hauholaista
kulttuuria, sekä tärkeä kesäasukkaitten, vieraiden ja matkailijoiden kohtaamispaikka.
Toritapahtuma on maakunnallisesti tunnettu, ja kävijöitä riittää ympäristökunnista ja kaupungeistakin. Tapahtuma on hyvin tärkeä Hauhon keskustan kauppojen ylläpitäjä ja
matkailuyrittäjien myynnin kirittäjä. Jos torialue kaavoitetaan ja rakennetaan, ongelmia tulee
syntymään useammalla sektorilla.
Mielipide 2
Kiinteistö 109-449-2-35 on asuinkiinteistö, joka sisältää omakotitalon piharakennuksineen ja
pihoineen. Talon piha-alueesta puolet pinta-alasta on merkitty nykykaavassa puistoksi.
Kysymys on siis omakotitalon pihasta eikä puistosta, vaikka kaava merkinnöissä näkyykin
näin.
Omakotitalon pihan rajalle tai välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa kotirauhaa häiritseviä
toimintoja. Pyydän huomioimaan kaavamuutosta suunniteltaessa, että muutosalue rajoittuu
omakotitalon piha-alueeseen, vaikka siinä siis lukeekin osittain puisto.
Muutosalueen länsipäädyssä on merkitty jalankululle varattu katu/tie. Tosiasiallinen käyttö
ei ole vastannut kaavassa olevaa merkintää. Toisin sanoen alue on ollut pelkkää piha-aluetta
tältäkin osin.
Muutosalueen pohjoispäässä oleva alue on vilkkaassa kesätorikäytössä. Nykyisenä
ruohikkopohjaisena torialueena alue toimii erinomaisen hyvin. Hauholla on runsaasti
tyhjillään olevia rivitaloja ja muita asuntoja, joihin ei löydy asukkaita. Liian tiivistä
rakentamista on syytä välttää, kun tilaa Hauholla on runsaasti muuallakin.
Asuinrakennuksille ei ole tarvetta muutosalueella. Kirkonkylässä on kaiken kaikkiaan
runsaasti vapaita tiloja.
Luonnosvaihe, nähtävilläolo 23.12.2019 - 21.1.2020.
Tiivistelmät mielipiteistä ja vastineet niille:
Mielipide 1
Kaavaluonnos vaikuttaa hyvältä ja kannatettavalta. Asukkaalla on epäselvyyttä tontin
pyykkien sijainnista ja istutettavan alueen kasvien koosta ja laadusta.
Vastine: Merkitään mielipide tiedoksi.
Mielipide 2
Hyvä, että kaavaan on lisätty mahdollisuus piharakennukselle.
Tontilla 8 merkitty johtorasite, jolla sijaitsee tonttijohtoja, joiden sijainti on epäselvä.
Toivotaan rasitemerkinnän jättämistä pois tai mikäli varausmerkintä halutaan laittaa, sen
varausmerkintä tulee merkitä oletuksella viemäri (j).
www.hämeenlinna.fi

Alustavissa papereissa kiinteistömme ikää ei ole huomioitu, taloa on alettu rakentamaan
1950-luvulla ja sitä on luultavasti muutettu ulkonäöllisesti vuosien varrella. Talossa on
”rintamamiestalon” rakenne purueristyksineen. Ei mielestämme edusta hauholaista
museorakennuskantaa. Vastaavia kiinteistöjä kokonsa ja rakenteensa puolesta Vihniöntien
varrella muitakin. Emme oikein ymmärrä pururakenteisen kiinteistön kirjaamista sr-15
rakennukseksi.
Vastine: Tontille 8 merkitty johtorasite on naapurin viemärijohdolle. Rasitemerkintää ei
poisteta kaavasta, koska paikalla on naapurikiinteistön viemärijohto, johdolle varatun alueen
merkintää on täsmennetty viemäriksi.
On mahdollista, että rakennus on vuosien varrella muuttunut, mutta sen perusolemus ja
hahmo on pääosin säilynyt. Kaavan sr-15 -merkinnän perusteena ei kuitenkaan ole
pelkästään yksittäisen rakennuksen rakenne ja ulkoasu, vaan sen kuuluminen inventoituun,
arvokkaaseen kokonaisuuteen.
Mielipide 3
Naapurikiinteistö on asuinkäytössä, kiinteistöllä sijaitsee useita rakennuksia ja rakennelmia,
joista osa lähellä kaava-alueen rajaa. Rajanaapuriksi ei ole tarkoituksenmukaista suunnitella
ollenkaan rakentamista. Muutosalue rajoittuu omakotitalon pihapiiriin.
Kesätorille kaavassa varattu alue ei tule riittämän kesätorille ja tapahtuma on vaarassa
lakata. Kesätori on osa Hauhon historiaa, sillä on vahva merkitys hauholaisille ja sillä on
kerrannaispositiivisia vaikutuksia. Vaarana on, että alue jää käyttämättömäksi joutomaaksi.
Kesätorin kävijämäärät tuovat kylän kauppoihin asiakkaita. Jos torin koko pienenee, on sillä
suuret vaikutukset yrittäjien tuloihin. Hauhon keskustassa on syytä välttää liian tiivistä
rakentamista, koska Hauholla on tilaa runsaasti. Palvelu/asuinrakennuksille ei ole tarvetta
muutosalueella. Kirkonkylällä on runsaasti vapaita asuntoja ja toimistotiloja. Ehdotusten
sijaan kunnantalo ja OP-ryhmän talo tulisi remontoida yritystiloiksi. Asuin- ja
palveluyrityksille on tilaa myös Lahti - Tampere tien vieressä, siellä palvelukiinteistöt
näkyisivät isolle tielle.
Vastustamme palvelu- /asuinrakennusten rakentamista tonteille 109-449-2-36 ja 109-449-61.
Vastine: Alueen muutoksen alkuna on ollut koulujen toiminnan loppuminen ja rakennusten
myynti yksityiseen asuin- ja yrityskäyttöön, jonka johdosta koulujen piha-alueen luonne on
muuttumassa yleisestä käytöstä yksityiseen. Alueen suunnittelussa on otettu huomioon
kesätorin järjestäminen. Kaavamuutoksella asemakaavaan lisätään puisto- ja torialueita.
Uuden asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontin rakentamistehokkuus ei poikkea lähistön
tonttien tehokkuudesta. Rakentamisen määrä suhteessa pinta-alaan on sama kuin
esimerkiksi vanhojen koulujen tontilla.
Kaavamuutos tähtää alueen kehittämiseen ja kaupungin tavoitteena on mahdollistaa
uudisrakentaminen myös pitäjien parhailla paikoilla. Hauhon kirkonkylän keskustassa
kaupungilla ei ole tarjota tontteja esimerkiksi rivitalojen rakentamiseen. Myös vanhan
kunnantalon käyttötarkoituksen muuttaminen asuin-, liike ja toimistokäyttöön mahdollistuu
tämän kaavamuutoksen myötä.
On totta, että uuden tontin rakentumisen myötä kesätorille käytettävissä oleva alue
supistuu, mutta kaavamuutos myös mahdollistaa jäljelle jäävä alueen kehittämisen yleisenä
alueena ja puistomaisena aukiona tulevaisuudessa, eikä joutomaana. Myös kaavamuutoksen

mahdollistamat uudet asukkaat ja liiketoiminta tuovat elinvoimaa alueelle. Kesätorin
käytettävissä oleva alue pienenee vasta kaavassa osoitetun uuden tontin toteutuessa.
Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet:
Hämeen ELY-keskus
Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö on kaavaluonnoksessa huomioitu ja
osoitettu entiset koulurakennukset ja kunnantalo suojelumerkinnöin.
Vihniöntie eli mt 13921 on osoitettu kaavassa LT-alueena. Ko. maantie kuitenkin kuuluu
yhdystieluokkaisiin maanteihin, jotka eivät ole MRL 83.4 § mukaan oikeutettuja LTmerkintään vaan jotka tulee asemakaavassa osoittaa katuna. ELY-keskus myös esittää, että
nyt vireillä olevassa kaavassa Vihniöntie osoitetaan kaduksi puuttuvilta osin koko
pituudeltaan, jolloin katualueesta muodostuu tarkoituksen mukainen kokonaisuus.
Kaavaselostuksessa on syytä arvioida onko vanhan linja-autoaseman aukion
käyttötarkoituksen muuttamisella toriksi vaikutuksia joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin.
Mikäli torin aiotaan edelleen palvelevan myös joukkoliikenteen pysäkkialueena, tulee alueen
suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen turvallisuuteen.
Vastine: Vihniöntie merkitään kaavaan katuna kaava-alueeseen liittyviltä osin. Linjaautoaseman aukiolle jää toistaiseksi linja-autojen pysäkit, samoin kuin
liityntäpysäköintipaikat. Selostus täydentyy hankkeen edetessä.
Museovirasto
Kaavaluonnokseen on asiallisesti merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskanta
suojelumerkinnöin. Museovirastolla ei ole kaava-aineistoon huomautettavaa eikä
ehdotusvaiheesta tarvitse pyytää lausuntoa.
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi.
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen.
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 9.4.-8.5.2020
Muistutuksia ei saatu.
Kanta-Hämeen pelastuslaitos ja Hämeen ELY-keskus antoivat lausunnot kaavaehdotuksesta.
Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT-KAAVOITUS
29.1.2019
HAUHON KIRKONKYLÄ
ASEMAKAAVAN MUUTOS
KORTTELIN 12 TONTIT 5 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 17 TONTTI 2
(kiinteistöt 109-449-4-185, 109-449-4-57, 109-449-6-143, 109-449-6-1, 109-449-3-14 ja 109449-2-36)
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan,
miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.
Hauhon Kirkonkylässä muutetaan vanhojen koulujen ja kunnantalon tonttien
käyttötarkoitusta sekä turvataan kulttuuriympäristön arvojen säilyminen. Lisäksi
tutkitaan täydennysrakentamisen edellytyksiä koulujen vanhalla piha-alueella ja
osoitetaan puisto- ja aukioalueet kesätorille.
SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA ALUE
Suunnittelualue kattaa koulujen entisen piha-alueen, linja-autoaseman aukion sekä
kunnantalon tontin. Kaavatyössä tutkitaan korttelin käyttötarkoituksen muuttaminen
vastaamaan nykyistä ja alueelle tavoiteltua käyttöä, liittymätarpeet, sekä rakennusten
suojelutarpeet.

1(4)

2(4)
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Hankkeen valmistelija on tavattavissa erikseen sovittuna aikana kaavoituksen
toimistolla Wetterhoffinkatu 2 3.kerroksessa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä alkaen 1.2.2019 seuraavissa
paikoissa:
verkkosivut www.hameenlinna.fi/kaavoitus
kaupunkirakennepalvelut,
Wetterhoffinkatu 2, 3.krs, Hämeenlinna
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittämään
viimeistään 15.2.2018
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen
Kaupunkirakennepalvelut, PL 84, 13100 HÄMEENLINNA
kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Osallisten mielipiteitä ja
tietoa kaava-alueelta otetaan vastaan koko kaavoitusprosessin ajan.
OSALLISET




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

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun
muassa ihmisten elinoloihin, ympäristöön, kaupunkikuvaan, virkistykseen,
maisemaan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun
osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
SUUNNITTELUN TAUSTATIETOA
Kaavamuutoksen suunnittelu on aloitettu koulujen ja piha-alueen osalta vuoden
2007 aikoihin, kun koulun toiminta siirtyi yhtenäiskoululle, ja vanhat
koulurakennukset jäivät pois käytöstä. Myöhemmin myös kunnantalo ja
nuorisotalo jäivät pois käytöstä hallinnon siirryttyä kantakaupunkiin.
Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa alueen asemakaavaa vastaamaan alueen
nykyistä ja sinne tavoiteltua käyttöä.
Kaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa kunnantalon, koulujen hiekka- ja
nurmikenttäalueen ja linja-autoaukion osalta. Koulut, niiden välitön ympäristö ja
entisen nuorisotalon tontti ovat yksityisessä omistuksessa. Vihniöntie on yleinen
tie, ja sitä hallinnoi Uudenmaan ELY-keskus. Kaavoitus on tullut vireille kaupungin
aloitteesta.
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Koulujen ja linja-autoaseman alueella voimassa olevat asemakaava on vuodelta
2000 (kaavanro: 083-78) ja kunnantalon korttelissa vuodelta 1996 (kaavanro: 08358).
Voimassa olevissa asemakaavoissa koulujen ja entisen piha-alueen käyttötarkoitus
on yleisten rakennusten korttelialue Y, linja-autoaseman aukio
henkilöliikenneterminaalin korttelialue LHA ja kunnantalon kortteli hallinto- ja
virastorakennusten korttelialue YH.
Kirkonkylän osayleiskaavassa (1995) alue on osoitettu julkisten palveluiden ja
hallinnon alueeksi PY. Koulujen alue on lisäksi merkinnällä /s
kulttuurihistoriallisesti arvokas alue, jonka ympäristö ja historiallinen
rakennuskanta suojellaan.
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa alue on asuntovaltaista aluetta, jolla arvokkaan
rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään. Hauhon keskusta on
osoitettu alakeskuksen Ca -kohdemerkinnällä.
Alue on maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön aluekohde
Hauhon kunnantalon ympäristö, jonka kokonaisuuteen sisältyvät
kaavamuutosalueen rakennusten lisäksi Västland-talo terveyskeskuksen vieressä,
entiset meijerin rakennukset, Säästöpankin ja Osuuspankin talot sekä
suojeluskuntatalo Suojala.
Suunnittelualueella ei ole tiedossa arvokkaita luontokohteita.
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KAAVOITUKSEN ETENEMINEN

VIREILLETULO

Kaavoitus on tullut vireille vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa.
Kaavatyö on aloitettu vuoden 2018 lopulla.
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi kaavaalueen maanomistajalle, asukkaille ja naapureille

OAS

- nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeillä ja verkkosivulla
www.hameenlinna.fi/kaavoitus
- mahdollisuus esittää mielipiteitä
- Kaavaluonnos käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa keväällä
2019, jonka jälkeen luonnosaineisto pidetään nähtävillä 14
vuorokauden ajan

LUONNOS

-Nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella Kaupunkiuutisissa ja
kaupungin verkkosivuilla sekä kaava-alueen maanomistajille ja
naapureille lähetettävällä kirjeellä.
- Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää mielipiteitä
nähtävillä oloaikana, viranomaisilta pyydetään lausunnot.
- Mielipiteisiin vastataan ehdotusvaiheessa kaava-aineistoon
liitettävässä vuorovaikutusraportissa
-Kaavaehdotus käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa arviolta
keväällä 2019, jonka jälkeen ehdotus pidetään nähtävillä 30
vuorokauden ajan.
- Kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan
verkkosivuilla www.hameenlinna.fi/kaavoitus sekä kuulutuksella
Kaupunkiuutisissa

EHDOTUS

- Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä muistutus
nähtävillä oloaikana, viranomaisilta pyydetään lausunnot tarvittaessa
-Muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy kaavan
verkkosivulta www.hameenlinna.fi/kaavoitus
- Muistutukset ja lausunnot käsitellään
kaupunkirakennelautakunnassa ehdotusvaiheessa
- Kaupunkirakennelautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät
kaavaehdotuksen
- Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

HYVÄKSYMINEN

- Tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille,
jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen
nähtävillä olon aikana
- Valitusaika 30 vrk kaupunginvaltuuston päätöksen julkipanosta
- Hyväksymispäätöksestä on mahdollista tehdä valitus Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen
- Kaava tulee voimaan kuulutuksella valitusajan jälkeen
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