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Asemakaavan selostus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2020
PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 TUNNISTETIEDOT
Kaavan nimi:

Viisarintie 22
Asemakaava, kaava nro 2562

Diaarinro:

HML/4311/10.02.03.01/2018

Kaava-alueen
määrittely:

Asemakaavan muutos koskee Hämeenlinnan 10. kaupunginosan korttelin 40 tonttia 1.

Kaavan laatija:
Kaavasuunnittelija Marja Suutari
marja.suutari@hameenlinna.fi
puh. 358 40 869 6443

Yhteystiedot:
Hämeenlinnan kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus
PL 84, Wetterhoffinkatu 2, 3. krs
13100 Hämeenlinna
kaupunkirakenne@hameenlinna.fi

Vireilletulopvm.:

8.4.2020

Kaupunkirakennelautakunta:

9.6.2020

Kaupunkirakennelautakunta:

15.9.2020

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Pullerinmäessä Viisarintien varteen rakentuneella omakotitaloalueella, n.
3,7 km:n päässä keskustasta luoteeseen. Sijainti on esitetty selostuksen kansilehdellä.
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1.3 KAAVAN TARKOITUS
Jaetaan omakotitalotontti kahteen osaan, osoitetaan rakennusoikeudet ja – alat. Osoitetaan kulkuyhteys perimmäiselle tontille. Tonttijako sisältyy kaavaan, se laaditaan sitovana ja hyväksytään asemakaavan yhteydessä.
1.4 LIITTEET
Liitteet:
1. Tilastolomake
2. Kaavaehdotus
3. Tonttijakokartan nro 2537 pienennös

2 LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUALUEEN OLOT

Yksityisomistuksessa oleva tontti sijaitsee Tiiriössä Viisarintien varteen muodostuneella pientaloalueella. Tiiriön kaupalliset palvelut ovat alle kilometrin etäisyydellä. Lähellä on Kahtoilammen uimaranta ja Hattelmalanharjun ulkoilureitit.
Vielä 1960-luvun alussa Viisarintien varressa oli harvakseltaan asuintaloja. Paikallisesti tärkeitä rakennuksia olivat Viisarin työväentalo ja entinen Visakankaan seurakuntatalo. Ahveniston moottorirata valmistui v. 1967. Tiivistymään kaupunkimaiseksi asuinalueeksi alue lähti hiljalleen v. 1970 vahvistuneen asemakaavan jälkeen, kun Parolantien ja Viisarintien varteen osoitettiin omakotitalotontteja. Rakennetut talot edustavat eri vuosikymmeniä 1900-luvun alusta tähän päivään asti. Valtakunnallisesti merkittävä Hämeen Härkätie on kulkenut Viisarintietä pitkin.
Suunnittelualueen laajuus on 1620 m2. Tontilla on v. 1996 valmistunut yksikerroksinen omakotitalo,
joka on suuruudeltaan 194 k-m2. Päärakennus sijaitsee Viisarintien varressa. Tontin perältä on van-
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hat rakennukset purettu pois. Tontti rajoittuu Viisarintien lisäksi Parolantiehen, naapuritonttiin sekä
Parolantien puistoalueeseen. Puistoalueelle on rakennettu n. 2,7 m leveä hiekkakäytävä jalankulkua
ja pyöräilyä varten Viisarintien ja Parolantien välille.
Alue kuuluu 1. luokan pohjavesialueeseen. Puhdas- ja jätevesiputket ovat Viisarin- ja Parolantien alla. Parolantien puiston väylän alla kulkee sadevesiputki.
Suunnittelualueelle kantautuu ajoittain melua Ahveniston moottoriradalta. Moottoriurheiluun aluetta
käytetään kalenterivuoden kesäkaudella 15.4 - 31.10. välisenä aikana. Ahveniston radan melun
tuotto vaihtelee hyvin paljon eri päivinä. On päiviä, jolloin toimintaa ei ole radalla lainkaan ja toisaalta
suurten kilpailujen aikana melua on enemmän.
Tontille kohdistuu myös Parolantien ja Viisarintien liikenteen aiheuttamaa melua. Melu ylittää pihalla
asuinalueille annetun ohjearvon katujen vieressä, mutta keskiosalla nykyistä tonttia, päivämelu oli
ohjearvon mukainen, 50 – 55 LAeq vuonna 2015. Ennusteessa vuodelle 2040 ulkomelussa ei tapahdu muutosta.

Liikenteestä aiheutuva päivämelu v. 2015

Liikenteestä aiheutuva päivämelu ennustetilanteessa v. 2040
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2.1 SUUNNITTELUTILANNE
Yleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kantakaupungin yleiskaava 2035, joka on tullut lainvoimaiseksi v. 2018. Siinä suunnittelualue on pientalovaltaista aluetta (AP).
Viisarintien on merkitty historialliseksi tielinjaksi. Teiden linjausta, liittymiä, rakenteita ja päällysteitä,
kevyen liikenteen väyliä sekä lähiympäristöä koskevista suunnitelmista ja toimienpiteistä on pyydettävä Museovirasto lausunto.
Pohjavesialue, pv1. Merkinnällä on osoitettu veden hankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1luokka). Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojelemiseen. Pohjavesialueella rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat ympäristönsuojelulain mukainen pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain mukainen pohjavesiesiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuuden heikentämistä
koskeva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus.
Parolantie on merkitty pääkaduksi, pk.
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Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava nro 1203, joka on vahvistunut 23.2.1977. Tontti on
osoitettu omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialueeksi (AO). Talon rakennusala on osoitettu Viisarintien varteen. Rakennusoikeutta on 200 k-m2 ja kerroksia voi olla
kaksi. Tontti rajoittuu puistoalueeseen (P).

Muut suunnitelmat, päätökset ja käytetyt selvitykset
Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2019. Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen 28.1.2019 ja sitä noudatetaan asemakaavaa toteuttaessa siltä osin kuin
asemakaava ei toisin määrää.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset.
Kantakaupungin yleiskaavaan 2035 liittyvä täydennysrakentamisen selvitys 1.6.2017. Suunnittelualue kuuluu Kaurialan pientaloalueeseen, jota voidaan harkitusti tiivistää. Muodostuvan tontin minimikoko on 650 m2 ja pientalon rakennusoikeus uudella tontilla 200 m2.
Ahveniston moottorirata, Tarunmutkan meluaita, Hämeenlinna. Legends-luokan melun leviämisen
mallintaminen. Mallinnusraportti. Insinööritoimisto Matti Jokinen, 4.7.2017.
Ahveniston moottoriradan takasuora. Tehdyt meluntorjuntatoimenpiteet. Melun leviämisen mallintaminen. Insinööritoimisto Matti Jokinen 21.6.2018.
Ahveniston moottoriurheilurata. Ympäristömeluselvitys 2008 ja vuoden 2011 täydennys. Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy 10.12.2008 ja 28.11.2011.
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Asemakaava-arkkitehti on tehnyt käynnistämispäätöksen 29.1.2020.
3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
Osalliset
 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, ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta
o Hämeenlinnan seudun Vesi
 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
 Hämeenlinnan kaupunginmuseo
 Kanta-Hämeen pelastuslaitos
 Verkonrakentajat:
Elenia Verkko Oy

Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Vireilletulo: 8.4.2020
Yhdistetään luonnosvaiheen kuulemiseen.
Luonnosvaiheen kuuleminen: 8.4. – 22.4.2020
Kaavan vireilletulosta ja valmisteluvaiheen kuulemisesta tiedotettiin naapureille kirjeellä, muille osallisille sähköpostilla. Lisäksi nähtävilläolosta ilmoitettiin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja kaava-aineisto löytyi kaavan internetsivulta. Viranomaisilta ja yhteistyötahoilta pyydetiin kommentit / lausunnot.
Kaavan valmisteluaineisto pidettiin esillä kaupungin verkkopalvelussa em. kaavasivuilla osoitteessa
www.hameenlinna.fi/kaavat. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeesta valmisteluvaiheen kuulemisen aikana, jolloin asiakirjoihin sai tutustua myös palvelupiste Kastellissa, Palokunnankatu 16. Kirjalliset mielipiteet ja muu palaute toimitettiin Kastellin palvelupisteeseen tai sähköpostilla kaupunkirakenne@hameenlinna.fi. Suullinen palaute voitiin antaa suunnittelijalle tai soittamalla
asiakaspalvelunumeroon.
Mielipiteitä ei jätetty.
Saaduissa kommenteissa ei ollut huomautettavaa. Selostusta täydennettiin terveydensuojelun näkökulmasta; kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin (vesihuoltolaki
119/2001).
Hämeenlinnan kaupunginmuseo antoi lausunnon, jossa todetaan, että rakennettaessa uuden tontin
tieliittymää on huolehdittava, ettei Viisarintien Hämeen Härkätien historiallista tielinjaa mukaileva linjaus muutu. Hämeen Härkätie on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
(RKY). Vastine: Asemakaavaratkaisulla ei muuteta nykyistä Viisarintien ja tonttien välistä rajalinjaa.
Asemakaavan yleismääräyksiin on lisätty kaupunginmuseon huomio.
Kaupungin sisäisen palautteen perusteella on laadittu asemakaavaehdotus, liite 2. Tontti- ja mittauspalveluissa on laadittu sitova tonttijakoehdotus, liite 3.
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Ehdotusvaiheen kuuleminen: 18.6. – 6.7.2020
Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 9.6.2020 kaavaehdotuksen ja tonttijaon asettamisesta julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi. Siitä ilmoitettiin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja
naapureille lähetettiin kirje. Sähköisen ilmoitustaulun osoite on http://hameenlinna.fi/ilmoitustaulu/.
Kaavan valmisteluaineisto pidetään esillä kaupungin verkkopalvelussa osoitteessa
www.hameenlinna.fi/kaavat. Asiakirjoihin voi käydä tutustumassa myös palvelupiste Kastellissa, Palokunnankatu 16.
Kaavaehdotuksen ja tonttijaon ollessa julkisesti nähtävänä (MRL 65§, MRA 27§) osallisten lisäksi
kaikki kunnan jäsenet voivat jättää muistutuksen. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta osoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitetaan osoitteella: Hämeenlinnan kaupunki, kaupunkirakennelautakunta, Wetterhoffinkatu 2, 3.krs, PL 84, 13101 Hämeenlinna tai sähköpostilla kaupunkirakenne@hameenlinna.fi. Muistutuksen voi jättää myös palvelupiste Kastelliin.
Muistutuksia ei jätetty.
Hyväksymiskäsittely: 15.9.2020
Kaavan ja siihen sisältyvän tonttijaon hyväksymisestä päättää kaupunkirakennelautakunta. Kaavan
hyväksymispäätöksestä voidaan jättää kunnallisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Lainvoimaisuus
Asemakaava ja tonttijako tulevat lainvoimaiseksi kun hyväksymispäätös kuulutetaan valitusajan jälkeen. Tämä edellyttää, ettei valituksia ole tullut.
MRL - Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRA - Maankäyttö- ja rakennusasetus
3.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
Suuren omakotitontin jakaminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen. Melulta suojassa olevat oleskelualueet. Pohjaveden ja Hämeen Härkätien suojelun huomioiminen rakentamisen ja asumisen yhteydessä.
3.4 ASEMAKAAVARATKAISU
Kortteliin 40 muodostetaan tontit 4 ja 5. Molempien käyttötarkoitus on erillispientalotontti (AO). Päärakennuksen kerrosluku on II. Tontin 4 koko on n. 805 m2 ja tontin 5 koko n. 815 m2. Molemmilla tonteilla on rakennusoikeutta 200 k-m2. Parolantien puoleisen tontin rakentaminen on suunniteltava siten, että sisäpihalle muodostuu liikennemelulta suojassa oleva oleskelualue. Normaali rakentaminen
eristää ääntä riittävästi siten, että ohjearvot sisätiloissa täyttyvät. Sen vuoksi kaavassa ei ole osoitettu rakennuksen rakenteille ääneneristävyysvaatimusta. Yleismääräyksiin on laitettu muistutus tonttien kuulumisesta tärkeään tai veden hankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Läpäisemättömiltä
pinnoilta valuvat hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan käsitellä, hyödyntää tai viivyttää kiinteistöllä. Imeyttämisellä ei saa aiheuttaa haittaa pohjaveden laadulle. Yleismääräyksissä on myös kielto
muuttaa Viisarintien Hämeen Härkätien historiallista tielinjaa. Asemakaavaehdotuksen pienennös on
liitteessä 2.
3.5 SITOVA TONTTIJAKO
Alueelle laaditaan sitova tonttijako, jolla muodostetaan korttelin 40 tontit 4 ja 5. Tonttijako sisältyy
kaavaan ja hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Tonttijakokartan nro 2537 pienennös on selostuksen liitteessä 3.
3.6 KAAVAN VAIKUTUKSET
Tontin jakamisella kaupunkirakenne tiivistyy jonkin verran. Uusien tonttien tonttitehokkuus (0,25) on
tyypillinen pientalotontin tehokkuus ja ratkaisu noudattaa lähiympäristön mittakaavaa. Kaavamuutos
on yleiskaavan tavoitteiden mukainen ja noudattaa kaupungin kehittämislinjauksia rakenteen
tiivistämisestä. Asemakaavamuutoksen vaikutukset ovat vähäisiä.
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Alueelle tulevien uusien asukkaiden on hyvä huomioida Ahveniston moottoriradasta aiheutuva melu,
sen ei kuitenkaan arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa asumiselle. Moottoriradan ympäristölupapäätöksessä määritellään radalle tietyt käyttörajoitukset, joilla pyritään vähentämään radan melupäästöjä. Moottoriradan ympäristölupa tarkistetaan säännöllisesti.
Luvissa on rajoitettu vuotuista toiminta-aikaa sekä meluisimpien päivien, kuten kilpailupäivien vuosittaista lukumäärää. Ympäristönsuojelulaissa ei ole yleisiä moottoriurheiluratojen melutasojen ohjearvoja eikä melun ja meluvaikutusten arviointiohjeita. Oikeuskäytännössä moottoriratojen enimmäismelutasona on yleisesti sovellettu asuntoalueilla 60 dB:n (LAFMax).
Ahveniston moottoriradan etäisyys lähimmillään suunnittelualueeseen on 300 m. Moottoriradalla on
tehty meluntorjunta toimenpiteitä, joiden vaikuttavuutta on arvioitu eri selvityksissä. Esim. Insinööritoimisto Matti Jokinen on v. 2018 mallintanut moottoriradan takasuoralle rakennetun meluseinän vaikutusta melun leviämiseen moottoriradan pohjoispuolelle. Lähimmissä pihapiireissä meluaita vähensi melua noin 10 dBA moottoripyöräajon aikaista melutasoa, melutasot asettuivat luokkaan: 45 – 50
tai 45 – 40 dBA. Näistä pihapiireistä suunnittelualueeseen on vielä n. 250 m ja se sijaitseekin alueella, jossa melutaso jää alle 40 dB tällä rata-ajoneuvotyypillä mitattuna. Vastaavasti sama toimisto on
mallintanut v. 2017 Legends-luokan melun leviämistä. Legends-luokka on eniten melua aiheuttava
rata-autoluokka. Viisarintie 22 nähden lähin laskentapiste nro 8 sijaitsi Rauhanyhdistuksen rakennuksen pihalla. Siellä melutaso oli 51 dBA. Suunnittelualue sijaitsee 100 m kauempana moottoriradasta kuin entinen Rauhanyhdistyksen piha-alue.
3.7 TAVOITEAIKATAULU
Asemakaavamuutoksen hyväksyminen syksyllä 2020.

4 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Rakentaminen on maanomistajan päätettävissä. Alueella on kunnallistekninen valmius. Viisarintie 22
sijaitsee HS-Veden sekä vesijohtoverkoston että jätevesiviemärin toiminta-alueella. Vesihuoltolain
119/2001 mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Hämeenlinna 1. päivänä syyskuuta 2020

Jari Mettälä
asemakaava-arkkitehti
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