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Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä marraskuuta 2020 päivättyä asemakaavakarttaa.  

1 PERUS- JA TUNNISTE TIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Kaavan nimi:  SSAB, Harvialantie 420 

  Asemakaava, kaavan nro 2590 

Kaava-alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee tontteja 109-40-106-1 ja  109-40-106-6, 

kiinteistöä 109-422-22-1 sekä maantiealuetta 

 Suunnittelualueen pinta-ala on 43 ha.  

Kaavan laatija: Kaavasuunnittelija Marja Suutari 

 marja.suutari@hameenlinna.fi 

  puh. 040 869 6443 

Yhteystiedot: Hämeenlinnan kaupunki 

  Kaupunkirakennepalvelut / kaavoitus 

PL 84, Wetterhoffinkatu 2, 2. krs 

13100 Hämeenlinna 

mypalvelupiste@hameenlinna.fi 

kirjaamo: kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 

Vireilletulopäivä:  

Kaupunkirakennelautakunta: 

Kaupunkirakennelautakunta: 

mailto:marja.suutari@hameenlinna.fi
mailto:mypalvelupiste@hameenlinna.fi
mailto:kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
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Kaupunginhallitus: 

Kaupunginvaltuusto: 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijaitsee teräsyhtiö SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan tuotantolaitosalueella, 

Käikälän teollisuusalueella, n. 6 km:n päässä keskustasta kaakkoon. Sijainti on esitetty selostuksen 

kansilehdellä. Muutosalue rajautuu Harvialantiehen, Rautaruukintiehen sekä toisiin 

teollisuustontteihin.  

1.3 KAAVAN TARKOITUS 

Asemakaavan muutos laaditaan rakennettavaa uutta toimistotaloa varten. Tontti 109-40-106-6 

jaetaan kahdeksi erilliseksi tontiksi. Teollisuushalli puretaan uuden rakennuksen tieltä. Tonttien 

käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet tarkistetaan. Tontilleajon osoittamiseksi 

kaavamuutosalueeseen otetaan mukaan myös viereinen tontti 109-40-106-1. Tälle tontille ei 

kohdistu muutostarpeita, mutta kaavamääräyksiä päivitetään. Samalla voidaan poistaa 

asemakaavasta toteutumaton Autotehtaantie ja muuttaa läheinen asemakaavoitettu puisto 

suojaviheralueeksi. Samoin tarkistetaan Harvialantien aluevarausta vastaamaan nykyisiä 

kiinteistönrajoja ja toteutunutta tilannetta. 

1.4 LIITTEET 

Liitteet: 

1. Asemakaavan seurantalomake 

2. Kaavaluonnos 

3. Mielipiteet, muistutukset, lasunnot (täydentyy) 

4. (OAS) 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Vireilletulosta kuulutetaan yhdessä kaavaluonnoksen kanssa sekä vuoden 2021 

kaavoituskatsauksen yhteydessä.  

Luonnos valmistellaan 8.12.2020 pidettävään kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen. 

Lautakunta päättää valmisteluvaiheen kuulemisesta, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(OAS) kuulutetaan olevan saatavilla sekä kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto laitetaan 

nähtäville. Nähtävilläolo pidetään x.x. – x.x.xxxx. OAS ja luonnos lähetetään tällöin myös 

naapureille ja osallisille tiedoksi. Osallisilla on mahdollisuus esittää OAS:n täydentämistä sekä 

esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot tai muu 

kannanotto verkkoyhtiöiltä, viranomaisilta ja kaupungin sisäisesti eri toimialoilta.  

Luonnos laaditaan asemakaavaehdotukseksi, jonka kaupunkirakennelautakunta asettaa 

kokouksessaan x.x.2021 julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolo pidetään x.x. – 

x.x.2021. Osalliset voivat tehdä asiasta muistutuksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään tässä 

vaiheessa tarvittaessa lausunnot viranomaisilta. Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunki ja 

maanomistaja pyrkivät neuvottelemaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen 

maankäyttösopimuksen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen tehdään korjaukset. Mikäli korjauksia on 

paljon, viedään ehdotus kaupunkirakennelautakuntaan ja asetetaan uudelleen nähtäville. Mikäli 

olennaisia muutoksia ei tule, viedään ehdotus kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon 

hyväksyttäväksi. Tavoitteena on asemakaavan hyväksyminen alku syksystä 2021. 

2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ 

Asemakaava-alue käsittää kolme tonttia, Harvialantien maantiealuetta ja sen varressa olevaa 

viheraluetta ja palasen katualuetta. Miekkakiven asuinalueen eteläpuolella olevaa kaksi tonttia on 

osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KT), kooltaan ne ovat n. 9078 m2 ja 5148 m2. 

Tonttien uudet kiinteistötunnukset ovat 109-40-106-8 ja 109-40-106-9. Rakennusoikeutta 

isommalla tontilla on 8500 k-m2 ja pienemmällä tontilla 4500 k-m2. Kerrosluku uudisrakennuksen 
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kohteena olevalla tontilla on V, pienemmän toimistotontin kerrosluku on IV. Molempien tonttien 

autopaikoitusta on osoitettu tontilla 109-40-106-8 olevalle pysäköintialueelle (p). 

Toimistorakennusten autopaikkoja saa sijoittaa myös viereiselle teollisuustontille.  

Viereisen ison tontin käyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T). Pinta-

alaltaan se on n. 37 2878 m2. Sen rakennusoikeus on tonttitehokkuuden 0,5 mukainen (186439 k-

m2) ja kerrosluku on IV. Teollisuustontille on merkitty ajorasite, joka palvelee toimistorakennusten 

tontteja sekä Miekkakiven asuinaluetta. Tonteille on merkitty hulevesien käsittelyä koskeva 

määräys, jota on täydennetty yleismääräyksissä. Harvialantie on osoitettu yleisen tien alueeksi 

(LT). Alue käsittää ajoradan sekä jalankululle ja pyöräilylle rakennetun väylän viheralueineen. 

Harvialantien itäpuolella on kaistale suojaviheraluetta (EV). Rautaruukintien katualueeseen on 

lisätty pieni palanen.  

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Rakentaminen pyritään aloittamaan poikkeamisella sen jälkeen, kun luonnos on ollut nähtävänä ja 

lausunnot saatu.  

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Muutoksenalaiset tontit sjaitsevat Käikälän kaupunginosassa, osoitteessa Harvialantie 420. 

Suunnittelualue sijaitsee teräsyhtiö SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan tuotantolaitosalueella ja 

tontit ovat heidän omistuksessaan. Harvialantie maantiealue on valtion omistuksessa. Maantien ja 

teollisuusalueen välissä on myös kaupungin maanomistusta.Suunnittelualueen laajuus on 43 ha.  

Jaettavalla tontilla 109-40-106-6 sijaitsee nykyisin toimistorakennus  (3700 k-m2) ja teollisuushalli 

(1095 k-m2). Toimistorakennuksessa omistaa KOy Harvialantie 420 (Hämeenlinnan kaupunki) ja 

SSAB on rakennuksessa vuokralaisena. Tontin rakennusoikeus on 6912  k-m2. Isolla 

teollisuustontilla on tuotanto-, varasto- ja toimistorakennuksia sekä väestönsuoja. Käytetty 

rakennusoikeus on 102632 k-m2 ja tontin rakennusoikeus on 185627 k-m2. Tontin keski- ja 

eteläosaa hallitsevat isot rakennukset ja maa-ala on varsin tehokkaasti rakennettu.  Pohjoisosassa 
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on väljempää; paikoitus- ja varastointikenttää sekä rakentamatonta aluetta. Tontti rajoittuu 

lounaispuolella rautatien sivuraiteeseen, josta on useita pistoraiteita myös tuotantoalueelle. 

Rakennukset sijaitsevat tontin tällä sivulla lähellä raidetta. Tontin etelänurkasta tulee kaksi 

sähkölinjaa Rautaruukintien suuntaisesti alueen omalle kytkinkentälle. Kytkinkentän vieressä on 

Vetytehdas Oy Aga Ab erotettuna omalle vuokra-alueelleen. Teräsyhtiön tuotantolaitokset ja 

vetytehdas muodostavat toimintakokonaisuuden.  

Sisäänajo suunnittelualueelle on järjestetty Harvialantieltä sekä Rautaruukintieltä. Sisäänajoja 

yhdistää alueen sisäinen katu, jonka varrella on myös paikoitusalueita. Raskasliikenne käyttää 

Harvialantien liittymää.  

SSAB omistaa myös kaksi kiinteistöä, jotka rajoittuvat suunnitteluaalueeseen; etelässä on 

putkitehtaan tontti ja pohjoispuolella teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, joka on 

nykyisellään vielä viljelykäytössä oleva tila. 

Tehdasalueen kainalossa, rajoittuen Harvialantiehen on Miekkakiven pientaloalue, joka käsittää 

kahdeksan omakotitalokiinteistöä. Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1974, jossa se on 

osoitettu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Merkintä sallii neljän 

asunnon sijoittamisen tontille. Lisäksi pientaloalueen päältä on asemakaavassa osoitettu 

meneväksi Autotehtaantien –katu. Miekkakiven omakotitalot on rakennettu ennen alueen 

asemakaavoittamista. Alueelle kuljetaan SSAB:n tontin 109-40-106-1 kautta.  

Lähiympäristö on tehtaan  lounais- ja luoteispuolella teollisuusaluetta, eteläpuolella on 

pientaloaluetta. Harvilantien, Rautaruukintien ja Nujulantien kulmauksessa on 

päivittäistavarakauppa. Harvialantien vastakkaisella puolella on ulkoilualuetta lenkkipolkuineen.  

Suunnittelualueella ei ole erityisiä  tai merkittäviä luonnon- tai kulttuuriarvoja. Alkuperäinen 

tehdasrakennus vuodelta 1972 on mainittu Kyliä- ja kortteleita –rakennuskulttuuriselvityksessä 

veistoksellisena maamerkkinä, joka näkyy kauas ympäristöön. 

Harvialantie on valtion ylläpitämä seututie nro 290. Ajoradan länsipuolella on jalankululle ja 

pyöräilylle varattu väylä.   
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3.1.2 Teknisen huollon verkostot 

Sähköverkon suurjännite - jakelukaapeli ja pienjännite - sähkökaapeli kulkevat Harvialantien 

tuntumassa. SSAB:lle  tulee kaksi sähköilmajohtoa voimajohdoista, jotka halkovat Paikkalan – 

Käikälän aluetta suunnittelualueen lounaispuolella. Maakaasun jakeluputkisto on sijoitettu 

Rautaruukintien alle. Kaukolämpöjohto tulee teollisuusalueelle Konepajantien suunnasta. Puhtaan 

veden, jäteveden ja sadeveden putkistot suunnittelualueella on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Puhtaan veden, jäteveden ja sadeveden putkistot suunnitelualueella.  
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3.1.3 Maanomistus 

 

Kuva 2. Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi SSAB Europe Oy:n omistuksessa. Kaupungin maat 

on merkitty vihreällä.  
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3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

3.2.1 Maakuntakaava 

 

Maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on merkitty ympäristövaikutuksiltaan merkittävien 

teollisuustoimintojen alueeksi (TT). Harvialantie  on taajamatienä kehitettävä tie. Suunnittelualue 

rajautuu lännessä sivuraiteeseen ja etelänurkaan on merkitty voimajohtolinja.  
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3.2.2 Yleiskaava 

 

Kantakaupungin yleiskaavassa 2035 SSAB:n alue on osoitettu elinkeinoelämän alueeksi. Alue 

varataan teollisuus- ja varastorakentamiselle. Alueelle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia 

kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.  
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Tontin etelä – kaakkoisreunalla on voimajohtomerkintä. Rakentaminen ja muu toiminta 110 kV ja 

400 kV voimajohtojen läheisyydessä on rajoitettua. Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä 

tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa vaaraa voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. 

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää 

risteämälausunto.  

Harvialantie on merkitty seututieksi ja Rautaruukintie kokoojakaduksi.   

Suunnittelualue on Seveso II konsultointivyöhykkeen sisällä (sv). Merkinnällä osoitetaan Seveso II 

direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet. Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai 

varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä 

huomioita. Konsultointivyöhykkeellä sallitaan täydennysrakentaminen tilannekohtaisen harkinnan 

mukaan asemakaavoituksella. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista 

vyöhykkeen sisälle on pyydettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) lausunto.  

Alkuperäinen tehdasrakennus on osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi tai rakennusryhmäksi. 

Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, täydennysrakentamisen ja muiden 

alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennushistoriallisesti, 

kulttuurihistoriallisesti ja / tai maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy.  
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3.2.3 Asemakaava 

 

Suunnittelualuetta koskee neljä eri asemakaavaa: asemakaavat nro 1031, 2183, 1969 ja 1920.  

Asemakaavassa nro 1031 (v. 1974) jaettava tontti on osoitettu yhdistettyjen teollisuus- ja 

varastorakennusten korttelialueeksi. Rakennuksia ja varastoja ei saa sijoittaa 6 metriä lähemmäksi 
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naapuritontin rajaa. Samalla tontilla olevien rakennusten tai rakennusosien välimatkan tulee olla 

vähintään 9 metriä. Tontille saa sijoittaa enintään 4 asuntoa (TTV4). Kerrosluku on IV ja 

rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e= 0,5 (6912 k-m2). Työhuoneita voi erityisestä 

syystä sijoittaa maanpinnan alapuolella olevaan tilaan. Kaavan itäreunassa on katualueen varaus.  

Asemakaava nro 2183 (v. 1997) koskee isoa tuotantorakennusten tonttia. Käyttötarkoitus on 

teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuksia ja varastoja ei saa sijoittaa 6 metriä 

lähemmäksi naapuritontin rajaa. Samalla tontilla olevien rakennusten tai rakennusosien 

välimatkan tulee olla vähintään 9 metriä. Tontille saa sijoittaa enintään 4 asuntoa (T-4). Kerrosluku 

on IV ja rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,5 (185627 k-m2). Työhuoneita voi 

erityisestä syystä sijoittaa maanpinnan alapuolella olevaan tilaan. Harvialantien vieressä ja 

suuntaisesti on katualueen varaus. Asemakaavassa on myös osuus Harvialantietä osoitettu 

merkinnällä: kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen (LT). Harvialantieltä on 

osoitettu ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti tontille.  

Asemakaava nro 1969 (v. 1989) koskee Harvialantien aluevarausta: kauttakulku- tai sisääntulotie 

suoja- ja näkemäalueineen (LT).  

Asemakaava nro 1920 (v. 1988) koskee pienen puistoalueen (VP) osalta suunnittelualuetta. 

3.2.4 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Rakennusjärjestys 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hämeenlinnan rakennusjärjestyksen 28.1.2019 ja sitä noudatetaan 

asemakaavaa toteuttaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää.  

Rakennuskiellot 

Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. 

Pohjakartta 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset. Koordinaattijärjestelmä on 

EUREF-FIN/ETRS-GK25. 
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Selvitykset 

Asemakaavassa hyödynnetään olemassa olevaa aineistoa. Tarvittaessa laaditaan uusia selvityksiä.  

- Kyliä ja kortteleita, Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys. Lauri Putkonen ja 

Marja Ivars, 2003. Hattulan kunta ja Hämeenlinnan kaupunki. 

- Kulttuuriympäristön palveluikkuna / kyppi.fi. Museovirasto, internet-sivusto. 

o  Suunnittelualueella ei ole arkeologisia tai rakennusperintökohteita, tarkistettu 

9.11.2020. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN JA 

SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Asemakaavan muutos laaditaan SSAB Europe Oy:n aloitteesta. Heillä on tarve rakentaa uusi 

toimistotalo. Asemakaavamuutos tarvitaan tontin 109-40-106-6 jakamiseksi sekä 

käyttötarkoituksen muuttamiseksi toimistorakennuksille. Uutta toimistotaloa varten haetaan 

rakennusoikeutta 5500 m2 nykyisen lisäksi. Tontilleajon osoittamiseksi kaavamuutosalueeseen 

otetaan mukaan myös viereinen tontti 109-40-106-1. Tälle tontille ei kohdistu muutostarpeita, 

mutta kaavamääräyksiä voidaan päivittää. Samalla voidaan poistaa asemakaavasta toteutumaton 

Autotehtaantie ja muuttaa Harvialantien varsi suojaviheralueeksi. Samoin tarkistetaan 

Harvialantien aluevarausta vastaamaan nykyisiä kiinteistönrajoja ja toteutunutta tilannetta. 

Kaavoitushakemus on saatu 24.9.2020, samalla on haettu tonttijakoa. Asemakaavoituksesta on 

tehty käynnistämissopimus. Kaupunki ja maanomistaja pyrkivät neuvottelemaan 

asemakaavaehdotuksen lautakuntakäsittelyn jälkeen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen 

maankäyttösopimuksen.  

4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.2.1 Osalliset 

Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 

muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden 
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toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida 

sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.  

 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, infran suunnittelu, rakennuttamisen, 

rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, rakennusvalvonta ja 

ympäristöviranomainen 

o Hämeenlinnan seudun Vesi 

 Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 Hämeenlinnan kaupunginmuseo 

 Kanta-Hämeen pelastuslaitos 

 Verkonrakentajat: Elenia Verkko Oy, Loimua Oy 

4.2.2 Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitetaan yhdessä kaavaluonnoksen kanssa kuulutuksella. 

Työn käynnistyminen on esillä myös kaavoituskatsauksessa 2021. Tiedottaminen ja osallistuminen 

sekä kuuleminen hoidetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.   

Luonnoksen valmistuttua se viedään kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn, joka asettaa 

valmisteluvaiheen kuulemisen (luonnoksen nähtäville).  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

saatavillaolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen kuulutetaan Kaupunkiuutisissa xx.x.2021. 

Luonnos on nähtävillä xx.x. - xx.x.2021 välisenä aikana, jolloin kaavan valmisteluaineisto on 

nähtävillä Palvelupiste Kastellissa sekä kaupungin internetsivuilla. OAS:n täydentämistä ja 

mielipiteet luonnoksesta pyydetään esittämään xx.x.2020 mennessä. Tieto suunnittelun 

käynnistymisestä sekä valmisteluvaiheen kuulemisesta lähetetään kirjeitse naapureille, kirjeen 

liitteenä on OAS ja  asemakaavaluonnos. Mielipiteitä jätettiin…täydentyy. 

Asemakaavaehdotus viedään kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn xx.xx.2021, jonka jälkeen 

asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajalla x.x. – x.x.2021. Ehdotuksen 
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nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. 

Muistutuksia jätettiin... täydentyy. 

Mikäli julkisen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen tehdään paljon muutoksia, se 

viedään uudestaan kaupunkirakennelautakuntaan ja asetetaan uudestaan nähtäville.  Muussa 

tapauksessa kaavaehdotus viedään kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston  

hyväksyttäväksi arviolta alku syksystä 2021. 

4.2.3 Viranomaisyhteistyö 

Suunnittelun käynnistymisestä tiedotetaan Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksia lähettämällä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kun luonnos tulee nähtäville, pyydetään lausuntoa tai muuta 

kannanottoa ELY-keskuksilta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta ja Kanta-Hämeen 

Pelastuslaitokselta. 

Asemakaavaehdotuksen valmistuttua pyydetään lausunnot samoilta viranomaisilta, mikäli muusta 

ei ole sovittu.  

Keskinäisiä palavereja pidetään tarpeen tullen.  

Yhteenveto mielipiteistä ja lausunnoista ja palautteen pohjalta asemakaavaan tehdyt muutokset 

esitetään liitteessä nro x (täydentyy).  

4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

Tavoitteena on edistää alueen käyttöä elikeinoelämän alueena yleiskaavan mukaisesti. Käikälä on 

yksi Hämeenlinnan tärkeimmistä työpaikka-alueista.  

Maanomistajan tavoitteena on rakentaa uusi toimistorakennus sekä saada laajennusvaraa 

nykyiselle toimistorakennustontille.  

Tonttien käyttötarkoitukset jätetään väljiksi voimassa oleva asemakaavan tapaan. Toteutumaton 

Autotehtaantien katualue poistetaan kaavasta.  Osoitetaan tuotantoalueen sisäiset kulut 

ajorasitteena. Suunnittelualueen kaavamääräyksiä päivitetään hulevesien osalta vastaamaan 

paremmin kaupungin hulevesistrategiaa. Harvialantien aluevarausta tarkistetaan huomioiden 
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nykyiset kiinteistönrajat ja toteutunut tilanne. Varmistetaan Miekkakiven asuinaluetta palvelevat 

kulku- ja johtorasitteet.  

5 ASEMAKAAVARATKAISU- JA KUVAUS 

5.1 Mitoitus 

Suunnittelualueen nykyinen rakennusoikeus on yhteensä 192539 k-m2. Luonnoksen mukainen 

rakennusoikeus on suunnittelualueella yhteensä 199439 k-m2. Rakennusoikeus on noussut 

suunnittelualueella 6903 k-m2.  Teollisuus- ja varastorakennustontin luonnoksen mukainen 

rakennusoikeus on 186439 k-m2 (e=0,5). Sillä rakennusoikeuden nousua on 812 k-m2.  

Toimistorakennusten rakennusoikeudet 8500 k-m2  ja 4500 k-m2. Nykyisen TTV4 mukaisen tontin 

rakennusoikeus on noussut 6088 k-m2. 

Asemakaavan seurantalomake on liitteessä 1.  

5.2 Asemakaavaluonnoksen aluevaraukset ja määräykset 

5.2.1 Korttelialueet 

Toimistorakennusten korttelialue (KT) 

Nykyinen TTV4 tontti 109-40-106-6 on jaettu kahdeksi tontiksi ja molempien käyttötarkoitukset on 

osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi, KT. Tonttien koot ovat n. 9078 m2 ja 5148 m2. 

Rakennusoikeutta isommalla tontilla on 8500 k-m2 ja pienemmällä tontilla 4500 k-m2. Kerrosluku 

uudisrakennuksen kohteena olevalla tontilla on V, tontin tehokkuusluvuksi tulee 0,94. Pienemmän 

toimistotontin kerroluku on IV ja tehokkuusluku on 0,87. Rakennusalat kiertävät tontin reunoista 6 

m etäisyydellä, mutta isomman tontin rakennusala on osittain 3 m päässä suojaviheralueesta 

Harvialantien puolella. Tonteille on merkitty myös rakennusala, jolle saa sijoittaa rakennusten 

välisen yhdyskäytävän. Isomalla tontilla on pysäköimispaikka, joka palvelee molempia tontteja. 

Toimistorakennusten autopaikkoja saa sijoittaa myös viereiselle teollisuustontille. Autopaikkoja on 

varattava vähintään 1 ap / 70 k-m2. 
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Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T) 

Iso tuotantorakennusten tontti on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, T. 

Luonnoksen mukaisen tontin koko on 372878 m2.  Tontin koko on kasvanut 1625 m2:llä. 

Autotehtaantien katualueen aluevarausta on siirtynyt teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialueeseen. Pieni palanen tontista on siirtynyt suojaviheralueeseen.  Rakennusoikeus on 

osoitettu nykyisen kaavan mukaisesti tehokkuuluvulla 0,5 (186439 k-m2). Kerrosluku on IV. 

Rakennusala kiertää tontin reunoja 6 m päästä, mutta tontin lounaissivulla tontinraja ja 

rakennusala ovat samassa kohtaa tonttia palvelevien junaraiteiden vuoksi. Teollisuustontille on 

merkitty ajorasite, joka kautta järjestetään kulku toimistorakennusten tonteille sekä Miekkakiven 

asuinalueelle. Teollisuustontilla on myös johtorasite asuinalueelle menevälle vesijohdolle. 

Autopaikkoja on varattava teollisuus- ja tuotantotiloille 1 ap / 200 k-m2 ja varastotiloille 1 ap / 400 

k-m2.  

5.2.2 Muut alueet 

Suojaviheralue (EV) 

Harvialantien viereinen Autotehtaantien –katualueen varausta on muutettu suojaviheralueeksi, 

samoin Rautaruukintien kulmauksessa ollut puistoalue on nyt suojaviheraluetta. 

Yleisen tien alue (LT) 

Harvialantie on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti yleisen tien alueeksi, LT. 

Maantiealuetta on tarkistettu siten, että Harvialantien varressa oleva jalankulku- ja pyöräilyväylä 

on kokonaan LT-alueella. Tarkennuksia on tehty myös huomoiden nykyinen maanomistustilanne.  

Katualue 

Autotehtaantien varauksesta on siirretty myös pieni palanen Rautaruukintien katualueelle 

nykyisen rakennetun risteysalueen mukaisesti.  

5.2.3 Määräykset 

Tonteille on osoitettu hulevesien viivytysvelvoite. Yleismääräyksissä velvoitetaan myös  

epäpuhtauksien erottamiseen hulevesistä ennen johtamista kaupungin hulevesijärjestelmään. 
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Myöskin on annettu määräyksiä vettäläpäisevistä pinnoista, joita tulee olla vähintään 15 % tontin 

pinta-alasta.  

5.2.4 Kaavan vaikutukset 

Työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan 

Asemakaavamuutos luo edellytykset nykyisen tuontantoalueen kehittämiselle ja sitä kautta 

ylläpidetään kaupungin elinvoimaa. Työpaikkoihin kaavamuutoksella on positiivinen vaikutus 

ainakin rakentamisen ajalta.  

Yhdyskuntarakenteeseen 

Rakennusoikeus nousee 6900 k-m2 ja yhdyskuntarakenne tiivistyy sen myötä. Vaikutukset eivä ole 

kuitenkaan merkittäviä; muutos tapahtuu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä, jossa 

kadut ja kunnallistekniikka on alueella valmiina. Uuden rakentamisen tieltä puretaan vanhaa pois 

ja vähäisessä määrin tuotantotoiminta väistyy toimistorakentamisen tieltä.  

Kaupunkikuvaan 

Tulevalla rakentamisella jatketaan ympäristössä jo toteutunutta ja kaupunkikuvassa erottuvaa 

elinkeinorakententamista. Uusi toimistorakennus on mahdollista toteuttaa viisi kerroksisena ja se 

tulee näkymään Harvialantielle.  

Rakennussuojeluun 

Tehdasrakennuksen kulttuurihistorialliset arvot eivät ole niin merkittäviä, että rakennusta 

esitettäisiin asemakaavassa suojeltavaksi. Jo alkuperinkin isoa rakennuskompleksia on laajennettu 

ja se on toimiva tuontalaitos. Rakennuksilla on edelleen maisemassa paikallista merkitystä.  

Tekniseen huoltoon 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen nykyisiin johtoverkkoihin. Miekkakiven asuinalueelle 

osoitettu johto- ja ajorasite on osoitettu nykyisten kulkujen mukaisesti.  
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Hulevedet 

Tuotantoalueella on paljon kattopintaa ja asfaltoitua pihaa, joten hulevesiä kertyy paljon. 

Hulevesistä aiheutuvaa haittaa on pyritty vähentämään määräyksillä hulevesien viivyttämisestä, 

epäpuhtauksien erottamisesta ja vettäläpäisevien pintojen säilyttämisestä.  Kaavamääräyksillä ei 

pystytytä vaikuttamaan kuin osaan valuma-alueen hulevesistä.  Hulevesimääräykset edistävät 

kuitenkin vesien hallintaa ja asiaa voidaan osaltaan ratkoa tulevissa lupahankkeissa. Käikälän 

teollisuusalueelta tulee hulevesiä paljon ja niiden käsittely vaatii todennäköisesti alueellista 

ratkaisua.  

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Rakentamisen aloitus pyritään aloittamaan poikkeamispäätöksellä luonnosvaiheen nähtävilläolon 

ja lausuntojen jälkeen. Teollisuushalli (1095 k-m2) puretaan tontilta pois. Alueella on 

kunnallistekniikka valmiina. Mukana olevien kiinteistöjen kiinteistötunnukset muuttuvat.  

 

Hämeenlinna x.päivänä xxxxkuuta 2021. 

 

Jari Mettälä 

asemakaava-arkktiehti 

 

Liitteet: 

Asemakaava seurantalomake 

Kaavaluonnoksen pienennös 
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