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1 Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Tunnistetiedot 

Kaavan nimi:  Lammin koulukeskuksen asemakaavamuutos 

Kaava-alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee Lammilla korttelin 13 tontteja 1 ja 2, 

yleistä pysäköintialuetta LP, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta VU, 

kevyen liikenteen katua pp/ht sekä osaa Lamminraitin ja Pasaapelintien 

katualueista.   

Kaavan laatija: kaavasuunnittelija Katja Ojala 

Yhteystiedot:  Hämeenlinnan kaupunki 

  Kaupunkirakennepalvelut / kaavoitus, PL 31 

  13100 Hämeenlinna 

 

Vireilletulopäivä vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa kuulutuksella 22.2.2020 

Kaupunkirakennelautakunta:  9.6.2020 

   19.1.2021 

Kaupunginhallitus: 

Kaupunginvaltuusto: 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaavan suunnittelualue sijaitsee Lammin kirkonkylässä Evontien, Pasaapelintien, Lamminraitin ja 

Hakkalantien rajaamalla alueella.  

 

 

 

1.3 Kaavan tarkoitus 

Kaavamuutoksen yhteydessä ratkaistaan alueen kehittämisen mahdollisuudet, tutkitaan 

vanhimman rakennuskannan rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot, selvitetään perustelut 

paikallisesti arvokkaiden rakennusten purkamiselle sekä määritetään mahdollisen 

lisärakentamisen osalta kaupunkikuvalliset tavoitteet.  

Kaavamuutos liittyy osaltaan Lammin kouluverkon rakennusten tarkasteluun, jossa yhtenä 

keskeisenä vaihtoehtona on sisäilmaongelmista kärsivän Pasaapelin purkaminen yhdessä entisen 

kunnantalon ja asuntolan kanssa ja koulun korvaaminen uudisrakentamisella. Kyseiset 

rakennukset on rakennettu 1960-luvulla ja niitä on remontoitu vuosien mittaan. 
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2 Tiivistelmä 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella 22.2.2020 vuoden 2020 kaavoituskatsauksen 

yhteydessä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin saataville 

kaupunkirakennelautakunnan 9.6.2020 päätöksellä. 

Alueen sekä Pasaapelin, kunnantalon ja asuntolan rakennushistoriallisten arvojen selvittämiseksi 

laadittu selvitys valmistui syyskuussa 2020. 

Kunnantalon ja asuntolan korjaustarveselvitys valmistui lokakuussa 2020 täydentämään alueen 

vanhojen rakennusten kunnosta kertovaa tilannetta. 

Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaavaluonnosta kokouksessaan 19.1.2021. 

2.2 Asemakaavan sisältö 

Kaavamuutoksella muodostuu Lammin pitäjän korttelin 15 tontit 5 ja 6, joille voidaan sijoittaa 

käyttötarkoitukseltaan monipuolisesti opetustoimintaa palvelevia tiloja, liikuntatiloja, sosiaali- ja 

terveyspalveluja sekä niihin liittyvää asumista. Muu osa suunnittelualueesta on urheilukentän 

virkistysaluetta ja Evontien yleinen pysäköintialuetta. Lamminraitin ulottuvuus on tarkistettu 

noudattamaan kiinteistörajoja ja Pasaapelintien varren kevyenliikenteen väylä laitettu osaksi 

katualuetta. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttamisen yhteydessä tulee huomioida alueen keskeinen sijainti ja luonne 

julkisten rakennusten alueena. Rakentamisen yhteydessä tulee huomioida toimenpiteiden 

sopeutuminen ympäristöön.  
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3 Lähtökohdat  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Suunnittelualue, laajuudeltaan noin 5,8 hehtaaria, käsittää Lammin Hakkalan ja Pasaapelin koulut 

piha-alueineen, jotka sijoittuvat yhdessä liikuntakeskuksen sekä tyhjillään olevien kunnantalon ja 

asuntolan kanssa urheilukentän puistoalueen ympärille. Urheilukenttä on aktiivisessa käytössä. 

Koulun liikuntatuntien lisäksi alueella mm. järjestetään kesäisin pesäpalloturnauksia harjoitusten 

lisäksi. Myös kuuluisat Pellavamarkkinat tuovat kesällä alueelle paljon kävijöitä. Talvisin kentällä 

on valaistu luistinrata. Pysäköintialueet sijaitsevat alueen reunalla katujen varressa. Lamminraitti 

ja Evontie ovat historiallisia tielinjoja. Evontien pohjoispuolella Untulanharju hallitsee maisemaa.  

Koulukeskuksessa opiskelee tällä hetkellä vuosiluokat 7-9 sekä lukio. Peruskoulun puolella on noin 

220 oppilasta ja lukiossa noin 100 opiskelijaa. Selvitysten mukaan lapsimäärien kehityksessa 

koululaisten ikäluokat pienenevät huomattavasti tulevina vuosina. 
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3.1.2 Suunnittelualueen historiaa 

Hakkalan talon vanhalle pellolle, vanhojen maanteiden väliin ja ympäristöön rakennetun alueen 

rakentaminen ja nykykäyttö alkoi 1950-luvun lopulla. Taajaman rakentaminen kiihtyi 1960 –luvulla 

kaupungistumisen myötä ja peltoja otettiin rakentamiskäyttöön taajaman tiivistymisen myötä. 

Ensimmäinen koulurakennus oli 2000-luvulla purettu yhteiskoulu, jonka ensimmäinen vaihe 

valmistui 1959. Vanhin julkisluonteinen rakennus on vuonna 1888 rakennettu lainamakasiini 

Evontien pohjoispuolella. 

Nykyinen julkisen rakentamisen alue muodostui 1960-luvulla, kun yhteiskoulun ja sen liikuntatalon 

koillispuolelle rakennettiin vuosina 1963–1969 kunnantalo, sen asuntola ja kansalaiskoulu. 

Kunnantalon suunnittelusta järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka voitti lahtelainen arkkitehti Unto 

Ojonen. Yhteiskoulun uimahalli valmistui 1970. Yhteiskoulu ja uimahalli korvattiin 

uudisrakennuksilla Hakkalan koulun myötä vuonna 2007 ja vuonna 2009 valmistuneella 

liikuntakeskuksella uimahallineen.  

Vanha kylänraitti, Lamminraitti, menetti vuosisataisen päätien aseman kaukoliikenteessä 1960-

luvulla, kun kantatie 317 valmistui taajaman eteläreunalle. Lamminraitti ja Evontie ovat 

historiallisia tielinjoja jo 1700 –luvulta alkaen.  

Koulun alueelle rakentamisen yhteydessä laadittiin vuonna 1959 korkeatasoinen 

puutarhasuunnitelma, jonka laati tunnettu, Lepaan puutarhakoulun puutarha-arkkitehti Leif 

Simberg (1910–1998). Istutussuunnitelmiin kuuluivat myös monipuoliset liikunta-alueet mm. 

kentät sulka- ja verkkopallolle. Vuoden 1959 suunnitelma sisältää ulkoilmaluokkahuoneen ja 

luonnontieteellisen kasvinäytetarhan sekä maanviljelyskasvien näytealueet. Vuonna 1964 Simberg 

päivitti istutussuunnitelmaa kunnantalon rakentamisen yhteydessä, jolloin perinteisten lajien 

kuten koivujen rinnalle tuotiin ajalle tyypillistä kasvillisuutta kuten pylväshaapoja, serbiankuusia, ja 

erilaisia pensaita japaninhappomarja, kurtturuusu, pensasangervo ja korallikanukka. Alkuperäinen 

puutarhasuunnittelu ei näy enää ympäristössä kuin paikoin puuston osalta. 
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Kuva: Alueen julkiset rakennukset 

1. Kunnantalo 1963, ark. Unto Ojonen 

2. Virkailijoiden asuinrakennus 1964, ark. Unto Ojonen 

3. Kansalaiskoulu 1969 (nyk. Pasaapeli) ark. Arto Rautavirta 

4. Lainamakasiini 1888, Lammin museo 1962 

5. Lääkäritalo 1965 

6. Koulun kenttä / pallokenttä 1960-luku 

7. Hakkalan koulu 2006, ark tsto Satu Päivärinne Oy 

8. Liikuntatalo, Siren Arkkitehdit Oy: Jukka Siren ja Anna Saijonmaa 

9. Kirjasto 1989, ark. Saara Juola 

10. Helluntaiseurakunta 1993, U. Tillander, J. Juntunen, V. Kalliorinne 
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3.1.3 Suunnittelualueen rakennukset 

Suunnittelualueeseen kuuluvassa korttelissa sijaitsee seuraavat rakennukset: 

Liikuntakeskus pinta-ala 2612 k-m2 

Talousrakennus pinta-ala 15 k-m2 

Hakkalan koulu pinta-ala 2820 k-m2 

Pasaapelin koulu pinta-ala 3129 k-m2 , laajennus 274 k-m2 

Kunnantalo pinta-ala 825 k-m2 

Asuntola pinta-ala 434 k-m2 

Rakennettuna yhteensä 10 109 k-m2 

Pasaapelin, kunnantalon ja asuntolan ominaisuuksia ja kuntoa on kuvattu lisää alueelle laadituissa 

selvityksissä, ks. myös kohta 4.2.4 Muut suunnitelmat, päätöksen ja selvitykset. 

Liikuntakeskus 

Pinta-alaltaan 2612 k-m2 liikuntakeskus on valmistunut vuonna 2009. 1-kerroksisessa 

julkisivuiltaan vaaleaksi puuverhoillussa rakennuksessa on tilat pelikentälle, uimahallille ja 

kuntosalille aputiloineen. Viereinen koulu käyttää myös liikuntakeskuksen tiloja. Rakennuksen 

tieltä on purettu 1960-luvun julkisten rakennusten kokonaisuuteen kuulunut yhteiskoulu ja 

liikuntatalo sekä vanha uimahalli. 

 

Kuva: Liikuntakeskus, uimahalli vasemmalla ja palloiluhalli oikealla 



 Lammin koulukeskuksen asemakaavamuutos 11 (31) 
 Luonnos 5.1.2021 

 

 

Hakkalan koulu 

Hakkalan 2-kerroksinen koulu on valmistunut vuonna 2006. Rakennus on pinta-alaltaan 2820 k-m2. 

Rakennus on julkisivultaan vaalea, jonka sävy vaihtelee valkoisesta harmaaseen eri 

verhoilumateriaalien myötä. Koulurakennuksessa on myös alueen muiden rakennusten mukaisesti 

nauhaikkunoita. Rakennus on liitetty Pasaapeliin katoksella. 

 

Kuva: Hakkalan koulu urheilukentän / kunnantalon suunnalta 

Pasaapeli 

Pasaapelintien ja Evontien kulmaukseen sijoittuva Pasaapelin koulurakennus ( 3403 k-m2) eli 

entinen kansalaiskoulu ja kirjasto on rakennettu vuonna 1969 arkkitehtitoimisto Arto Rautavirran 

suunnittelmana. Rakennusta on saneerattu vuonna 2004, jolloin rakennettiin myös vanhasta 

selkeästi poikkeavat elementit kuten rakennuksia yhdistävä pulpettikattoinen lasikatos, katon iv-

konehuoneet, oven katos, muutettiin ikkunajako sekä poistettiin piippu. Rakennus on sovitettu 

koordinaatiston, mittakaavan ja julkisivujen osalta viereiseen kunnantaloon. Rakennuksen 

julkisivut ovat säilyttäneet omaispiirteensä.  

Rakennus on osa alueen 1960-luvun julkista rakentamista ja ilmentää tuon ajan modernismia, 

rakennusmassat ovat laatikkomaisia ja horisontaalisia, julkisivu on väritykseltään valkoinen 

kahitiili, kattomuotona on räystäätön tasakatto katoksineen. Vaakalinjaiset nauhaikkunat 

hallitsevat julkisivua. Pasaapeli koostuu kolmesta 1-2 kerroksisesta rakennusosasta, jotka on 

yhdistetty toisiinsa katoksin. 
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 Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia vuosien saatossa, jonka vuoksi rakennuksessa on 

tehty erilaisia sisäilmatutkimuksia ja korjauksia (ks. kohta 4.2.4 Muut suunnitelmat, päätökset ja 

selvitykset). 

 

Kuva: Pasaapeli Pasaapelintien suunnalta 

 

Kuva: Pasaapeli urheilukentän suunnalta 

Kunnantalo 

Arkkitehti Unto Ojosen suunnittelema 825 k-m2 kokoinen kunnantalo on rakennettu 1963. 

Kunnantalo sijoittuu loivaan rinteeseen, ollen pääosin yksikerroksinen, kellarillinen ja pohjaltaan 

U-muotoinen rakennus. Sisäänkäynti on atriumtyyppiseltä sisäpihalta, jonka ympärille keskittyvät 

toimistotilat. Julkisivut ovat maalattua tiiltä ja betonielementtejä, sokkeli valkoiseksi maalattua 

betonia.  Valkoisia julkisivuja hallitsevat symmetria, laatikkomaisuus, räystäättömyys ja 

nauhaikkunat. Rinteeseen sijoittuvan rakennuksen peruskerroksen horisontaalisuutta katkaisee 

valtuustosalin pienempi toinen kerros, jossa on käytetty pystyikkunoita ja -betonielementtejä. 

Kunnantalo yhdistyy rinteeseen upotetun autotallin kautta asuntolarakennukseen. 
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Rakennusta saneerattiin 2001, muutoksia ovat ikkunoiden vaihtaminen alumiini-ikkunoihin, piipun 

lyhentäminen ja toisen kerroksen ikkunoiden levyjen vaihtaminen. Ulkoinen asu ja vaikutelma on 

hyvin säilynyt. Kuntaliitoksen 2009 myötä kunnantalon alkuperäinen käyttö loppui ja rakennus oli 

sen jälkeen eri toimijoiden väliaikaisessa käytössä. Tiloille on ollut hankala löytää uutta pysyvää 

käyttöä ja rakennus rapistuu käyttämättömänä peruskorjausta odottaen. Rakennus on ollut 

tyhjillään vuodesta 2017.   

 

Kuva: Kunnantalo Evontieltä 

 

Kuva: Kunnantalon urheilukentän puoleinen julkisivu 
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Kuvat: Kunnantalon sisäänkäynti Evontien suuntaan 

Kunnantalon asuntola 

Arkkitehti Unto Ojosen suunnittelema kunnantalon asuntola (434 k-m2) on valmistunut vuonna 

1964. Rakennuksessa oli alun perin pelkästään asuntoja, joista yksi oli yläkerrassa sijainnut 

kunnanjohtajan asunto. Yläkerran osalta tilat muutettiin toimistoksi vuonna 1989. Rinteeseen 

upotettu autotallirivi yhdistää rakennuksen kunnantaloon. 

Rakennus edustaa 1960-luvun modernismia ominaispiirteinään matala, laatikkomainen 

rakennustapa, jonka horisontaalisuutta on vahvistettu julkisivumateriaaleilla, valkoisella värillä, 

tasakatolla, räystäättömyydellä ja ikkunoiden nauhamaisella ilmeellä. Rakennus on säilynyt 

julkisivuiltaan alkuperäisenä. Rakennuksen rungot ja välipohjat ovat betonia, väliseininä on 

käytetty puolenkiven tiiliseiniä. Valetasakaton alkuperäinen materiaali oli konesaumattu rullapelti. 

Rakennuksen julkisivut ovat sokkelin ja seinän alaosalta maalattua betonia ja tiiltä, ikkunarivien 

välit ovat sinertäväksi maalattua, höylättyä ponttilautaa, yläosassa on vaakasuuntaista 

sahaponttilautaa. 
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3.1.4 Teknisen huollon verkostot 

Suunnittelualueella kulkee paljon erilaisia maanalaisia teknisen huollon verkostoja, jotka tulee 

huomioitavaksi erityisesti uudisrakentamisen yhteydessä. Hakkalantien varressa on 

puistomuuntamo. 

 

Kuva: kunnallistekninen verkosto ja kaukolämpö 

Suunnittelualueen rakennukset on liitetty kunnallistekniseen verkostoon ja alueella on myös 

kaukolämpö. Alueen rakentamisen yhteydessä on selvitettävä putkien sijainti ja tarvittaessa 

varauduttava putkien siirtämiseen. 

3.1.5 Liikenne 

Suunnittelualue rajautuu Lamminraittiin, Pasaapelintiehen, Evontiehen ja Hakkalantiehen. Näistä 

Lamminraitti on alueellinen kokoojakatu ja Evontie ELY-keskuksen maantie. Pasaapelintie ja 

Hakkalantie yhdistävät Lamminraitin ja Evontien. Lamminraitin molemmin puolin on erillinen 

ajoradasta reunakivin erotettu kevyenliikenteen väylä. Pasaapelintien koulun puoleisessa laidassa 

on samoin reunakivellä erotettu kevyen liikenteen väylä. Evontien varren kevyen liikenteen väylä 

on erotettu ajoradasta puustoisella viherkaistalla. Hakkalantien varressa ei ole lainkaan kevyen 

liikenteen väylää, kaksi hidastetöyssyä laskevat ajonopeuksia huomioimaan myös kevyt liikenne. 

Liikenteenjakaja suojateineen ohjaa kulkijoita Lamminraitin ylitse Hakkalan koulun pääoven 

kohdalla. Muualla on tavalliset suojatiet. 

Korttelialueen pysäköinti on järjestetty liikuntakeskuksen edustalle Lamminraitin varteen sekä 

Evontien varteen Pasaapelin ja entisen kunnantalon pihaan. Koulun huoltoliikenne kulkee tämän 
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lisäksi myös suoraan Pasaapelintieltä. Samaan yhteyteen on sijoitettu myös toinen 

pyöräpysäköintialueista. Kunnantalon asuntolan viereinen yleinen pysäköintialue ei ole 

pääsääntöisesti koulun käytössä vaan enemmänkin urheilukentän tapahtumien ja viereisen 

seurakunnan rakennuksen käytössä. 

Lamminraitilla ja Evontiellä kulkee linja-autoreitti. Bussipysäkit sijaitsevat Lamminraitin varrella 

Hakkalantien liittymän läheisyydessä uimahallin edustalla. Lamminraitti on myös pyöräilyn 

edistämisohjelman mukainen pyöräilyn pää- tai aluereitti (KV 7.12.2016). Evontien varren 

bussipysäkit sijaitsevat Pasaapelin-Kunnantalon edustalla. Pasaapelintien varrella on pysäkki 

koulun edustalla saattoliikenteelle. 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi koulukeskuksen ympäristössä erityisesti Lamminraitin ja 

Pasaapelintien liikenneympäristö pitäisi saada rauhoitettua huomioimaan paremmin kevyt 

liikenne.  Osa liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteistä sijoittuu koulun korttelialuelle, 

toisaalta osa vaatii laajempaa koulureittien tarkastelua. Toimenpiteinä ovat mm. saattoliikenteen, 

huoltoliikenteen ja henkilökunnan ajoneuvoliikenteen eriyttäminen kevyestä liikenteestä, 

nopeuden lasku ja tarvittaessa myös rakenteellisten hidasteiden tekeminen. 

Kaavan suunnittelun aikana on todettu, että koulun saattoliikennejärjestelyt, bussi- ja taksipaikat, 

huoltoliikenne, asiakas- ja henkilökuntapysäköinti ym. tulee mahtua tontin sisälle. Katualueilta ei 

ole järjestettävissä lisää tilaa. Autoilla tapahtuvan saattoliikenteen on todettu olevan suurin lasten 

liikenneturvallisuutta heikentävä tekijä. Kaavan suunnitteluvaiheessa ei ole tehty päätöksiä alueen 

rakentamisesta tai uudisrakentamisen vaatimasta tilavarauksesta tai sen sijainnista, joten 

liikenneturvallisuuteen on kiinnitettävä erityishuomiota myös uudisrakentamisen suunnittelun 

/korjausrakentamisen yhteydessä. 

Lammilla eniten loukkaantumisiin johtaineita poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia 

tapahtuu Hakkalan koulun läheisyydessä Lamminraitin varrella. Lamminraitti on koululaisten 

pääkulkureitti. Säännöllistä liikennettä ja kulkijoita alueelle tuo koulun lisäksi liikuntakeskus. 

Urheilukentän ympäristössä kesäisin järjestettävät Pellavamarkkinat ovat yksittäinen suurin 

tapahtuma alueella, joka tuo paljon tavanomaista enemmän kaikkinaista liikennettä alueelle. 

Kentällä pelataan myös pesäpalloa, jonka turnaukset lisäävät myös yksittäisinä päivinä liikennettä.  



 Lammin koulukeskuksen asemakaavamuutos 17 (31) 
 Luonnos 5.1.2021 

 

 

3.1.6 Maanomistus 

 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin maaomistuksessa (vihreä alue). Suunnittelualue 

rajautuu pohjoisosaltaan Evontiehen, joka on ELYn tie. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Maakuntakaava 

Maakuntakaava 2040:ssä suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi A. Aluetta 

suunnitellaan asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huomiota 

tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 

edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta huolehtimalla joukkoliikenteen, 

kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkkojen kattavuudesta, sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Uusi 

rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka ottaa huomioon 

alueen luontaiset ominaisuudet ja piirteet. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys 

seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon. Suunnittelualue on lisäksi 

maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, jonka suunnittelussa 

maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan tulee turvata ja edistää kaupunkikuvan ja 

rakennusperinnön arvojen säilymistä ja kehittämistä. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen 

kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. 
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3.2.2 Yleiskaava 

 

Lammin kirkonkylän oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ( v. 2007) suunnittelualue on osoitettu 

palvelujen ja hallinnon alueeksi P, joka ympäröi urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta VU. Pasaapeli 

on merkitty sr-3 –merkinnällä paikallisesti arvokkaaksi rakennusperinnöksi, joka tulee säilyttää. 

Lammin raitti on maakunnallisesti arvokas vanha tielinja, jonka ympäristön uudis- ja 

korjausrakentaminen, tien korjaustoimenpiteet sekä ympäristönhoito tulee sopeuttaa tien varren 

kyläkuvaan ja maisemaan. Lisäksi Lamminraitin ympäristö ja raittinäkymä on sr-2 merkinnällä 

rajattuna maakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä. Alueen kehityshistorian näkyminen 

maisemassa tulee säilyttää. Korjaus- ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen vanhaan 

rakentamistapaan ja ympäristöhoito tulee suorittaa alueen kulttuuriympäristöarvoja kunnioittaen. 

Pasaapelin puolinen osa suunnittelualueesta on osa Untulanharjun tärkeää ja pohjaveden 

hankintaan soveltuva pohjavesialuetta, jota koskee pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot. 
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3.2.3 Asemakaava 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa (v.2005) koulurakennukset ja liikuntahalli/uimahalli on opetus- 

ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta YOU, jolla rakennukset saavat olla 

enintään kolmikerroksisia. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e= 0,40. Uimahallin 

kohdalla on rakennusala p-1, jolle voidaan sijoittaa julkisia tai yksityisiä palveluja. YOU-alueella on 

sallittu yleisen jalankulun, polkupyöräilylle ja huoltoajon läpikulku kohti pelikenttää.  

Samaan korttelialueeseen kuuluvat entinen kunnantalo ja asuntola on asemakaavassa hallinto-, 

virasto- ja asuinrakennusten korttelialuetta YHA, rakennukset voivat olla enintään kolmikerroksisia 

ja tehokkuusluku on e=0,50. Pysäköinti on osoitettu ohjeellisesti Evontien varteen. Kaavalla ei ole 

suunniteltu Evontietä, joka on eri asemakaavan aluetta (kaava vuodelta 1966). Evontie on valtion 

omistuksessa ja kaavallisesti se on rakennuskaavatie ylla olevasta kaavaotteesta poiketen. 
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YHA- ja YOU-alueet ovat kokonaisuudessaan taajamakuvallisesti tärkeää julkisten rakennusten 

aluetta, jolla uudis- ja korjausrakentaminen sekä muut ympäristöä muuttavat toimenpiteet tulee 

sopeuttaa korttelin ominaispiirteisiin (kaavan sk-merkintä). 

Pelikenttä viheralueineen on kaavamerkinnällä VU urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta. Kulku 

kentälle Lamminraitilta uimahallin vierestä on esitetty erillisellä jalankululle ja polkupyöräilylle 

varatulla kadulla pp/ht, jolla huoltoajo- ja tontille ajo on sallittu. Muut virkistysalueen kulkuväylät 

ovat ohjeellisia. Yleinen pysäköintialue LP sijaitsee Evontien varressa. 

3.2.4 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

Rakennusjärjestys 

Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2019. Rakennusjärjestystä 

noudatetaan siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää. 

Pohjakartta 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n (11.4.2014/323) vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Alueella ei ole rakennuskieltoa. 

Selvitykset 

Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt, Hämeen liitto 2019: 

Historiallisia, rakennushistoriallisia sekä maisemallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja omaava 

Lammin kirkonkylän keskus ja raittinäkymä 

Lammin kirkon ympärille muodostui 1900-luvun kuluessa vilkas liikekeskus. Erityisesti 

sotien jälkeinen rakentaminen 1940- ja 1950-luvuilta näkyy yhä taajamakuvassa. Tanttilaan 

johtavan maantien varrella on 1800- ja 1900-lukujen vaihteen asuin- ja liikerakennuksia, 

mm. Kulmala. Vanha kunnansairaalan talo on 1930-luvulta. Hämeentien yhtenäinen 



 Lammin koulukeskuksen asemakaavamuutos 21 (31) 
 Luonnos 5.1.2021 

 

 

omakotiryhmä ja kunnanlääkärin talo Venhola ovat 1950-luvulta. Pasaapelin koulu, 

Yhteiskoulu ja entinen Lammin kunnantalo muodostavat 1960-luvun yhtenäisen virasto- ja 

koulurakennusten alueen. Lammin kirjasto on vuodelta 1989 (ark. Saara Juola). 

 

Hämeenlinnan koulut –inventointi , Hämeenlinnan kaupunki Jari Mettälä 2019 

Hakkalan koulu ja Lammin lukio aloittivat toimintansa Lammin yhteiskouluna vuonna 1928. 

Ensimmäiset vuotensa koulu toimi erilaisissa vuokratiloissa ja vasta vuonna 1937 sille 

valmistui oma, arkkitehti Toivo Salervon suunnittelema talo. Kun koulu kasvoi 

voimakkaasti, tarvittiin uusi koulurakennus. Lammin lukio on yleislukio ja se aloitti 

toimintansa uudessa koulurakennuksessa vuonna 1961 arkkitehtien K. Strömin ja O. 

Tuomiston suunnittelemassa rakennuksessa. Sen tilalle rakennettiin uusi Hakkalan koulu, 

joka otettiin käyttöön vuonna 2007. Se on suunniteltu arkkitehtitoimisto Satu Päivärinne 

Oy:ssä. 

1960-luvun virasto-, asuin- ja koulurakennukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, 

joka olisi säilyttämisen arvoinen. Niissä on hyvin näkyvissä 60-luvun rakentamistyyli: 

matalat ja pitkänomaiset tasakattoiset rakennukset, joiden julkisivuissa isot nauhaikkunat 

korostuvat. Uusi rakennuskanta vaaleine sävyineen ja ikkunarivistöineen soveltuu 

ympäristöönsä. Lammin koulujärjestelyt ovat tarveselvitysvaiheessa, jossa ratkaistaan mm. 

Pasaapelin säilyminen tai purkaminen. 

Nykyinen ympäristö huomioiden merkittävää täydennysrakentamista alueelle ei mahdu 

eikä sovellu (voimassa olevan kaavan perusteella). Nykyisellään lisärakentaminen voi olla 

korkeintaan pienimuotoista, jäljellä olevan rakennusoikeuden toteuttaminen vaatisi 

todennäköisesti purkamista nykyisestä rakennuskannasta. 
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Kunnantalo, Asuntola ja Pasaapelin koulu, yleispiirteinen rakennushistoriaselvitys, 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 2020 

Yleispiirteisessä rakennushistoriaselvityksessä selvitettiin rakennusten, kunnantalon, 

asuntolan ja Pasaapelin koulun kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot sekä 

alueen ja niiden rakentuminen, säilyneisyys ja muutoskestävyys, esim. rakennusten 

purkamisen tai lisärakentamisen vaikutukset taajamakuvaan ja kulttuuriympäristöön. 

Rakennuksista ja niiden ominaispiirteistä ja materiaaleista laadittiin kuvaus valokuvineen ja 

piirustuksineen. Kaupunkikuvan, julkisivujen ohella sisätiloista on huomioitu vain nykyinen 

yleisilme ja keskeiset tilat. Rakennuksia tarkasteltiin osana maakunnallista ja kaavallista 

arvoaluetta. Selvityksen johtopäätöksillä on pyritty vastaamaan ja antamaan lähtökohtia 

suojelukysymyksiin, ympäristön kehittämiseen ja muutoskestävyyteen rakennus- ja 

taajamakuvan kannalta. 

Alueen pohjoisreunan rivistön muodostavat, tässä selvityksessä tarkastellut kunnantalo-

asuinrakennus-Pasaapeli. Hyvin säilynyt kokonaisuus edustaa erinomaisesti hyvin 

aikakautensa, 1960-luvun suunnittelua, tarpeita ja rakentamista sekä ajan suurta 

rakenteellista ja yhteiskunnallista muutosta. Siihen kuuluvat myös autopaikat, pallokenttä 

ja liikunta-alueet sekä puistokokonaisuus alueen keskellä. Säilynyt kokonaisuus on 

alkuperäisenä ja alueen vanhimpana säilyneenä osana kulttuurihistoriallisesti paikallisesti 

merkittävä, niin rakennuksina ja ympäristönä sekä osana kirkonkylän, raitin ja taajaman 

rakennuskerrostumia. Erityisen näyttävä, jopa monumentaalinen on rakennuksista 

kunnantalo. 

Kunnantalon ja sen virkailijoille ja kunnanjohtajalle tarkoitetun asuntolan autotalleineen 

suunnitteli tunnettu ja tuottelias arkkitehti Unto Ojonen, joka suunnitteli 1950-luvulla 

useita kotikaupunkinsa Lahden maamerkkejä sekä 1960-luvulla kunnantaloja ja kirkollisia 

rakennuksia. Lammin kunnantalon suunnittelu oli ajalle tyypillisesti kilpailuvoitto. Rakennus 

seurasi hyvin aikaansa, 1960-luvun alun muuttuvaa, anonyymimpään suuntaan muuttuvaa 

suunnittelua.  

Selvityksen mukaan kentän ja puiston ympärille kiertyvä julkisen rakentamisen aluerakenne 

ja ominaispiirteet kestävät muutoksia huonosti. 1960-luvulta periytyvä aluerakenne, 
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tielinjoista irti olevat, kenttää kiertävät rakennukset, väljä puistomaisuus sekä alueen 

julkinen käyttö tulisi säilyttää. Alueen rakenne, rakennusmassojen koordinaatisto ja 

mittakaava tulisi säilyttää uudisrakentamista suunniteltaessa.  

Selvityksessä esitetyt suositukset kaavoitukselle: 

- Kunnantalo, asuntola ja Pasaapeli tulisi säilyttää aluekokonaisuutena. Kunnantalo 

suositellaan suojeltavaksi sr –merkinnällä. Asuntola ja muu alueen julkinen 

rakentaminen puistoineen ja kenttineen suositellaan merkittävän säilytettäväksi /s-

merkinnällä. 

- Rakennusten julkisivujen korjaus-  ja muutostöissä tulee huomioida alkuperäiset 

ominaispiirteet, värit ja materiaalit. 

- Alueen luonteen säilyttämisen julkisen rakentamisen alueena. 

- Raittimaiseman ja näkymien säilyttäminen, ajallisen kerroksellisuuden säilyttäminen 

(kirkon tapuli ja museo tiestön solmukohtina, 1900-luvun alun puu- ja 

kivirakentaminen, 1960-luvun hallintokeskus, puukujien merkitsemät pääraitit) 

- Kentän ja puiston ympärille kiertyvän aluerakenteen säilyttäminen. 

- Rakentamisen matala mittakaava 

- Rakennusten sijoittelu puistomaiseen ympäristöön historiallisia tielinjoja seuraten, irti 

tielinjasta 

- Puistomaisen ympäristön (kasvillisuus, oleskelu ja liikunta ) säilyttäminen korttelin 

avoimena maisematilana 

- Suhde ja yhteys suurmaisemaan, taustana ja tärkeinä näkymäakseleina Untulanharju ja 

kirkon tapuli 

 

Lammin kunnantalon ja asuntolan korjaustarveselvitys FCG 2020 

Tehty korjaustarveselvitys on luonnosvaiheen suunnitelma ja ehdotus kohteessa epäiltyjen 

kosteusvaurioiden, kosteusvaurioist aiheutuneiden sekä muiden mahdollisten 

sisäilmaongelmien korjaustarpeen selvittämiseksi. Korjaustarveselvityksen pohjalta on 

pyritty arvioimaan korjausten laajuutta ja kustannustasoa. Korjaustarveselvitys ei ole 
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lopullinen korjaussuunnitelma. Korjaustarveselvitys kattaa kohteen epäiltyjen kosteus- ja 

sisäilmateknisten ongelmien sekä riskirakenteiksi arvioitujen rakenneosioen läpikäynnin 

siinä laajuudessa, kun ne on ollut mahdollista käytettävissä olleista asiakirjoista arvioista. 

Asiakirja ei ole kuntotutkimus. Rakenteiden vaurioita tai rakennetyyppejä ei ole tutkittu 

rakenneavauksilla tai näytteenotoilla. Kohdekäynnillä on tehty aistinvaraisia havaintoja 

rikkomatta rakenteita.  

Selvityksessä arvioidaan kunnantalossa ja asuntolassa olevan rakennusten iästä johtuen 

merkittäviä korjauskohteita, joita tulisi tutkia tarkemmin. Näitä ovat  julkisivujen lisäksi 

mm. rakennusten alapohja- ja runkorakenteet, joista korvattaisiin nykyisin riskirakenteina 

pidettäviä rakennusosia, poistettaisiin erilaisia kosteusvaurioita ja niiden toteutumisen 

riskiä. Lisäksi rakennusten ikkunat, ovet, vesikatto, talotekniikka, rakennuksen sisäpinnat ja 

oletettavasti myös sadevesijärjestelmä ovat laajalti teknisen käyttöikänsä lopussa. 

Kohdekäynnillä oli tehty havaintoja mm. ulkoseinien kosteusrasituksen jäljistä, tiiliseinästä 

on irronnut julkisivumateriaalia ja tiilistä paikoin lohkeillut paloja. Rakennusten ulkoseinien 

läheisyydessä maakosteus pääsee johtumaan rakenteisiin, kunnantalon maanvastaisen 

seinän sisäpinnoitteessa on kosteusrasitukseen viittaavia jälkiä. Kunnantalon lattiapinnoite 

kupruilee. Asuntolan yläpohjan tuuletustilassa on havaittavissa viitteita 

kosteusrasituksesta. Sisäilman laadusta ei ole tietoa. 

Pasaapelin koulun sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco 2017 ja Rakennuksen 

terveydellisen merkityksen arvio. Riskinarvio tilojen käytöstä. Työtilojen altistumisolosuhteiden 

arviointi Sweco 2017 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia sisäilman laatua ja laatuun vaikuttavia riskitekijöitä. 

Tutkimuksessa on selvitetty sisäilman laadun epäpuhtauksia sekä pistokoeluontoisesti 

rakenteiden kosteutta ja kosteusteknistä kuntoa rakenneavauksilla sekä rakenteiden 

ilmatiiveyttä. Tutkimuksessa huomattiin paikoin kostuneita rakenteita, poikkeavaa hajua,  

mikrobivaurioituneita rakenteita, puutteita rakenteiden tiiveydessä, sekä ilmanvaihdollisia 

ja –laadullisia ongelmia tulo- ja poistoilmavirroissa.  Tutkimuksen perusteella muutama tila 

vaati pikaista korjausta, joten osaa tiloista ei voitu käyttää opetukseen ilman korjausta. 

Havaittuja, kiireellisiksi toimenpiteiksi määriteltyjä pienempiä korjauksia on tehty raportin 
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valmistumisen jälkeen. Osa korjaustarpeista on laajempia ja vaativat rakennuksen 

peruskorjauksen tasoista kunnostamista.   

Sisäilman laatua on tarkkailtu erillisin selvityksin ja kyselyin myös em. selvityksen 

valmistumisen jälkeen. Seurantamittausten perusteella asumisterveysasetuksen 

toimenpiderajat eivät ylity sisäilmateknisestä näkökulmasta eli ei ole perustetta rajoittaa 

tilojen käyttöä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki voisivat opiskella / työskennellä 

Pasaapelin tiloissa ärsytysoireiden takia. Koulu on tehnyt henkilöiden ja ryhmien siirtoja 

Hakkalaan ja Lammin kirjastolle tilanteen helpottamiseksi. 

 

4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä 

koskevat päätökset 

Asemakaavaprosessin myötä selvitetään alueen kehittämisen mahdollisuudet. Kunnantalo ja 

asuntola ovat olleet tyhjillään vuodesta 2017 ja niille on ollut sitä ennen, kuntaliitoksen jälkeen 

haastavaa löytää uusia pitkäaikaisia käyttäjiä. Rakennukset ovat lisäksi laajemman 

peruskorjauksen tarpeessa. 

Kaavamuutos liittyy osaltaan Lammin kouluverkon rakennusten tarkasteluun, jossa yhtenä 

keskeisenä vaihtoehtona on sisäilmaongelmista kärsivän Pasaapelin purkaminen yhdessä entisen 

kunnantalon sekä asuntolan kanssa ja koulun korvaaminen uudisrakentamisella.  

Lammin koulukeskuksen tarveselvitys SIHY 4.3.2020 § 21. 

Asemakaavamuutos on tullut vireille vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa kuulutuksella 22.2.2020. 
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4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallisia ovat 

Valtion ja kunnan viranomaistahot / hallintokunnat: 
ELY- keskus, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, maakuntamuseo, Hämeen liitto 
kaupungin hallintokunnat Kaura ja Sihy 
 
Verkostojen haltijat:  
HS-Vesi Oy, Elenia Verkko Oy, Elenia Lämpö Oy 
 
Muut tahot: 
Maanomistajat ja -haltijat, asukkaat, naapurit, elinkeinonharjoittajat ja muut vaikutuspiiriin 
kuuluvat tahot. 
 
 
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan osallistumis- ja 

vuorovaikutusmenettelyt. OAS on tämän selostuksen liitteenä. Vireilletulosta on kuulutettu 

kaavoituskatsauksen yhteydessä 22.2.2020. OAS:n asettamisesta saataville on kuulutettu 

17.6.2020 Kaupunkiuutisissa ja naapureille on lähetetty tiedotuskirjeet. 

Kaavaprosessista tiedotetaan kuulutuksilla Kaupunkiuutisissa sekä kaupungin ilmoitustauluilla 

Kastellissa ja Lammin kirjasto-palvelupisteessä. OAS on saatavilla koko kaavaprosessin ajan ja 

asiakirjaa päivitetään tarvittaessa. 

Viranomaisyhteistyö 

Luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydetään 

lausunnot. Tarvittaessa järjestetään työneuvotteluita tai viranomaisneuvottelu. OAS on lähetetty 

tiedoksi vireilletulovaiheessa ELY-keskukselle. 

4.3 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on selvittää alueen kehittämisen mahdollisuudet, alueen arvot ja 

uudisrakentamisen sopeuttaminen olemassa olevaan ympäristöön. Tavoitteena on mahdollistaa 

kortteliin monipuolisesti eri julkisten palvelujen toimintojen tarvitsemia tiloja, varsinkin mikäli 

jatkossa opetuspuolelta vapautuu tiloja muuhun käyttöön. Palveluita voivat osin toteuttaa myös 
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yksityiset palveluntarjoajat. Kaavaprosessin ja sen mukaisten selvitysten myötä selviää myös 

nykyisin käyttämättömänä olevien kunnantalon ja asuntolan rakennusten jatko, rakennusten 

purkamismahdollisuus. Alueella liikkuu paljon koululaisia, joten liikenneturvallisuuteen ja piha-

alueiden käyttöön myös koulukyytien ja huoltoliikenteen osalta tulee kaavoituksen lisäksi myös 

tarkemman hankesuunnittelun yhteydessä kiinnittää erityishuomiota. 

5 Asemakaavan kuvaus 

5.1 Korttelialueet 

Asemakaaavalla muodostuu korttelin 15 tontit 5 ja 6. Korttelin länsilaidassa uimahallin vieressä 

ollut kevyenliikenteen katu pp/ht on muutettu osaksi korttelia, jolloin korttelit yhdistyvät ja 

Lammin pitäjän kortteli nro 13 poistuu. Kortteli on merkitty aluevarauksella Y-1 yleisten 

rakennusten korttelialueeksi. Alueelle voidaan sijoittaa opetustoimintaa, liikuntatiloja, sosiaali- ja 

terveyspalveluja sekä niihin liittyvää asumista. 

Rakennukset tulee sijoittaa erikseen esitetylle rakennusalalle. Evontien ja Pasaapelintien varteen 

on kaavamääräyksellä määrätty rakennus sijoitettavaksi kiinni rakennusalan rajaan. Näin 

mahdollinen uudisrakentaminen myötäilee nykyisten rakennusten sijaintia suhteessa viereiseen 

katutilaan. Tontin nro 5 tehokkuusluku on e=0,40 ja tontin nro 6 tehokkuusluku e=0,50. 

Tehokkuusluvut ovat voimassa olevan kaavan mukaisia. Tontin nro 5 rakennukset voivat olla 

enintään kolmikerroksisia, rinteisemmän kunnantalon tontin nro 6 osalta puolestaan 

kaksikerroksisia. Voimassa olevaan kaavaan verrattuna täydennysrakentamista mahtuu paremmin 

uimahallin läheisyyteen laajennetun rakennusalan myötä. Kyseiselle alueelle rakennettaessa tulee 

huomioida alueella olevat kunnallistekniset verkostot sekä kaukolämpö, joita saattaa olla tarpeen 

siirtää rakennushankkeesta riippuen. 

Asemakaavassa rakennuksia ei ole suojeltu erikseen. Uudisrakentamisen yhteydessä tulee 

huomioida rakentamisen sopeuttaminen olemassa olevaan rakennuskantaan niin julkisivuiltaan, 

massoittelultaan kuin korkeusasemiltaankin. Kaavamääräyksen mukaan alue on 

taajamakuvallisesti tärkeä julkisten rakennusten alue, jolla uudis- ja korjausrakentaminen sekä 

muut ympäristöä muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa korttelin ominaisipiirteisiin. 
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Uudisrakennusten tulee olla julkisivuiltaan vaaleita. Nykyisten rakennusten julkisivujen korjaus-  ja 

muutostöissä tulee huomioida alkuperäiset ominaispiirteet, värit ja materiaalit.  

Korttelia kiertää kaavaan merkitty istutettava-alue alueen vehreän ja viihtyisän yleisilmeen 

säilyttämiseksi. Osa-alue myötäilee olemassa olevia viheralueita. 

Tavoite on säilyttää kevyen liikenteen läpikulku korttelin läpi puistoalueelle /urheilukentälle. 

Evontieltä lähtevä yhteys on merkittynä pp / h ja Lamminraitilta puistoalueelle kulkeva yhteys 

pp/ht, joka sallii huoltoajon lisäksi kulun viereiselle asuintontille nykytilanteen mukaisesti.  

Korttelin pysäköintialueet on osoitettu nykyisten pysäköintialueiden mukaisesti Lamminraitin ja 

Evontien varteen, josta myös huoltoajo on mahdollista. Pysäköintialueet tulee jakaa osiin 

istutuksin laajojen asfalttikenttien välttämiseksi. Pasaapelintien varteen, koulun alueen toiselle 

sisäänkäynnille on merkitty polkupyöräilylle ja huoltoajolle varattu alueen osa. Alueella on 

polkupyörien säilytyspaikka. Huoltoajo tulee erottaa pihajärjestelyin pihan muista toiminnoista.  

Pysäköintipaikkoja tulee varata seuraavasti: 

Opetustoiminta 1 ap/100 k-m2,  päiväkodit 1 ap/200 k-m2 

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevat tilat 1 ap / 100 k-m2  

Urheiluhallit 1 ap/50 k-m2 

Palveluasuminen, tuettu 1 ap/200 k-m2, tehostettu 1 ap/300 k-m2 

5.2 Muut alueet 

Asemakaavalla muodostuu korttelialueen lisäksi virkistysaluetta VU-1, yleisen pysäköinnin alue LP 

sekä katualuetta. 

Urheilukenttä puistoalueineen VU-1  

Urheilukenttä, pallokenttä laajoine puistoalueineen on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen 

alueena. Alueelle saa sijoittaa urheilu- ja virkistystoimintaan liittyviä rakennuksia ja rakennelmia, 

urheilu- ja palloilukenttiä sekä näitä palvelevia huolto- ja kevyen liikenteen reittejä. Kaavassa on 

varauduttu urheilua ja virkistystä palvelevien, pinta-alaltaan lähinnä alueella jo olevien toimintojen 
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apurakennusten rakentamiseen alueelle. Alueen rakennusoikeus on osoitettu 

kerrosalaneliömetreinä 500 k-m2. Rakennuskohtainen kerrosala saa olla enintään 200 

kerrosalaneliömetriä. Rakentaminen tulee sijoittaa alueen laitamille, pallokenttä sijaitsee alueen 

keskellä.  

Yleinen pysäköintialue LP Evontien varressa  

Evontien varressa oleva yleinen pysäköintialue LP on merkitty ulottuvuudeltaan voimassa olevan 

kaavan mukaisesti. Ajo viereiselle Helluntaiseurakunnan tontille pysäköintialueen läpi, maastossa 

olevan tilanteen mukaisesti samasta Evontien liittymästä on esitetty kaavassa ajo-merkinnällä. 

Näkemäalueen esittämisellä pyritään huomioimaan niin kevyenliikenteen väylän kuin Evontienkin 

liikenne. 

Katualueet 

Kaavan suunnittelualueeseen kuuluu siivu Lamminraittia ja Pasaapelintietä kaavateknisistä syistä, 

korttelialueen raja / katualueen raja korjataan koskemaan voimassa olevaa kiinteistöjaotusta ja 

huomioimaan katualueen ulottuvuus. 

5.3 Mitoitus  

Koko suunnittelualueen pinta-ala on 5,8 hehtaaria, josta korttelialuetta noin 3,4 hehtaaria ja 

virkistysaluetta 2,4 hehtaaria. Kaavaluonnoksessa tontin nro 5 pinta-ala on noin 2,89 ha, jonka 

rakennusoikeus on e=0,40 -> noin 11500 k-m2. Rakennusoikeutta tontilla on liikuntakeskuksen, 

Hakkalan koulun ja Pasaapelin myötä käytettynä 8850 k-m2. Tontilla on jäljellä siis noin 2650 k-m2 

rakennusoikeutta. Tontin nro 6 pinta-ala on 5696 m2, joten sen rakennusoikeus e=0,50 -> 2848 k-

m2. Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta kunnantalon ja asuntolan jälkeen 1589 k-m2. 

Tontille ei mahdu merkittävästi lisärakentamista ilman olemassa olevan rakennuskannan 

purkamista. 

5.4 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavamuutoksella säilytetään nykyinen aluerakenne, jossa vehreä puistoalue kenttineen on 

alueen keskellä ja rakennukset kiertävät puistoaluetta. Alueen luonne julkisten rakennusten 

alueena säilyy. Alueen hulevesien hallintaan tulee kiinnittää huomiota alueen rakentamisen 
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suunnittelun yhteydessä. Hulevesien johtamista tarpeettomasti urheilukentän suuntaan 

Pasaapelin, kunnantalon ja asuntolan suunnalta tulee välttää. Liikenneturvallisuuteen ja riittäviin 

pysäköintialueisiin kiinnitetään huomiota jatkosuunnittelussa. 

5.5 Kaavan vaikutukset 

Kaavamuutos selkeyttää alueen kehittämisen mahdollisuuksia. Rakennushistoriallinen selvitys 

tukee Pasaapelin, kunnantalon ja asuntolan säilyttämistä. Selvityksessä on annettu kuitenkin myös 

ohjeistusta uudisrakentamiseen, jotka pyritään huomioimaan kaavaratkaisussa. 

Kaavaluonnoksessa rakennuksia ei ole merkitty suojeltavaksi, joten 1960-luvun rakennukset 

voidaan purkaa. Kuitenkin rakennusten purkamisen myötä menetettäisiin merkittäviä 

paikallishistoriasta kertovia rakennuksia aluerakenteen jäädessä muistumaksi historiastaan. 

Kaavamuutoksen myötä alueen olemassa olevien ja mahdollisten uusien rakennusten 

käyttötarkoitusmahdollisuudet laajenevat kun alueelle voidaan sijoittaa nykyisen opetustoimen ja 

liikuntahallin lisäksi myös muita julkisia palveluja kuten tarvittaessa myös sosiaali- ja 

terveyspalveluita ja niiden yhteyteen palveluasumista.  

Alueella ei ole luonnontilaista ympäristöä ja viheralueet ovat hoidettuja nurmialueita. 

Kaavamuutoksella ei ole siten vaikutuksia alueen luonnontilaan. Alueen vehreä puistomaisuus on 

pyritty säilyttämään rajaamalla rakentaminen ja pihan muu käyttö osa-aluein ja osoittamalla 

nykyisiä nurmialueita istutettavan alueen merkinnällä. 

Mikäli alueen pihajärjestelyt muuttuvat Pasaapelin, kunnantalon tai asuntolan osalta 

uudisrakentamisen myötä, tulee hulevesien johtamista tarpeettomasti ja viivyttämättä 

urheilukentän suuntaan välttää edelleen kenttäalueen kuivatuksen varmistamiseksi. Koko alueen 

hulevesien hallintaan tulee kiinnittää huomiota alueen rakentamisen suunnittelun yhteydessä.  

Vaikutusten arviointia täydennetään ehdotusvaiheessa. 

5.6 Nimistö 

Kaavalla ei muodostu uutta nimistöä. 
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6 Asemakaavan toteutus 

Asemakaava voidaan toteuttaa asemakaavan saatua lainvoiman. Kaupunki valvoo 

rakennuslupaharkinnan ja -valvonnan kautta rakennusten ja ympäristörakentamisen soveltumista 

alueelle. 

 

Hämeenlinnassa 5.1.2021 

Jari Mettälä 

Asemakaava-arkkitehti 
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