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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus 

etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään 

tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.  

SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA ALUE 

Asemakaavan ja kaavamuutoksen kohde sijaitsee Harvialan pientaloalueella, Katumajärven 

rannalla. Halutaan liittää kiinteistö 109-401-1-39 omakotitalotonttiin 109-41-33-3. Liitettävä alue 

sekä tontti ovat muutoksen hakijan omistuksessa. Liitettävä alue on asemakaavoitettu puistoksi 

(VP) 839 m2:n alalta ja 282 m2:n alta se on asemakaavoittamatonta rantaa. Toiminnallisesti 

kiinteistö on osa piha-aluetta. 

Nykyisessä asemakaavassa omakotitalo ja naapurin rivitalo kuuluvat samaan tonttiin, mutta ovat 

tonttijaolla erotettu omiksi kiinteistöikseen. Rivitalon osakeyhtiö ei ole hakenut 

asemakaavamuutosta, mutta se otetaan mukaan asemakaavan selkeyden vuoksi. Rivitalotontin 

määräyksiä päivitetään, mutta oleellisisa muutoksia ei tehdä. 

Suunnittelualueen suuruus on 5169 m2. Muutoksenalaisen tontin koko on 1469 m2 ja sille on 

rakennettu omakotitalo. Rannassa on sauna – tuparakennus. Tontti rajoittuu Kaislapolun lisäksi 

rivitalotonttiin sekä kahdella sivulla liitettävään kiinteistöön. Liitettävän kiinteistön ja 

Katumajärven välissä on vesijättöä. Valkamanpuisto on Katumajärven rantaan ulottuva 

lähivirkistysalue. Puisto on suurimmaksi osaksi kaupungin omistamalla maalla, mutta siihen kuuluu 

myös pieniä yksityisiä kiinteistöjä, kuten kiinteistö 109-401-1-39.  

Kaislapolku on umpiperäinen tonttikatu, joka on rakennettu tonteille asti. Loppuosa on osoitettu 

jalankululle ja pyöräilylle, mutta sitä ei ole toteutettu. Kaavamuutoksella osoitetaan tontille 

kulkuyhteys jalankulku- ja pyörätietä pitkin. 

Suunnittelualueen rajaus ja lähiympäristö on esitetty liitteessä 1.  
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SUUNNITELMIIN TUTUSTUMINEN  JA PALAUTTEEN 

OSOITTAMINEN 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko hankkeen ajan seuraavissa paikoissa: 

 verkkosivut www.hameenlinna.fi/kaavoitus 

 Hankkeen valmistelija on tavattavissa erikseen sovittuna aikana kaavoituksen 

toimistolla Wetterhoffinkatu 2, 2. kerroksessa.  

 Erikseen ilmoitettavina nähtävilläoloaikoina kaava-aineisto on tutustuttavissa myös 

palvelupiste Kastellissa, Wetterhoffinkatu 2, arkena auki klo 9 -16. 

Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset voi vaihtoehtoisesti: 

 lähettää osoitteeseen Kaupunkirakennepalvelut, PL 84, 13000 HÄMEENLINNA 

 viedä palvelupiste Kastelliin, Wetterhoffinkatu 2, arkena auki klo 9-16 

 lähettää sähköpostilla kaupunkirakenteen kirjaamoon: 

kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 

Luonnosvaiheen mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tietoa kaava-alueelta 

otetaan vastaan koko kaavoitusprosessin ajan. Tapaamisaika sovitaan etukäteen: Marja Suutari, 

marja.suutari@hameenlinna.fi, puh. 040 869 6443. 

OSALLISET 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 seurat ja yhdistykset 

 verkostojen haltijat 

 asiantuntijaviranomaiset 

 

mailto:kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
mailto:marja.suutari@hameenlinna.fi
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SELVITYKSET 

Kaavatyön aikana arvioidaan tarve selvityksille. Alustavasti uusia selvityksiä ei ole tarpeen laatia. 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa  

maisemaan, asumiseen, virkistykseen, tekniseen huoltoon ja ympäristöön. Vaikutusten arviointia 

suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat. Alueelta ei ole tiedossa 

merkittäviä erityisarvoja, jotka kaavoituksessa tulisi huomioida.  

SUUNNITTELUN TAUSTATIETOA 

 Kaavoitus on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta.  

 Omakotitalotontti 109-41-33-3 ja kiinteistö 109-401-1-39 ovat hakijan 

omistuksessa. 

 Kiinteistön 109-401-1-39 ja rantaviivan välissä on keskmäärin 5,5 leveydeltä 

vesijättöä, joka on Harvialan ja Käikäälän jakokunnan omistuksessa.  

 Rivitalotontti 109-41-33-2 on Asunto Oy Hämeenlinnan Kaislapolku 2 omistuksessa.  

 Muutoksenalaisella omakotitalotontilla on omakotitalo (199 k-m2) ja sauna – 

tuparakennus (27 k-m2). 

 Kaupungin maanomistuksessa olevan Valkamapuiston koko n. 6200 m2. 

Asemakaavassa osoitettu puiston koko, yksityiset kiinteistöt mukaan lukien on n. 

8450 m2. 

 Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa; nrot 1109 (23.6.1977) ja 1991 

(18.4.1991). Katso liite 2. Tontin rakennusoikeus on tehokkuusluvun 0,15 mukaisesti 

220 k-m2.  

 Kantakaupungin yleiskaavassa 2035 suunnittelualue on merkitty pientalovaltaiseksi 

alueeksi. Kiinteistön 109-401-1-39 alue on merkitty osittain lähivirkistysalueeksi 

(VL). Katso liite 3. 
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LISÄTIETOA SUUNNITTELIJOILTA 

Kaupunkirakennepalvelut 

Kaavoitus 

Marja Suutari, kaavasuunnittelija 

Jari Mettälä, asemakaava-arkkitehti 

KAAVOITUKSEN ETENEMINEN 

VIREILLETULO 

 Kaavoitus tulee vireille kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä.  

 Vireilletulosta kuulutetaan yhdessä kaavaluonnoksen kanssa.  

OAS 

 Oas asetetaan nähtäville yhdessä luonnosvaiheen aineiston kanssa.   

LUONNOS 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.  

 OAS, karttaluonnos ja selostusluonnos ovat nähtävillä 14 vrk.  

 Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta kuulutetaan Kaupunkiuutisissa ja sähköisellä 

ilmoitustaululla. 

 Nähtävilläolosta ilmoitetaan naapureille kirjeellä.  

 Osallisilla on mahdollisuus sovittuna aikana keskustella muutoksesta kaavoittajan 

kanssa.  

 Aineisto on nähtävillä verkkosivuilla www.hameenlinna.fi/kaavoitus ja palvelupiste 

Kastellissa.  

 Mahdollisuus esittää mielipiteitä.  

 Viranomaisilta ja verkostonhaltijoilta pyydetään lausunnot.  

http://www.hameenlinna.fi/kaavoitus
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EHDOTUS 

 Kaavaehdotus esitellään kaupunkirakennelautakunnalle, joka päättää aineiston 

nähtäville laittamisesta.  

 Kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta (30 vrk) ilmoitetaan verkkosivuilla 

www.hameenlinna.fi/kaavoitus sekä kuulutuksella Kaupunkiuutisissa.  

 Nähtävilläolosta ilmoitetaan naapureille kirjeellä. 

 Mahdollisuus tehdä muistutus.  

 Viranomaisilta pyydetään tarvittaessa lausunnot. 

 Saatuun palautteeseen annetaan vastineet ja liitetään kaava-aineistoon.  

 Muistutukset ja lausunnot käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa.  

 Lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai 

muistutuksen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa.  

 Mikäli ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen ei jätetä muistuksia, eikä 

asemakaavaan tehdä oleellisia muutoksia, voidaan kaava viedä suoraan 

kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.  

HYVÄKSYMINEN 

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan. 

 Tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä 

kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana.  

 Valitusaika on 30 vrk lautakunnan päätöksen julkipanosta.  

 Kaava tulee voimaan kuulutuksella.  

 

 

 

 

http://www.hameenlinna.fi/kaavoitus
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LIITE 1 

Suunnittelualueen rajaus ja lähiympäristö 
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LIITE 2 

Ote ajantasa-asemakaavasta 
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Suunnittelualuetta koskevat asemakaavamääräykset 
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Asemakaava nro 1991 
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LIITE 3 

Ote kantakaupungin yleiskaavasta 2035 

 

 

 

 




