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Asemakaavan selostus, joka koskee 3. päivänä kesäkuuta 2021 päivättyä asemakaavakarttaa.  

1 PERUS- JA TUNNISTE TIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Kaavan nimi:  Könnölänmäentie 13, asemakaavan muutos kaavan nro 2592 

Kaava-alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee Iittalan korttelia 33 B, osaa viereisestä 

puistoalueesta ja vesialueesta. Suunnittelualueen pinta-ala on 6022 m2 

Kiinteistöt 109-499-22-0 ja 109-499-2-73   

Kaavan laatija: Kaavasuunnittelija Katja Ojala 

 katja.s.ojala@hameenlinna.fi 

  puh. 050 509 0745 

Yhteystiedot: Hämeenlinnan kaupunki 

  Kaupunkirakennepalvelut / kaavoitus 

PL 84, Wetterhoffinkatu 2, 2. krs 

13100 Hämeenlinna 

mypalvelupiste@hameenlinna.fi 

kirjaamo: kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 

Vireilletulopäivä: 

Kaupunkirakennelautakunta: 

Kaupunkirakennelautakunta: 

Kaupunginhallitus: 

Kaupunginvaltuusto: 
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijaitsee Iittalan taajamassa, keskustassa Könnölänmäentien varrella rajautuen 

Äimäjärveen. Sijainti on esitetty selostuksen kansilehdellä.  

1.3 KAAVAN TARKOITUS 

Kaavamuutoksen tarkoitus on laajentaa tonttialuetta ja mahdollistaa rantasaunan rakentaminen. 

 

2 LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUALUEEN OLOT 

2.1 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JA LUONNONYMPÄRISTÖ 

Suunnittelualue on osa Iittalan keskustan Könnölänmäen asuinaluetta, joka avautuu etelään 

Äimäjärven rantaan. Suunnittelualue sijaitsee Iittalan lasimäen ”takana” ja Iittala Villagen 

tarinareitti kulkee Könnölänmäentien-Kantajanpolun kautta. 

Lähiympäristön tontit ovat kaikki rakentuneet. Lähiympäristössä on 1960- ja 1970- luvuilla 

rakennettujen rivitalojen lisäksi alueen ensimmäisiä asuinrakennuksia 1940- ja 1950-luvuilta 

piharakennuksineen. Naapuruston uusinta rakennuskantaa edustaa 2014 rakentunut omakotitalo 

talousrakennuksineen. Alueen rakennukset ovat pääosin lautaverhoiltuja. Kaavan 

suunnittelualueen tontilla sijaitseva 1,5 –kerroksinen omakotitalo kuuluu alueen alkuperäiseen 

rakennuskantaan, talo on rakennettu 1954.  

Könnölänmäentie on tonttikatu, jonka katualueita ei ole lunastettu koko laajuudeltaan. Ajoväylät 

ovat säilyneet kapeina, rakentamisajankohdalleen tyypillisinä. Suunnittelualueen länsipuolella on 

pienialainen, kunnoltaan vaatimaton Abrahamssoninrannan lähivirkistysalue ja kenttä, joka on 

kaupungin omistuksessa.  Suunnittelualueen ympäristö ei ole luonnontilaista. Rannassa on jonkin 

verran puustoa ja yksittäisiä puita on piha-alueiden reunalla. 
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2.2 KUNNALLISTEKNISET VERKOSTOT 

Suunnittelualue on kytketty vesi- ja viemäriverkostoon. Tontin pohjoisosassa kadun varressa ja 

kaakossa kulkee runkolinja, joka palvelee myös viereisiä tontteja. Tontilla oleva asuinrakennus on 

kytketty verkostoon idästä. Putket tulee huomioida rakentamisen yhteydessä ja tarkka sijainti 

tulee tarkistaa HS-Vesi Oy:ltä. 
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2.3 SUUNNITTELUTILANNE 

2.3.1 Maakuntakaava 

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on tullut voimaan 12.9.2019. Maakuntakaavassa 

suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta A ja maakunnallisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriympäristöä. 

Alla olevassa maakuntakaavakartassa suunnittelualueen sijainti esitetty punaisella ympyrällä. 

 

2.3.2 Yleiskaava 

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Iittalaan on valmisteilla taajamaa koskeva kaavarunko, 

jonka tarkoitus on tukea asemakaavoitusta. Kaavarungon yhteydessä selvitetään mm. Iittalan 

taajaman pientalo- ja yritysalueiden laajenemissuunnat sekä asemakaava-alueen 

rakentamattomat tontit ja mitkä niistä erityisesti soveltuisi taajaman täydennysrakentamiseen. 

Lisäksi arvioidaan viher- ja virkistysalueverkkoa täydennysrakentamisen ja aktiivisen 

virkistyskäytön näkökulmista. 

Kaavarunkoluonnos on ollut nähtävillä loppuvuodesta 2017. Kaavarungon aineistoon tehdään 

parhaillaan täydennyksiä ja se on tarkoitus hyväksyä syksyllä 2021. 
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Kaavarungon luonnoksessa asemakaavamuutoksen suunnittelualue on kokonaan 

asuinpientaloaluetta. Puistoalueen on katsottu olevan pinta-alansa puolesta sen verran pienen ja 

vailla laajempia viheryhteyksiä, että sillä ei ole laajempaa merkitystä puistoalueena. 

  

2.3.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Asemakaavassa nro 210-49, joka on tullut 

voimaan 3.7.1992 rakennuspaikka on erillispientalojen korttelialuetta AO ja kerrosluku on 1 2/3. 

Tehokkuusluku e=0,15 sallii rakentamista yhteensä 625 k-m2.  

 

Yllä kuvassa ote kaavamuutoksesta nro 210-92. 
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Puilla istutettava puistoalue (kaavamerkintä PI) on osoitettu asemakaavassa nro 210-11, joka on 

tullut voimaan 22.10.1979. Kaavaa on sittemmin muutettu rakennuspaikan osalta kaavalla 210-49. 

Alueella on tehty vesijätön lunastus, joten osa voimassa olevan asemakaavan vesialueeksi 

osoitetusta alueesta osoitetaan tonttimaaksi. 

 

Yllä olevassa kuvassa ote voimassa olevien asemakaavavojen yhdistelmästä. 
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2.3.4 Muut suunnitelmat ja päätökset 

Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2019.  Rakennusjärjestystä 

noudatetaan asemakaavaa toteuttaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää.  

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

EUREF-FIN/ETRS-GK25. 

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN JA SITÄ 

KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Asemakaavan muutoshakemus on vastaanotettu 12.12.2018. Asiakirjojen valmistelu on aloitettu 

vuonna 2021. Vireilletulosta päättää kaupunkirakennelautakunta kokouksessaan 15.6.2021.  

3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

3.2.1 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 

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 

 

• Verkonrakentajat: Elenia Verkko Oy 
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• Kanta-Hämeen pelastuslaitos 

• ELY-keskus 

3.2.2 Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Vireilletulo: xx.x.2021 

Yhdistetään luonnosvaiheen kuulemiseen. 

Luonnosvaiheen kuuleminen: xx.x. – xx.x.2021 

Kaupunkirakennelautakunta päättää kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.  

Kaavan vireilletulosta ja valmisteluvaiheen kuulemisesta kuulutetaan Kaupunkiuutisissa ja 

sähköisellä ilmoitustaululla. Naapureita tiedotetaan kirjeellä, muita osallisia sähköpostilla. 

Viranomaisilta ja yhteistyötahoilta pyydetään kommentit / lausunnot.  

Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos, pidetään esillä kaupungin verkkopalvelussa osoitteessa  

www.hameenlinna.fi/kaavat. Ajankohtainen kaava-aineisto on saatavilla verkkopalvelusta koko 

kaavaprosessin ajan. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeesta 

valmisteluvaiheen kuulemisen aikana (14 pv), jolloin asiakirjoihin voi tutustua myös 

kaavoitusyksikössä tai Palvelupiste Kastellissa, Wetterhoffinkatu 2 ja Kalvolan kirjasto-

palvelupisteessä Sauvalanaukio 4. Kirjalliset mielipiteet ja muu palaute toimitetaan Kastellin 

palvelupisteeseen, kaavoitusyksikköön Wetterhoffinkatu 2, 3. krs tai sähköpostilla 

kaupunkirakenne@hameenlinna.fi. Suullinen palaute voidaan antaa suunnittelijalle tai soittamalla 

asiakaspalvelunumeroon.  

Osallistumisen järjetäminen koko kaavaprosessin osalta on esitetty osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa. 

3.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa tonttialuetta. Maanomistajan ensisijainen tavoite 

on ollut rantasaunan rakentaminen rakentamisen kannalta järkevämpään kohtaan, joka ei ole 

mahdollista voimassa olevan kaavan perusteella. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan 

rakentamisalueiden ulottuvuus kokonaisuudessaan. Samassa yhteydessä korttelin 
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aluevarausmerkintää muutetaan erillispientalojen korttelialueesta asuinpientalojen 

korttelialueeksi. Siten rakennusoikeus on jatkossa monipuolisemmin käytettävissä.  

3.4 ASEMAKAAVARATKAISU 

Kaavamuutoksen myötä muodostuu entistä laajempi korttelialue 33 B. Yhdestä tontista, 6022 m2, 

muodostuva kortteli on osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi AP, jolle voidaan siis rakentaa 

omakotitalojen lisäksi myös rivitaloja ja kytkettyjä pientaloja.  

Kerrosluku on säilynyt entisellään eli rakennusten kerrosluku saa olla enintään I u 2/3, yhden 

kerroksen lisäksi ullakon tasolla rakennuksen alasta saadaan käyttää 2/3. Rantaan on osoitettu 

yksikerroksiselle saunalle erillinen rakennusala ja rakennusoikeutta 25 kerrosalaneliömetriä. 

Muulle taustamaaston rakennusalalle saa rakentaa yhteensä enintään 625 k-m2. Autopaikkoja 

tulee varata vähintään 2 kpl kutakin asuntoa kohden. 

Kadun varressa ja tontin reunalla sijaitsevat kunnallistekniikan runkoputket on merkitty kaavaan 

rasitteeksi. Muut tontilla olevat putket palvelevat ainoastaan nykyistä asuinrakennusta eikä niitä 

ole merkitty kaavakartalle. Putkien sijainti tulee huomioida rakentamisen yhteydessä. 

Rannassa olevaa entistä vesijättöä on liitetty tonttimaaksi, mutta ei ole kuitenkaan osoitettu 

rakennusten rakentamiseen. Viherrakentamisen yhteydessä on vältettävä korkeita pengerryksiä ja 

täyttöjä. Määräyksellä tavoitellaan kaikenlaisen rakentamisen sopeuttamista ympäristöönsä myös 

korkeussuhteiden osalta. Ranta tulee säilyttää puustoisena. 

Kaavassa on myös määrätty, että tontilla tulee varautua kiinteistökohtaiseen jäteveden 

pumppaukseen. Tontti laskee kohti järveä ja mahdollisten alarinteeseen sijoittavien 

uudisrakennusten jätevedet eivät luontaisesti valu tien suuntaan. 

3.5 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Kaavamuutoksen myötä koko suunnittelualue muuttuu tonttialueeksi. Edelleenkään koko alueelle 

ei ole sallittu rakennusten sijoittamista, mutta tontin laajennusalue on mahdollista muuttaa 

luonteeltaan enemmän pihamaaksi. Alue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa eikä 

sillä ole ollut laajempaa yleistä käyttöä. Viheralueen poistuminen ei heikennä yleistä virkistystä ja 
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aivan korttelin lähistöllä on laajempia virkistysalueita, jotka soveltuvat paremmin yleiseen 

virkistykseen. 

Kaavamuutoksen myötä tontille on mahdollista sijoittaa nykyisen omakotitalon lisäksi useampi 

asunto. Sen toteutuminen on maanomistajan harkinnassa. Useamman asunnon myötä myös 

tarpeet pysäköinnille ja piharakennuksille kasvavat. Asukkaiden määrä riippuu asuntojen 

määrästä. Rakennusoikeuden määrä on kuitenkin säilynyt lähes ennallaan (lisäystä 25 m2) 

kaavamuutoksesta huolimatta, joten kaavamuutoksessa on enemmänkin kyse mahdollisuudesta 

sijoittaa rakennusoikeutta monipuolisemmin eri rakennuksiin voimassa olevaan asemakaavan 

verrattuna. 

Suunnittelualueen ympäristö on rakentunutta asuinaluetta ja maastonmuotojen myötä alueella ei 

ole pitkiä näkymiä muualle kadun varren lisäksi kuin jonkin verran vesistön suuntaan. Tämän 

hetkinen rantapuusto antaa suojaa. Kaavaan on otettu määräys rantapuuston säilyttämisestä 

edelleen, jotta mahdollinen täydennysrakentaminen sulautuisi myös Äimäjärven suuntaan. 

3.6 TAVOITEAIKATAULU 

Tavoitteena on kaavan hyväksyminen syksyllä 2021.  

4 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaavamuutoksen mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. 

Alueella on ohjeellinen tonttijako.  

Hämeenlinnassa 3. päivänä kesäkuuta 2021. 

 

Jari Mettälä 

kaavoituspäällikkö 
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