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Asemakaavan selostus, joka koskee 10. päivänä toukokuuta 2021 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, 109-40-106-4, 

109-40-106-6, kiinteistöjä 109-5-26, 109-422-5-32, 109-422-5-38, 109-

422-5-39, 109-422-5-47, 109-422-5-53, 109-422-5-54, 109-422-5-59, 

109-422-5-61, 109-422-5-62, 109-422-5-79 109-422-9-4, 109-422-22-1 

sekä kaistaleita Harvialantien varressa olevaa yleistä aluetta.  

 Suunnittelualueen pinta-ala on 42 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 

 

mailto:marja.suutari@hameenlinna.fi
mailto:mypalvelupiste@hameenlinna.fi
mailto:kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
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Vireilletulopäivä:  12.12.2020 

Kaupunkirakennelautakunta: 8.12.2020 

Kaupunkirakennelautakunta: 15.6.2021 

Kaupunginhallitus: 

Kaupunginvaltuusto: 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijaitsee teräsyhtiö SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan tuotantolaitosalueella ja 

Käikälän teollisuusalueella, n. 6 km:n päässä keskustasta kaakkoon. Suunnittelualueeseen kuuluu 

myös Miekkakiven asuinalue. 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. Vanha toimistorakennus 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 tarkistetaan myös 

Miekkakiven asuinalueen kohdalla olevaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen 

merkintää ja huomioidaan alueella oleva yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva tontti. 

Autotehtaantien varaus poistetaan koko suunnittelualueelta. Sen tilalle osoitetaan suojaviheralue. 

Harvialantien varressa oleva pieni puisto muutetaan myös suojaviheralueeksi.  

1.4 LIITTEET 

Liitteet: 

1. Asemakaavan seurantalomake 

2. Kaavaehdotus 

3. Mielipiteet, muistutukset, lausunnot ja niihin laaditut vastineet 
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4. Uudisrakennuksen asemapiirros, erillinen liite 

5. Uudisrakennuksen hulevesisuunnitelma, erillinen liite 

6. Jätteen pilaantuneisuus- ja kaatopaikkakelpoisuustestaus, erillinen liite 

7. OAS, erillinen liite 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Vireilletulosta kuulutettiin yhdessä kaavaluonnoksen kanssa sekä vuoden 2021 

kaavoituskatsauksen yhteydessä.  

Luonnos valmisteltiin 8.12.2020 pidettyyn kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen. Lautakunta 

päätti hankkeen vireilletulosta ja valmisteluvaiheen kuulemisesta, jolloin osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS) kuulutettiin olevan saatavilla sekä kaavaluonnos ja kaavan 

valmisteluaineisto laitettiin nähtäville. Nähtävilläolo pidettiin 16.12.2020 – 15.1.2021. OAS ja 

luonnos lähetettiin tällöin myös naapureille ja osallisille tiedoksi. Osallisilla oli mahdollisuus esittää 

OAS:n täydentämistä sekä esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Kaavaluonnoksesta pyydettiin 

lausunnot tai muu kannanotto verkkoyhtiöiltä, viranomaisilta ja kaupungin sisäisesti eri 

toimialoilta.  

Luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaupunki sai poikkeamishakemuksen, joka koski uuden 

toimistorakennuksen rakentamista. Poikkeaminen valmisteltiin 12.4.2021 pidettyyn 

kaupunginhallituksen kokoukseen, joka teki hyväksyvän päätöksen. Päätös on lainvoimainen.  

Luonnos on laadittu asemakaavaehdotukseksi. Suunnittelualueeseen on otettu mukaan 

Miekkakiven asuinalue ja Harvialantien maantiealueet on jätetty pois. Ehdotus viedään 

kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi 15.6.2021. Kokouksen jälkeen ehdotus astetaan 

julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolo pidetään x.x. – x.x.2021. Osalliset voivat tehdä 

asiasta muistutuksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään tässä vaiheessa lausunnot viranomaisilta. 

Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunki ja maanomistaja pyrkivät neuvottelemaan maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaisen maankäyttösopimuksen. 
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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 syksyllä 2021. 

2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ 

Asemakaava-alue käsittää viisi tonttia, Harvilantien varressa olevaa suojaviheraluetta ja palasen 

katualuetta. Miekkakiven asuinalueen eteläpuolella olevaa kaksi tonttia on osoitettu 

toimistorakennusten korttelialueeksi (KT-1). Käyttötarkoitusta on täsmennetty indeksillä; 

toiminnassa on huomioitava riski suuronnettomuusvaarasta. Kooltaan tontit 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 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. Tontin pohjoisosaan on osoitettu selvitettävä alueen osa, jolle ennen 

rakentamista tulee tehdä arkeloginen inventointi. Teollisuustontille on merkitty ajorasite, joka 

palvelee toimistorakennusten tontteja sekä Miekkakiven asuinaluetta.  

Miekkakiven alueella olevaa käyttötarkoitusta on tarkistettu; teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistotiloja enintään puolet pääkäyttötarkoituksen 

mukaisesta rakennusoikeuden määrästä. Korttelialueen läpi kulkevat johdot on merkitty 

ohjeellisella sijainnilla maanalaista johtoa varten varatuksi alueen osaksi. Telia Finland Oyj:n tontti 

on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET).  

Tonteille on merkitty hulevesien käsittelyä koskeva määräys, jota on täydennetty 

yleismääräyksissä. Harvialantien itäpuolella on kaista suojaviheraluetta (EV). Rautaruukintien 

katualueeseen on lisätty pieni palanen.  



 Selostus, SSAB Harvialantie 420 7 (36) 

 3.6.2021 

 

 

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Uuden toimistorakennuksen rakentaminen halutaan aloittaa poikkeamispäätöksellä. Miekkakiven 

asuinalueen muuttuminen kaavan mukaiseen käyttöön on tulevaisuudessa.  

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 sekä 

Miekkakiven asuinalueella. Teollisuustontit ovat SSAB:n omistuksessa ja Miekkakiven alue 

yksityisessä ja kaupungin omistuksessa. Harvialantien varressa myös kaupungin ja valtion 

maanomistusta. Suunnittelualueen laajuus on 42 ha.  

Jaettavalla tontilla 109-40-106-6 sijaitsee nykyisin kaksi toimistorakennusta, suuruudeltaan 3700 

k-m2 ja 1095 k-m2. Isommasta toimistorakennuksesta käytetään nimitystä RD-rakennus ja sen 

omistaa KOy Harvialantie 420 (Hämeenlinnan kaupunki) ja SSAB on rakennuksessa vuokralaisena. 

Pienempää toimistorakennusta kutsutaan GBS-rakennukseksi. 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 

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.  
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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 

seitsemän omakotitalokiinteistöä sekä Telian yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan tontin.  

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.  

Alkuperäinen tehdasrakennus vuodelta 1972 on mainittu Kyliä- ja kortteleita –

rakennuskulttuuriselvityksessä veistoksellisena maamerkkinä, joka näkyy kauas ympäristöön. 

Lähialueilta tunnetaan rautakautisia kiinteitä muinaisjäännöksiä ja löytöjä. Merkittävin 

muinaisjäännös on Harvialantien toisella puolella sijaitseva Mantereenlinna.  

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

pyöräilylle varattu väylä.   

3.1.2 Teknisen huollon verkostot 

Sähköverkon suurjännite - jakelukaapeli ja pienjännite - sähkökaapeli kulkevat Harvialantien 

tuntumassa. Miekkakivi –tien alla on verkkokaapeleita, jotka lähtevät Telian tontilta ja 

suuntautuvat kohti Harvialantietä. SSAB:lle  tulee kaksi sähköilmajohtoa voimajohdoista, jotka 

halkovat Paikkalan – Käikälän aluetta suunnittelualueen lounaispuolella. Maakaasun jakeluputkisto 

on sijoitettu Rautaruukintien alle. Kaukolämpöjohto tulee teollisuusalueelle Konepajantien 
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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. Miekkakiven 

alueella on monta yksityistä maanomistajaa. Kaupungin maat on merkitty vihreällä. Myös valtiolla 

on maanomistusta Harvialantien vieressä.  
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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 kolme eri asemakaavaa: asemakaavat nro 1031, 2183 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 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 

- 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. 

- Jätteen pilaantuneisuus- ja kaatopaikkakelpoisuustestaus, SSAB Europe Oy. Maa-

aineskokooma. HWFI1050/15. Fortum 30.10.2020. 

o SSAB Europe Oy on teettänyt selvityksen purettavan rakennuksen, ns. GBS-

rakennuksen, alueen maa-aineesta. Jätteestä tutkittiin haitallisten aineiden 

kokonaispitoisuudet verrattuna vaarallisen jätteen raja-arvoihin sekä jätteen pH-

arvo. Tulosten mukaan jäte ei sisällä haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka 

ylittäisivät vaarallisen jätteen raja-arvot tai alhaisimmat huomioitavat pitoisuudet. 

Lisäksi tuloksia verrattiin valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden 

ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) esitettyihin maaperän haitallisten 

aineiden pitoisuuksien kynnysarvoihin sekä alempiin ja ylempiin ohjearvoihin. 

Jätteen sisältämien metallien ja puolimetallien, mineraaliöljyn, bentseenin ja PAH-

yhdisteiden pitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) alemmat 

ohjearvot. Myöskin analysoitiin jätteen kaatopaikkakelpoisuus. Tutkittujen haitta-

aineiden liukoisuudet täyttävät VNa 331/2013 mukaiset tavanomaisen ja vaarallisen 

jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. 

- Uudirakennuksen hulevesisuunnitelma. AFRY 22.1.2021. 

o Suunnitelmassa osoitetaan uudisrakennuksen tontilla viheralueeksi jäävät pinnat, 

pinnoitettavat alueet (asfaltti, luonnonkiveys, betonilaatoitus ja nurmikkokivi), 

kolme hulevesien viivytys- / imeytysrakennetta, hulevesiputket ja kaivot.  
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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 tarkistetaan myös Miekkakiven asuinalueen 

kohdalla olevaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen merkintää enemmän 

toimistorakentamista mahdollistavaksi. Toteutumaton Autotehtaantie voidaan poistaa alueelta ja 

muuttaa Harvialantien varsi suojaviheralueeksi.  

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 

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:  
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o Kaupunkirakenne: tontti- ja mittauspalvelut, infran suunnittelu, rakennuttamisen, 

rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ja 

terveysvalvonta.  

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, Telia Finland Oy 

4.2.2 Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitettiin yhdessä kaavaluonnoksen kanssa kuulutuksella. 

Työn käynnistyminen on esillä myös kaavoituskatsauksessa 2021. Tiedottaminen ja osallistuminen 

sekä kuuleminen hoidetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.   

Luonnoksen valmistuttua se vietiin kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn, joka päätti 

vireilletulosta ja asetti valmisteluvaiheen kuulemisen (luonnoksen nähtäville).  Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman saatavillaolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen kuulutettiin 

Kaupunkiuutisissa 12.12.2020. Luonnos oli nähtävillä 16.12.2020 - 15.1.2021 välisenä aikana, 

jolloin kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä Palvelupiste Kastellissa sekä kaupungin 

internetsivuilla. OAS:n täydentämistä ja mielipiteet luonnoksesta pyydettiin esittämään 15.1.2021 

mennessä. Tieto suunnittelun käynnistymisestä sekä valmisteluvaiheen kuulemisesta lähetettiin 

kirjeitse naapureille, kirjeen liitteenä oli OAS ja  asemakaavaluonnos. Mielipiteitä ei jätetty. 

Asemakaavaehdotus viedään kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn 15.6.2021, jonka jälkeen 

asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajalla x.x. – x.x.2021. Ehdotuksen 

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 syksyllä 2021. 
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4.2.3 Viranomaisyhteistyö 

Suunnittelun käynnistymisestä tiedotettiin Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksia lähettämällä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kun luonnos tuli nähtäville, pyydettiin lausuntoa tai muuta 

kannanottoa ELY-keskuksilta, alueelliselta vastuumuseolta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta ja 

Kanta-Hämeen Pelastuslaitokselta. 

Asemakaavaehdotuksen valmistuttua pyydetään lausunnot samoilta viranomaisilta, mikäli muusta 

ei ole sovittu.  

Keskinäisiä palavereja pidetään tarpeen tullen.  

Lausunnon luonnosvaiheessa antoivat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset, Hämeenlinnan 

kaupunginmuseo, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto  ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos.  

Yhteenveto lausunnoista ja niihin laaditut vastineet esitetään liitteessä nro 3 .  

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. Mahdollistetaan teollisuustoimintaan liittyvä 

toimistorakentaminen kohtuullisessa määrin myös Miekkakiven asuinalueen kohdalla, sitten kun 

alue joskus muuttuu yritystoimintaan. 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. Varmistetaan Miekkakiven 

aluetta palvelevat kulku- ja johtorasitteet.  
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5 ASEMAKAAVARATKAISU- JA KUVAUS 

5.1 Mitoitus 

Suunnittelualueen nykyinen rakennusoikeus on yhteensä 199242 k-m2. Ehdotuksen mukainen 

rakennusoikeus on suunnittelualueella yhteensä 206147 k-m2. Rakennusoikeus on noussut 

suunnittelualueella 6905 k-m2.  SSAB:n ison teollisuus- ja varastorakennustontin (T) ehdotuksen 

mukainen rakennusoikeus on 186439 k-m2 (e=0,5). Sillä rakennusoikeuden nousua on 816 k-m2.  

Miekkakiven alueella olevan teollisuus- ja varastorakennusten tontin (T-7) rakennusoikeus on 5621 

k-m2. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevalle tontille (ET) rakennusoikeutta on osoitettu 1087 k-

m2. Toimistorakennusten (KT) rakennusoikeudet ovat 8500 k-m2  ja 4500 k-m2. Nykyisen TTV4 

mukaisen tontin rakennusoikeus on noussut 6089 k-m2. 

Asemakaavan seurantalomake on liitteessä 1.  

5.2 Asemakaavaluonnoksen aluevaraukset ja määräykset 

5.2.1 Korttelialueet 

Toimistorakennusten korttelialue (KT-1), jonka toiminnassa on huomioitava riski 

suuronnettomuusvaarasta 

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

osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi, KT. Indeksillä 1 täsmennetään käyttötarkoitusta: 

toiminnassa on humioitava riski suuronnettomuusvaarasta.  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 reunoja. Harvialantien puolella rakennusala on tontin reunasta 6 m etäisyydellä, mutta 

isomman tontin rakennusala on osittain 3 m päässä suojaviheralueesta. Tonttien välillä 

rakennusalat on osoitettu yhteen ja sisäsen kadun etäisyys rakennusalasta on 4 m. 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. 

Ehdotuksen 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.  

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T-7). Alueelle saa rakentaa toimistotiloja 

enintään puolet pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä.  

Miekkakiven asuinalueen kohta on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. 

Alueelle saa rakentaa toimistotiloja enintään puolet pääkäyttötarkoituksen mukaisesta 

rakennusoikeuden määrästä. Tontin koko on 11242 m2. Rakennusoikeus alueella on merkitty 

tehokkuusluvulla 0,5 (5621 k-m2). Kerrosluku on IV. Rakennusala kiertää tontin reunoja. 

Rakennusalan etäisyys tontin rajasta on 6 m, SSAB:m sisäisen kadun puolella 4 m. Autopaikkoja on 

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

toimistotiloille 1 ap / 70 k-m2. 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET).  

Miekkakiven alueella olevan Telia Finland Oyj:n tontti on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa 

palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi. Tontin koko on 2173 m2, rakennusoikeus on 0,5 

tehokkuusluvun mukaisesti 1087 k-m2. 
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5.2.2 Muut alueet 

Suojaviheralue (EV) 

Harvialantien viereinen Autotehtaantien –katualueen varaus on muutettu suojaviheralueeksi, 

samoin Rautaruukintien kulmauksessa ollut puistoalue on nyt suojaviheraluetta. Yhteensä alueita 

on 1,7606 ha.  

Selvitettävä alueen osa (slv-1) 

Teollisuus- ja varastorakennusten tontin (T) pohjoisosaan on merkitty ohjeellisella viivalla 

selvitettävä alueen osa. Ennen rakentamista alueella on tehtävä arkeologinen inventointi.  

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. 

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. 
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Kaupunkikuvaan 

Tulevalla rakentamisella jatketaan ympäristössä jo toteutunutta ja kaupunkikuvassa erottuvaa 

elinkeinorakententamista. Uusi toimistorakennus on mahdollista toteuttaa viisi kerroksisena ja se 

tulee näkymään Harvialantielle.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Rakennussuojelu 

Tehdasrakennuksen kulttuurihistorialliset arvot eivät ole niin merkittäviä, että rakennusta 

esitettäisiin asemakaavassa suojeltavaksi. Jo alkuperinkin isoa rakennuskompleksia on laajennettu 

ja se on toimiva tuontalaitos. Tuotantoon liittyvän rakennuksen kaavamerkinnän tulee olla 

sellainen, että se ei vaikeuta tehtaan tulevaisuuden suunnitelmia. Toisaalta toiminnan jatkuminen 

nykyisessä käytössä on paras tae rakennuksen säilymiselle. Rakennuksilla on edelleen maisemassa 

paikallista merkitystä.  

Muinaismuistot 

Asemakaavassa on huomioitu suunnittelualueella oleva mahdollinen muinaisjäännösalue ja sen 

selvittäminen ennen rakentamista.  

Liikenteeseen 

Kaavamuutoksen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia liikenteeseen. Raskas liikenne 

ohjautuu jatkossakin Harvialantielle ja työmatkaliikenne Rautaruukintielle sekä sieltä edelleen 

Harvialantielle. Liikenteen ei oleteta uuden toimistorakennuksen myötä lisääntyvän alueella, koska 

rakennukseen muuttaa SSAB:n henkilökuntaa tuotantoalueen sisällä ja rakennetun 

tuotantoalueen luonne säilyy.  

Väyläviraston liikennemääräkartalla liikennemäärä Harvialantiellä on noin 9522 ajon/vrk. Äikäälän 

asemakaavan liikennetarkastelussa vuonna 2012 on todettu, että vuoden 2030 

ennusteliikennemäärillä Harvialantien/Rantatien liittymän kapasiteetista on käytössä 65% ja 

palvelutaso alkaa laskea. Etenkin Rautaruukintiellä liittymäviiveet kasvavat, jolloin jonon 

maksimipituus voi kasvaa 50 metriin. Liittymän kuormitusaste on vuoden 2030 ennustetilanteessa 
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0,62. Tasoliittymät (Tiehallinto 2001) –ohjeen mukaan valo-ohjausta voidaan harkita liittymään 

sujuvuus- ja turvallisuustekijöiden perusteella. 

Miekkakiven alueen muuttuminen tuotantotoimintaan on tulevaisuudessa ja vaikutusten ajoitusta 

on hankala arvioida. Kun alue joskus muuttuu asemakaavan mukaiseen käyttöön, aiheutuu siitä 

jonkin verran lisää liikennettä. Oletettavaa on, että kulku ohjautuu Harvialantien liittymästä, josta 

on lyhin tie alueelle. Miekkakivi on asemakaavaehdotuksessa osoitettu teollisuus- ja 

varastorakennusten korttelialueeksi, jossa toimistotiloja saa olla enintään puolet 

pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä. Rakennusoikeutta on 5621 k-m2, 

josta toimistoja voi siten olla 2811 k-m2. Liikenteen vaikutus on suurimmillaan, jos rakennusoikeus 

toteutuu kokonaisuudessaan ja toimistotiloja on siitä puolet. Tällöin Harvialantien liittymässä 

ajoneuvojen nettolisäys nykyiseen verrattuna on karkeasti arvioituna 185 ajon/vrk, luku sisältää 

sekä työmatkat että tavaraliikenteen. Luvussa on huomioitu nykyisen asuinalueen aiheuttaman 

liikenteen poistuminen.  Liikenteen määrää on arvioitu oppaan Suomen ympäristö 27/2008, 

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa mukaisesti. 

Suunnittelualue on hyvin saavuttevissa myös jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Linja-autoreitit 

kulkevat Harvialantietä ja Rautaruukintietä pitkin. Niiden varressa on myös jalankulku- ja 

pyöräreitit. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhtenä toimenpidekärkenä pidetään 

Harvialantien (mt290) kehittämistä kuljetusreittinä.  

Tekniseen huoltoon 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen nykyisiin johtoverkkoihin. Miekkakiven asuinaluetta 

palvelevat johto- ja ajorasitteet on huomioitu nykyisen linjojen mukaisesti.  

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.  Uudisrakennuksen 

tontilta on tehty hulevesisuunnitelma, jossa on huomioitu asemakaavamuutoksessa olevat 

määräykset. Kaavamääräyksillä ei pystytytä vaikuttamaan kuin osaan valuma-alueen hulevesistä.  

Hulevesimääräykset edistävät kuitenkin vesien hallintaa ja asiaa voidaan osaltaan ratkoa tulevissa 
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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 
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      LIITE 3 

Luonnosvaiheessa saadut mielipiteet ja lausunnot sekä 
vastineet niihin 

 

Laatimisvaiheen kuuleminen 16.12.2020 – 15.1.2021 

 

Mielipiteet 

Asemakaavaluonnoksesta ei saatu mielipiteitä.  

Lausunnot 

Pyydettiin lausuntoja tai muuta kannanottoa. Pyynnön sai ottaa tiedonantona, mikäli mitään erityistä 

lausuttavaa ei ollut. Pyyntö toimitettiin Hämeen ELY-keskukselle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, 

Hämeenlinnan kaupunginmuseolle, Kanta-Hämeen Pelastuslaitokselle, Elenia Verkko Oy:lle, Loimua Oy:lle 

ja kaupungin eri yksiköille. 

Lausunnon antoivat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Hämeenlinnan 

kaupunginmuseo, Kanta-Hämeen Pelastuslaitos ja Telia Finland Oyj.  

 

Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset 

Alkuperäinen tehdasrakennus on osoitettu yleiskaavassa suojeltavaksi rakennukseksi tai 

rakennusryhmäksi. Asemakaavaluonnoksesta tai –selostuksesta ei ilmene, miten yleiskaavan tavoite 

on otettu huomioon. Toimistotontin maaperän tilasta tai mahdollisesta selvitys- tai 

puhdistamistarpeesta ei esitetty tietoa. Esitetään harkittavaksi asemakaavoitusta palvelevan 

hulevesisuunnitelman laatimista jo kaavoitusvaiheessa rakennuslupavaiheen sijaan. 

Asemakaavaluonnoksen Harvialantien eli seututien 290 maantiealue (LT) välittää ELY-keskuksen 

teettämän selvityksen mukaan pääosin paikallista liikennettä välillä Hämeenlinna – Turenki. 

Lausunnon mukaan Harvialantie tulee osoittaa asemakaavoissa katuna. Kaavamuutoksen 

liikenteellisiä vaikutuksia ei ole kuvattu asemakaavaselostuksessa ja vaikutusten arviointia on syytä 

täydentää tältä osin. Muistutetaan, että alueen hulevedet eivät saa vaikuttaa maanteiden 

kuivatukseen.  
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Vastine 

Tehdasrakennus on inventoitu ja tuotu esiin Hämeenlinnan ja Hattulan 

rakennuskulttuuriselvityksessä, Kyliä ja kortteleita –kirjassa. Kohde on paikallisesti arvokas ja 

arvotettu maisemallisten syiden vuoksi. Rakennukseen on tehty muutoksia, eikä alkuperäisenä ole 

säilynyt kuin rakennuksen massa ja julkisivu. Toiminnan luonne rakennuksessa hankaloittaa suojelua. 

Tuotantoon liittyvän rakennuksen kaavamerkinnän tulee olla sellainen, että se ei vaikeuta tehtaan 

tulevaisuuden suunnitelmia. Toisaalta toiminnan jatkuminen nykyisessä käytössä on paras tae 

rakennuksen säilymiselle. Seuraavassa yleiskaavan päivityksessä suojeltavaksi esitetyt rakennukset 

käydään läpi ja yleiskaavan merkintä suunnittelualueelta on tarkoitus poistaa. Toivottavaa on, että 

rakennuksen erityispiirteet otetaan tulevaisuudessa huomioon, mutta asemakaavatyön aikana on 

päädytty siihen, että suojelumerkinnällä ei estetä toiminnan kehittämistä rakennuksessa, eikä sitä 

esitetä siten suojeltavaksi. 

SSAB Europe Oy on teettänyt selvityksen purettavan rakennuksen, ns. GBS-rakennuksen, alueen 

maa-aineesta. Rakentamisen yhteydessä tontilta poistetaan maamassoja n. 1 m:n paksuudelta. 

Selvityksessä pilaantumista ei ole löydetty, tutkitun jätteen pitoisuudet olivat alle alemman 

ohjearvon. Maa-aines täyttää tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. 

Selvitys laitetaan asemakaavan liiteaineistoon.   

Hulevesien yleissuunnitelma alueelta laaditaan yleiskaavan päivityksen yhteydessä. Kyseinen 

suunnitelma koskee isoa aluetta, eikä sitä ole mahdollista tämän hankkeen yhteydessä tehdä. 

Rakennettavasta tontista on tehty erikseen hulevesisuunnitelma, joka esitetään erillisessä 

suunnitelmassa rakennusluvan yhteydessä asemakaavaluonnoksessa olleiden määräysten 

mukaisesti. Uudisrakennusta koskeva hulevesisuunnitelma liitetään asemakaava-aineistoon.  

Harvialantien maantiealueet otettiin mukaan asemakaavaluonnokseen nykyisten kiinteistörajojen ja 

toteutuneen tilanteen toteamiseksi. Maantien hallinnolliset muutokset ovat oma keskustelunsa ja 

neuvotellaan erikseen. Harvialantien alueet jätetään pois asemakaavaehdotuksesta.  

Toimistorakennukseen muuttaa SSAB:n henkilökuntaa tuotantoalueen sisällä, jolloin liikenteellisiä 

vaikutuksia hankkeesta ei nykytilanteessa aiheudu. Asemakaavaehdotusvaiheessa on Miekkakiven 

asuinalue lisätty kaava-alueeseen ja kaavamerkintää tarkistettu. Pääkäyttötarkoitus on edelleen 

teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, mutta kaavamerkintä mahdollistaa toimistotilojen 

rakentamisen enintään puolet pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä. 

Merkinnän liikenteelliset vaikutukset toteutuvat pitkän ajan päästä, koska aluetta käytetään vielä 

asumiseen. Vaikutuksia on arvioitu ehdotusvaiheen asemakaavaselostuksessa.  
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Tukes, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Lausunnossa todetaan SSAB Europe Oy:n olevan laajamittaista vaarallisten kemikaalien varastointia 

ja käyttöä harjoittava suuronnettomuusvaarallinen laitos. Mallinnuksen perusteella 

asemakaavaluonnoksen mukainen toimistorakennusten korttelialue sijaitsee alueella, jolle laitoksen 

suolahapon varastoalueella sattuvan tulipalon aiheuttama kloorivetypilvi ulottuu. Tämän lisäksi 

alueelle ulottuu mallinnuksen perusteella lievempi terveydellinen vaikutus rikkihappovaraston 

tulipalon takia. Myöskin laitoksen maalivaraston tulipalosta mahdollisesti aiheutuvan 

kaasupilviräjähdyksen painevaikutukset ulottuvat alueen reunalle. Tukes ei näe estettä luonnoksen 

mukaiselle kaavamuutokselle, mikäli uusi toimistorakennus pyritään varaamaan 

suuronnettomuusvaarallisen teollisuuden käyttöön. Silloin työntekijöiden katsotaan olevan tietoisia 

laitoksen suuronnettomuusvaaroista ja toiminnasta onnettomuustilanteissa.  

Vastine 

Uuteen toimistorakennukseen muuttaa tuotantolaitoksen henkilökuntaa purettavista rakennuksista. 

Rakennukseen tulee myöskin alihankkijoita, esim. henkilöstön ruokalan pitäjä. SSAB:llä on 

tiedotusvelvollisuus alueelle tuleville ulkopuolisille työntekijöille mahdollisista 

suuronnettomuustilanteista ja miten onnettomuustilanteissa toimitaan. Asemakaavaehdotuksessa 

on tontin käyttötarkoitukseen, toimistorakennusten korttelialue (KT), lisätty indeksi, jossa 

onnettomuusvaara huomioidaan.  

 

Hämeenlinnan kaupunginmuseo 

Huomautetaan, että asemakaavan muutos on yleiskaavan vastainen tehdasrakennuksen 

suojelumerkinnän osalta. Esitetään kaavatyön yhteydessä selvitettäväksi rakennusryhmän 

kulttuurihistoriallinen arvo. Suunnittelualueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita 

kulttuuriperintökohteita, mutta lähialueilta tunnetaan kuitenkin kiinteitä rautakautisia 

muinaisjäännöksiä ja löytöjä. Esitetään arkeologisen teemainventoinnin suorittamista 

suunnittelualueen pohjoisnurkassa olevalla metsikön ja pellon alueella.  
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Vastine 

Tehdasrakennus on inventoitu ja tuotu esiin Hämeenlinnan ja Hattulan 

rakennuskulttuuriselvityksessä, Kyliä ja kortteleita –kirjassa vuodelta 2003. Kohde on paikallisesti 

arvokas ja kirjassa arvotettu maisemallisten syiden vuoksi. Rakennukseen on tehty muutoksia, eikä 

alkuperäisenä ole säilynyt kuin rakennuksen massa ja julkisivu. Toiminnan luonne rakennuksessa 

hankaloittaa suojelua. Tuotantoon liittyvän rakennuksen kaavamerkinnän tulee olla sellainen, että se 

ei vaikeuta tehtaan tulevaisuuden suunnitelmia. Toisaalta toiminnan jatkuminen nykyisessä käytössä 

on paras tae rakennuksen säilymiselle. Seuraavassa yleiskaavan päivityksessä suojeltavaksi esitetyt 

rakennukset käydään läpi ja yleiskaavan merkintä tältä suunnittelualueelta on tarkoitus poistaa. 

Toivottavaa on, että rakennuksen erityispiirteet otetaan tulevaisuudessa huomioon, mutta 

asemakaavatyön aikana on päädytty siihen, että suojelumerkinnällä ei estetä toiminnan kehittämistä 

rakennuksessa, rakennusta ei esitetä siten suojeltavaksi. 

Asemakaavakarttaan on lisätty rajaus selvitettävästä alueen osasta. Määräyksessä todetaan, että 

ennen rakentamista alueella on tehtävä arkeologinen inventointi (slv-1). 

 

Kanta-Hämeen Pelastuslaitos 

Ei huomautettavaa.  

 

Telia Finland 

Ei huomautettavaa.  

 

Ehdotusvaiheessa saadut muistutukset ja lausunnot sekä 
vastineet niihin 

 

Täydentyy. 
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	Asemakaavan selostus, joka koskee 10. päivänä toukokuuta 2021 päivättyä asemakaavakarttaa.  
	1 PERUS- JA TUNNISTE TIEDOT 
	1.1 TUNNISTETIEDOT 
	Kaavan nimi:  SSAB, Harvialantie 420 
	  Asemakaava, kaavan nro 2590 
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	Vireilletulopäivä:  12.12.2020 
	Kaupunkirakennelautakunta: 8.12.2020 
	Kaupunkirakennelautakunta: 15.6.2021 
	Kaupunginhallitus: 
	Kaupunginvaltuusto: 
	1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 
	Suunnittelualue sijaitsee teräsyhtiö SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan tuotantolaitosalueella ja Käikälän teollisuusalueella, n. 6 km:n päässä keskustasta kaakkoon. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Miekkakiven asuinalue. 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. Vanha toimistorakennus 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 tarkistetaan myös Miekkakiven asuinalueen kohdalla olevaa teollisuus- ja var
	1.4 LIITTEET 
	Liitteet: 
	1. Asemakaavan seurantalomake 
	1. Asemakaavan seurantalomake 
	1. Asemakaavan seurantalomake 

	2. Kaavaehdotus 
	2. Kaavaehdotus 

	3. Mielipiteet, muistutukset, lausunnot ja niihin laaditut vastineet 
	3. Mielipiteet, muistutukset, lausunnot ja niihin laaditut vastineet 


	4. Uudisrakennuksen asemapiirros, erillinen liite 
	4. Uudisrakennuksen asemapiirros, erillinen liite 
	4. Uudisrakennuksen asemapiirros, erillinen liite 

	5. Uudisrakennuksen hulevesisuunnitelma, erillinen liite 
	5. Uudisrakennuksen hulevesisuunnitelma, erillinen liite 

	6. Jätteen pilaantuneisuus- ja kaatopaikkakelpoisuustestaus, erillinen liite 
	6. Jätteen pilaantuneisuus- ja kaatopaikkakelpoisuustestaus, erillinen liite 

	7. OAS, erillinen liite 
	7. OAS, erillinen liite 


	 
	2 TIIVISTELMÄ 
	2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 
	Vireilletulosta kuulutettiin yhdessä kaavaluonnoksen kanssa sekä vuoden 2021 kaavoituskatsauksen yhteydessä.  
	Luonnos valmisteltiin 8.12.2020 pidettyyn kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen. Lautakunta päätti hankkeen vireilletulosta ja valmisteluvaiheen kuulemisesta, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kuulutettiin olevan saatavilla sekä kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto laitettiin nähtäville. Nähtävilläolo pidettiin 16.12.2020 – 15.1.2021. OAS ja luonnos lähetettiin tällöin myös naapureille ja osallisille tiedoksi. Osallisilla oli mahdollisuus esittää OAS:n täydentämistä sekä esittää mieli
	Luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaupunki sai poikkeamishakemuksen, joka koski uuden toimistorakennuksen rakentamista. Poikkeaminen valmisteltiin 12.4.2021 pidettyyn kaupunginhallituksen kokoukseen, joka teki hyväksyvän päätöksen. Päätös on lainvoimainen.  
	Luonnos on laadittu asemakaavaehdotukseksi. Suunnittelualueeseen on otettu mukaan Miekkakiven asuinalue ja Harvialantien maantiealueet on jätetty pois. Ehdotus viedään kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi 15.6.2021. Kokouksen jälkeen ehdotus astetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolo pidetään x.x. – x.x.2021. Osalliset voivat tehdä asiasta muistutuksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään tässä vaiheessa lausunnot viranomaisilta. Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunki ja maanomistaja pyrkivä
	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 syksyllä 2021. 
	2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ 
	Asemakaava-alue käsittää viisi tonttia, Harvilantien varressa olevaa suojaviheraluetta ja palasen katualuetta. Miekkakiven asuinalueen eteläpuolella olevaa kaksi tonttia on osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KT-1). Käyttötarkoitusta on täsmennetty indeksillä; toiminnassa on huomioitava riski suuronnettomuusvaarasta. Kooltaan tontit 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 ton
	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. Tontin pohjoisosaan on osoitettu selvitettävä alueen osa, jolle ennen rakentamista tulee tehdä arkeloginen inventointi. Teollisuustontille on merkitty ajorasite, joka palvelee toimistorakennusten tontteja sekä Miekkakiven asuinaluetta.  
	Miekkakiven alueella olevaa käyttötarkoitusta on tarkistettu; teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistotiloja enintään puolet pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä. Korttelialueen läpi kulkevat johdot on merkitty ohjeellisella sijainnilla maanalaista johtoa varten varatuksi alueen osaksi. Telia Finland Oyj:n tontti on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET).  
	Tonteille on merkitty hulevesien käsittelyä koskeva määräys, jota on täydennetty yleismääräyksissä. Harvialantien itäpuolella on kaista suojaviheraluetta (EV). Rautaruukintien katualueeseen on lisätty pieni palanen.  
	2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 
	Uuden toimistorakennuksen rakentaminen halutaan aloittaa poikkeamispäätöksellä. Miekkakiven asuinalueen muuttuminen kaavan mukaiseen käyttöön on tulevaisuudessa.  
	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 sekä Miekkakiven asuinalueella. Teollisuustontit ovat SSAB:n omistuksessa ja Miekkakiven alue yksityisessä ja kaupungin omistuksessa. Harvialantien varressa myös kaupungin ja valtion maanomistusta. Suunnittelualueen laajuus on 42 ha.  
	Jaettavalla tontilla 109-40-106-6 sijaitsee nykyisin kaksi toimistorakennusta, suuruudeltaan 3700 k-m2 ja 1095 k-m2. Isommasta toimistorakennuksesta käytetään nimitystä RD-rakennus ja sen omistaa KOy Harvialantie 420 (Hämeenlinnan kaupunki) ja SSAB on rakennuksessa vuokralaisena. Pienempää toimistorakennusta kutsutaan GBS-rakennukseksi. 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 on väljempää; paikoitus- ja varastointikenttää sekä rakentamatonta aluetta. Tontti rajoittuu lounaispuolella rautatien sivuraiteeseen, josta on useita pistoraiteita myös tuotantoalueelle. Rakennukset sijaitsevat tontin tällä 
	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 seitsemän omakotitalokiinteistöä sekä Telian yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan tontin.  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 
	Lähiympäristö on tehtaan  lounais- ja luoteispuolella teollisuusaluetta, eteläpuolella on pientaloaluetta. Harvilantien, Rautaruukintien ja Nujulantien kulmauksessa on päivittäistavarakauppa. Harvialantien vastakkaisella puolella on ulkoilualuetta lenkkipolkuineen.  
	Alkuperäinen tehdasrakennus vuodelta 1972 on mainittu Kyliä- ja kortteleita –rakennuskulttuuriselvityksessä veistoksellisena maamerkkinä, joka näkyy kauas ympäristöön. Lähialueilta tunnetaan rautakautisia kiinteitä muinaisjäännöksiä ja löytöjä. Merkittävin muinaisjäännös on Harvialantien toisella puolella sijaitseva Mantereenlinna.  
	Harvialantie on valtion ylläpitämä seututie nro 290. Ajoradan länsipuolella on jalankululle ja pyöräilylle varattu väylä.   
	3.1.2 Teknisen huollon verkostot 
	Sähköverkon suurjännite - jakelukaapeli ja pienjännite - sähkökaapeli kulkevat Harvialantien tuntumassa. Miekkakivi –tien alla on verkkokaapeleita, jotka lähtevät Telian tontilta ja suuntautuvat kohti Harvialantietä. 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. 
	 
	 
	Figure
	Figure
	Kuva 1. Puhtaan veden, jäteveden ja sadeveden putkistot suunnitelualueella.  
	3.1.3 Maanomistus 
	 
	Figure
	Figure
	Kuva 2. Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi SSAB Europe Oy:n omistuksessa. Miekkakiven alueella on monta yksityistä maanomistajaa. Kaupungin maat on merkitty vihreällä. Myös valtiolla on maanomistusta Harvialantien vieressä.  
	3.2 SUUNNITTELUTILANNE 
	3.2.1 Maakuntakaava 
	 
	Figure
	Figure
	Maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on merkitty ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi (TT). Harvialantie  on taajamatienä kehitettävä tie. Suunnittelualue rajautuu lännessä sivuraiteeseen ja etelänurkaan on merkitty voimajohtolinja.  
	3.2.2 Yleiskaava 
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	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.  
	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 Turval
	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.  
	3.2.3 Asemakaava 
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	Suunnittelualuetta koskee kolme eri asemakaavaa: asemakaavat nro 1031, 2183 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 
	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 ala
	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. 
	 
	 
	Selvitykset 
	- Kyliä ja kortteleita, Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys. Lauri Putkonen ja Marja Ivars, 2003. Hattulan kunta ja Hämeenlinnan kaupunki. 
	- Kyliä ja kortteleita, Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys. Lauri Putkonen ja Marja Ivars, 2003. Hattulan kunta ja Hämeenlinnan kaupunki. 
	- 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. 
	- Kulttuuriympäristön palveluikkuna / kyppi.fi. Museovirasto, internet-sivusto. 

	o  Suunnittelualueella ei ole arkeologisia tai rakennusperintökohteita, tarkistettu 9.11.2020. 
	o  Suunnittelualueella ei ole arkeologisia tai rakennusperintökohteita, tarkistettu 9.11.2020. 
	o  Suunnittelualueella ei ole arkeologisia tai rakennusperintökohteita, tarkistettu 9.11.2020. 


	- Jätteen pilaantuneisuus- ja kaatopaikkakelpoisuustestaus, SSAB Europe Oy. Maa-aineskokooma. HWFI1050/15. Fortum 30.10.2020. 
	- Jätteen pilaantuneisuus- ja kaatopaikkakelpoisuustestaus, SSAB Europe Oy. Maa-aineskokooma. HWFI1050/15. Fortum 30.10.2020. 

	o SSAB Europe Oy on teettänyt selvityksen purettavan rakennuksen, ns. GBS-rakennuksen, alueen maa-aineesta. Jätteestä tutkittiin haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet verrattuna vaarallisen jätteen raja-arvoihin sekä jätteen pH-arvo. Tulosten mukaan jäte ei sisällä haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka ylittäisivät vaarallisen jätteen raja-arvot tai alhaisimmat huomioitavat pitoisuudet. Lisäksi tuloksia verrattiin valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnist
	o SSAB Europe Oy on teettänyt selvityksen purettavan rakennuksen, ns. GBS-rakennuksen, alueen maa-aineesta. Jätteestä tutkittiin haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet verrattuna vaarallisen jätteen raja-arvoihin sekä jätteen pH-arvo. Tulosten mukaan jäte ei sisällä haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka ylittäisivät vaarallisen jätteen raja-arvot tai alhaisimmat huomioitavat pitoisuudet. Lisäksi tuloksia verrattiin valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnist
	o SSAB Europe Oy on teettänyt selvityksen purettavan rakennuksen, ns. GBS-rakennuksen, alueen maa-aineesta. Jätteestä tutkittiin haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet verrattuna vaarallisen jätteen raja-arvoihin sekä jätteen pH-arvo. Tulosten mukaan jäte ei sisällä haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka ylittäisivät vaarallisen jätteen raja-arvot tai alhaisimmat huomioitavat pitoisuudet. Lisäksi tuloksia verrattiin valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnist


	- Uudirakennuksen hulevesisuunnitelma. AFRY 22.1.2021. 
	- Uudirakennuksen hulevesisuunnitelma. AFRY 22.1.2021. 

	o Suunnitelmassa osoitetaan uudisrakennuksen tontilla viheralueeksi jäävät pinnat, pinnoitettavat alueet (asfaltti, luonnonkiveys, betonilaatoitus ja nurmikkokivi), kolme hulevesien viivytys- / imeytysrakennetta, hulevesiputket ja kaivot.  
	o Suunnitelmassa osoitetaan uudisrakennuksen tontilla viheralueeksi jäävät pinnat, pinnoitettavat alueet (asfaltti, luonnonkiveys, betonilaatoitus ja nurmikkokivi), kolme hulevesien viivytys- / imeytysrakennetta, hulevesiputket ja kaivot.  
	o Suunnitelmassa osoitetaan uudisrakennuksen tontilla viheralueeksi jäävät pinnat, pinnoitettavat alueet (asfaltti, luonnonkiveys, betonilaatoitus ja nurmikkokivi), kolme hulevesien viivytys- / imeytysrakennetta, hulevesiputket ja kaivot.  



	 
	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 tarkistetaan myös M
	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 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 maanomistajat ja -haltijat  
	 Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat  

	 Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset alueen sekä lähiympäristön käyttäjät 
	 Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset alueen sekä lähiympäristön käyttäjät 

	 Kaupungin toimialat:  
	 Kaupungin toimialat:  


	o Kaupunkirakenne: tontti- ja mittauspalvelut, infran suunnittelu, rakennuttamisen, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta.  
	o Kaupunkirakenne: tontti- ja mittauspalvelut, infran suunnittelu, rakennuttamisen, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta.  
	o Kaupunkirakenne: tontti- ja mittauspalvelut, infran suunnittelu, rakennuttamisen, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta.  
	o Kaupunkirakenne: tontti- ja mittauspalvelut, infran suunnittelu, rakennuttamisen, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta.  

	o Hämeenlinnan seudun Vesi 
	o Hämeenlinnan seudun Vesi 


	 Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 
	 Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

	 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
	 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

	 Hämeenlinnan kaupunginmuseo 
	 Hämeenlinnan kaupunginmuseo 

	 Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
	 Kanta-Hämeen pelastuslaitos 

	 Verkonrakentajat: Elenia Verkko Oy, Loimua Oy, Telia Finland Oy 
	 Verkonrakentajat: Elenia Verkko Oy, Loimua Oy, Telia Finland Oy 


	4.2.2 Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
	Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitettiin yhdessä kaavaluonnoksen kanssa kuulutuksella. Työn käynnistyminen on esillä myös kaavoituskatsauksessa 2021. Tiedottaminen ja osallistuminen sekä kuuleminen hoidetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.   
	Luonnoksen valmistuttua se vietiin kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn, joka päätti vireilletulosta ja asetti valmisteluvaiheen kuulemisen (luonnoksen nähtäville).  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman saatavillaolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen kuulutettiin Kaupunkiuutisissa 12.12.2020. Luonnos oli nähtävillä 16.12.2020 - 15.1.2021 välisenä aikana, jolloin kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä Palvelupiste Kastellissa sekä kaupungin internetsivuilla. OAS:n täydentämistä ja mielipiteet luonnokses
	Asemakaavaehdotus viedään kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn 15.6.2021, jonka jälkeen asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajalla x.x. – x.x.2021. Ehdotuksen 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 syksyllä 2021. 
	4.2.3 Viranomaisyhteistyö 
	Suunnittelun käynnistymisestä tiedotettiin Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksia lähettämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kun luonnos tuli nähtäville, pyydettiin lausuntoa tai muuta kannanottoa ELY-keskuksilta, alueelliselta vastuumuseolta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta ja Kanta-Hämeen Pelastuslaitokselta. 
	Asemakaavaehdotuksen valmistuttua pyydetään lausunnot samoilta viranomaisilta, mikäli muusta ei ole sovittu.  
	Keskinäisiä palavereja pidetään tarpeen tullen.  
	Lausunnon luonnosvaiheessa antoivat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset, Hämeenlinnan kaupunginmuseo, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto  ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos.  
	Yhteenveto lausunnoista ja niihin laaditut vastineet esitetään liitteessä nro 3 .  
	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. Mahdollistetaan teollisuustoimintaan liittyvä toimistorakentaminen kohtuullisessa määrin myös Miekkakiven asuinalueen kohdalla, sitten kun alue joskus muuttuu yritystoimintaan. Tonttien käyttötarkoitukset jätetään väljiksi voimassa oleva asemakaavan tapaan. Toteutumaton Autotehtaantien katualue poistetaan kaavasta.  Osoitetaan tuotantoalueen sisäiset kulut ajorasitteena. Suunnittelualue
	5 ASEMAKAAVARATKAISU- JA KUVAUS 
	5.1 Mitoitus 
	Suunnittelualueen nykyinen rakennusoikeus on yhteensä 199242 k-m2. Ehdotuksen mukainen rakennusoikeus on suunnittelualueella yhteensä 206147 k-m2. Rakennusoikeus on noussut suunnittelualueella 6905 k-m2.  SSAB:n ison teollisuus- ja varastorakennustontin (T) ehdotuksen mukainen rakennusoikeus on 186439 k-m2 (e=0,5). Sillä rakennusoikeuden nousua on 816 k-m2.  Miekkakiven alueella olevan teollisuus- ja varastorakennusten tontin (T-7) rakennusoikeus on 5621 k-m2. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevalle tontill
	Asemakaavan seurantalomake on liitteessä 1.  
	5.2 Asemakaavaluonnoksen aluevaraukset ja määräykset 
	5.2.1 Korttelialueet 
	Toimistorakennusten korttelialue (KT-1), jonka toiminnassa on huomioitava riski suuronnettomuusvaarasta 
	Nykyinen TTV4 tontti 109-40-106-6 on jaettu kahdeksi tontiksi ja molempien käyttötarkoitukset on osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi, KT. Indeksillä 1 täsmennetään käyttötarkoitusta: toiminnassa on humioitava riski suuronnettomuusvaarasta.  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
	Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T) 
	Iso tuotantorakennusten tontti on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, T. Ehdotuksen 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 tonti
	Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T-7). Alueelle saa rakentaa toimistotiloja enintään puolet pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä.  
	Miekkakiven asuinalueen kohta on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Alueelle saa rakentaa toimistotiloja enintään puolet pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä. Tontin koko on 11242 m2. Rakennusoikeus alueella on merkitty tehokkuusluvulla 0,5 (5621 k-m2). Kerrosluku on IV. Rakennusala kiertää tontin reunoja. Rakennusalan etäisyys tontin rajasta on 6 m, SSAB:m sisäisen kadun puolella 4 m. Autopaikkoja on varattava teollisuus- ja tuotantotiloille 1 ap / 200 k-m2 j
	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET).  
	Miekkakiven alueella olevan Telia Finland Oyj:n tontti on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi. Tontin koko on 2173 m2, rakennusoikeus on 0,5 tehokkuusluvun mukaisesti 1087 k-m2. 
	 
	 
	5.2.2 Muut alueet 
	Suojaviheralue (EV) 
	Harvialantien viereinen Autotehtaantien –katualueen varaus on muutettu suojaviheralueeksi, samoin Rautaruukintien kulmauksessa ollut puistoalue on nyt suojaviheraluetta. Yhteensä alueita on 1,7606 ha.  
	Selvitettävä alueen osa (slv-1) 
	Teollisuus- ja varastorakennusten tontin (T) pohjoisosaan on merkitty ohjeellisella viivalla selvitettävä alueen osa. Ennen rakentamista alueella on tehtävä arkeologinen inventointi.  
	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. 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. 
	Kaupunkikuvaan 
	Tulevalla rakentamisella jatketaan ympäristössä jo toteutunutta ja kaupunkikuvassa erottuvaa elinkeinorakententamista. Uusi toimistorakennus on mahdollista toteuttaa viisi kerroksisena ja se tulee näkymään Harvialantielle.  
	Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
	Rakennussuojelu 
	Tehdasrakennuksen kulttuurihistorialliset arvot eivät ole niin merkittäviä, että rakennusta esitettäisiin asemakaavassa suojeltavaksi. Jo alkuperinkin isoa rakennuskompleksia on laajennettu ja se on toimiva tuontalaitos. Tuotantoon liittyvän rakennuksen kaavamerkinnän tulee olla sellainen, että se ei vaikeuta tehtaan tulevaisuuden suunnitelmia. Toisaalta toiminnan jatkuminen nykyisessä käytössä on paras tae rakennuksen säilymiselle. Rakennuksilla on edelleen maisemassa paikallista merkitystä.  
	Muinaismuistot 
	Asemakaavassa on huomioitu suunnittelualueella oleva mahdollinen muinaisjäännösalue ja sen selvittäminen ennen rakentamista.  
	Liikenteeseen 
	Kaavamuutoksen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia liikenteeseen. Raskas liikenne ohjautuu jatkossakin Harvialantielle ja työmatkaliikenne Rautaruukintielle sekä sieltä edelleen Harvialantielle. Liikenteen ei oleteta uuden toimistorakennuksen myötä lisääntyvän alueella, koska rakennukseen muuttaa SSAB:n henkilökuntaa tuotantoalueen sisällä ja rakennetun tuotantoalueen luonne säilyy.  
	Väyläviraston liikennemääräkartalla liikennemäärä Harvialantiellä on noin 9522 ajon/vrk. Äikäälän asemakaavan liikennetarkastelussa vuonna 2012 on todettu, että vuoden 2030 ennusteliikennemäärillä Harvialantien/Rantatien liittymän kapasiteetista on käytössä 65% ja palvelutaso alkaa laskea. Etenkin Rautaruukintiellä liittymäviiveet kasvavat, jolloin jonon maksimipituus voi kasvaa 50 metriin. Liittymän kuormitusaste on vuoden 2030 ennustetilanteessa 
	0,62. Tasoliittymät (Tiehallinto 2001) –ohjeen mukaan valo-ohjausta voidaan harkita liittymään sujuvuus- ja turvallisuustekijöiden perusteella. 
	Miekkakiven alueen muuttuminen tuotantotoimintaan on tulevaisuudessa ja vaikutusten ajoitusta on hankala arvioida. Kun alue joskus muuttuu asemakaavan mukaiseen käyttöön, aiheutuu siitä jonkin verran lisää liikennettä. Oletettavaa on, että kulku ohjautuu Harvialantien liittymästä, josta on lyhin tie alueelle. Miekkakivi on asemakaavaehdotuksessa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jossa toimistotiloja saa olla enintään puolet pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden määräs
	Suunnittelualue on hyvin saavuttevissa myös jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Linja-autoreitit kulkevat Harvialantietä ja Rautaruukintietä pitkin. Niiden varressa on myös jalankulku- ja pyöräreitit. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhtenä toimenpidekärkenä pidetään Harvialantien (mt290) kehittämistä kuljetusreittinä.  
	Tekniseen huoltoon 
	Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen nykyisiin johtoverkkoihin. Miekkakiven asuinaluetta palvelevat johto- ja ajorasitteet on huomioitu nykyisen linjojen mukaisesti.  
	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.  Uudisrakennuksen tontilta on tehty hulevesisuunnitelma, jossa on huomioitu asemakaavamuutoksessa olevat määräykset. Kaavamääräyksillä ei pystytytä vaikuttamaan kuin osaan valuma-alueen hulevesistä.  Hulevesimääräykset edistävät kuitenkin vesien hall
	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.  
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	      LIITE 3 
	Luonnosvaiheessa saadut mielipiteet ja lausunnot sekä vastineet niihin 
	 
	Laatimisvaiheen kuuleminen 16.12.2020 – 15.1.2021 
	 
	Mielipiteet 
	Asemakaavaluonnoksesta ei saatu mielipiteitä.  
	Lausunnot 
	Pyydettiin lausuntoja tai muuta kannanottoa. Pyynnön sai ottaa tiedonantona, mikäli mitään erityistä lausuttavaa ei ollut. Pyyntö toimitettiin Hämeen ELY-keskukselle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, Hämeenlinnan kaupunginmuseolle, Kanta-Hämeen Pelastuslaitokselle, Elenia Verkko Oy:lle, Loimua Oy:lle ja kaupungin eri yksiköille. 
	Lausunnon antoivat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Hämeenlinnan kaupunginmuseo, Kanta-Hämeen Pelastuslaitos ja Telia Finland Oyj.  
	 
	Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset 
	Alkuperäinen tehdasrakennus on osoitettu yleiskaavassa suojeltavaksi rakennukseksi tai rakennusryhmäksi. Asemakaavaluonnoksesta tai –selostuksesta ei ilmene, miten yleiskaavan tavoite on otettu huomioon. Toimistotontin maaperän tilasta tai mahdollisesta selvitys- tai puhdistamistarpeesta ei esitetty tietoa. Esitetään harkittavaksi asemakaavoitusta palvelevan hulevesisuunnitelman laatimista jo kaavoitusvaiheessa rakennuslupavaiheen sijaan. Asemakaavaluonnoksen Harvialantien eli seututien 290 maantiealue (LT)
	  
	Vastine 
	Tehdasrakennus on inventoitu ja tuotu esiin Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvityksessä, Kyliä ja kortteleita –kirjassa. Kohde on paikallisesti arvokas ja arvotettu maisemallisten syiden vuoksi. Rakennukseen on tehty muutoksia, eikä alkuperäisenä ole säilynyt kuin rakennuksen massa ja julkisivu. Toiminnan luonne rakennuksessa hankaloittaa suojelua. Tuotantoon liittyvän rakennuksen kaavamerkinnän tulee olla sellainen, että se ei vaikeuta tehtaan tulevaisuuden suunnitelmia. Toisaalta toiminnan jat
	SSAB Europe Oy on teettänyt selvityksen purettavan rakennuksen, ns. GBS-rakennuksen, alueen maa-aineesta. Rakentamisen yhteydessä tontilta poistetaan maamassoja n. 1 m:n paksuudelta. Selvityksessä pilaantumista ei ole löydetty, tutkitun jätteen pitoisuudet olivat alle alemman ohjearvon. Maa-aines täyttää tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Selvitys laitetaan asemakaavan liiteaineistoon.   
	Hulevesien yleissuunnitelma alueelta laaditaan yleiskaavan päivityksen yhteydessä. Kyseinen suunnitelma koskee isoa aluetta, eikä sitä ole mahdollista tämän hankkeen yhteydessä tehdä. Rakennettavasta tontista on tehty erikseen hulevesisuunnitelma, joka esitetään erillisessä suunnitelmassa rakennusluvan yhteydessä asemakaavaluonnoksessa olleiden määräysten mukaisesti. Uudisrakennusta koskeva hulevesisuunnitelma liitetään asemakaava-aineistoon.  
	Harvialantien maantiealueet otettiin mukaan asemakaavaluonnokseen nykyisten kiinteistörajojen ja toteutuneen tilanteen toteamiseksi. Maantien hallinnolliset muutokset ovat oma keskustelunsa ja neuvotellaan erikseen. Harvialantien alueet jätetään pois asemakaavaehdotuksesta.  
	Toimistorakennukseen muuttaa SSAB:n henkilökuntaa tuotantoalueen sisällä, jolloin liikenteellisiä vaikutuksia hankkeesta ei nykytilanteessa aiheudu. Asemakaavaehdotusvaiheessa on Miekkakiven asuinalue lisätty kaava-alueeseen ja kaavamerkintää tarkistettu. Pääkäyttötarkoitus on edelleen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, mutta kaavamerkintä mahdollistaa toimistotilojen rakentamisen enintään puolet pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä. Merkinnän liikenteelliset vaikutukset t
	Tukes, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
	Lausunnossa todetaan SSAB Europe Oy:n olevan laajamittaista vaarallisten kemikaalien varastointia ja käyttöä harjoittava suuronnettomuusvaarallinen laitos. Mallinnuksen perusteella asemakaavaluonnoksen mukainen toimistorakennusten korttelialue sijaitsee alueella, jolle laitoksen suolahapon varastoalueella sattuvan tulipalon aiheuttama kloorivetypilvi ulottuu. Tämän lisäksi alueelle ulottuu mallinnuksen perusteella lievempi terveydellinen vaikutus rikkihappovaraston tulipalon takia. Myöskin laitoksen maaliva
	Vastine 
	Uuteen toimistorakennukseen muuttaa tuotantolaitoksen henkilökuntaa purettavista rakennuksista. Rakennukseen tulee myöskin alihankkijoita, esim. henkilöstön ruokalan pitäjä. SSAB:llä on tiedotusvelvollisuus alueelle tuleville ulkopuolisille työntekijöille mahdollisista suuronnettomuustilanteista ja miten onnettomuustilanteissa toimitaan. Asemakaavaehdotuksessa on tontin käyttötarkoitukseen, toimistorakennusten korttelialue (KT), lisätty indeksi, jossa onnettomuusvaara huomioidaan.  
	 
	Hämeenlinnan kaupunginmuseo 
	Huomautetaan, että asemakaavan muutos on yleiskaavan vastainen tehdasrakennuksen suojelumerkinnän osalta. Esitetään kaavatyön yhteydessä selvitettäväksi rakennusryhmän kulttuurihistoriallinen arvo. Suunnittelualueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita, mutta lähialueilta tunnetaan kuitenkin kiinteitä rautakautisia muinaisjäännöksiä ja löytöjä. Esitetään arkeologisen teemainventoinnin suorittamista suunnittelualueen pohjoisnurkassa olevalla metsikön ja pellon alueella.
	  
	Vastine 
	Tehdasrakennus on inventoitu ja tuotu esiin Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvityksessä, Kyliä ja kortteleita –kirjassa vuodelta 2003. Kohde on paikallisesti arvokas ja kirjassa arvotettu maisemallisten syiden vuoksi. Rakennukseen on tehty muutoksia, eikä alkuperäisenä ole säilynyt kuin rakennuksen massa ja julkisivu. Toiminnan luonne rakennuksessa hankaloittaa suojelua. Tuotantoon liittyvän rakennuksen kaavamerkinnän tulee olla sellainen, että se ei vaikeuta tehtaan tulevaisuuden suunnitelmia. 
	Asemakaavakarttaan on lisätty rajaus selvitettävästä alueen osasta. Määräyksessä todetaan, että ennen rakentamista alueella on tehtävä arkeologinen inventointi (slv-1). 
	 
	Kanta-Hämeen Pelastuslaitos 
	Ei huomautettavaa.  
	 
	Telia Finland 
	Ei huomautettavaa.  
	 
	Ehdotusvaiheessa saadut muistutukset ja lausunnot sekä vastineet niihin 
	 
	Täydentyy. 
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