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

1 PERUS- JA TUNNISTE TIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Kaavan nimi:  Kaislapolku 4 

  Asemakaava, kaavan nro 2589 

Kaava-alueen määrittely: Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee tontteja 109-41-33-3, 109-

41-33-2, kiinteistöä 109-401-1-39 ja jalankulku- ja pyöräilytietä.  

 Suunnittelualueen pinta-ala on 0,5169 ha.  

Kaavan laatija: Kaavasuunnittelija Marja Suutari 

 marja.suutari@hameenlinna.fi 

  puh. 040 869 6443 

Yhteystiedot: Hämeenlinnan kaupunki 

  Kaupunkirakennepalvelut / kaavoitus 

PL 84, Wetterhoffinkatu 2, 2. krs 

13100 Hämeenlinna 

mypalvelupiste@hameenlinna.fi 

kirjaamo: kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 

Vireilletulopäivä: 20.2.2021 

Kaupunkirakennelautakunta: 16.2.2021 

Kaupunkirakennelautakunta: 18.5.2021 

mailto:marja.suutari@hameenlinna.fi
mailto:mypalvelupiste@hameenlinna.fi
mailto:kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
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Kaupunkirakennelautakunta: 24.8.2021 

Kaupunginhallitus: 

Kaupunginvaltuusto: 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijaitsee Harvialassa Katumajärven rannalla, Rantatien varteen rakentuneella 

pientaloalueella, n. 7,5 km:n päässä keskustasta kaakkoon. Sijainti on esitetty selostuksen 

kansilehdellä.  

1.3 KAAVAN TARKOITUS 

Liitetään puistosta ja rannasta alue omakotitalotonttiin. Liitettävä alue (109-401-1-39) ja tontti 

(109-41-33-3) ovat samalla omistajalla. Osoitetaan tontille kulkuyhteys jalankulku- ja pyörätietä 

pitkin. Naapurin rivitalotontin (109-41-33-2) osakeyhtiö ei ole hakenut kaavamuutosta, mutta on 

mukana asemakaavan selkeyden vuoksi. Omakotitalo ja rivitalo kuuluvat nykyisessä 

asemakaavassa samaan tonttiin, mutta ovat tonttijaolla erotettu omiksi kiinteistöikseen. 

Rivitalotontin määräyksiä päivitetään, mutta oleellisisa muutoksia ei tehdä. Tonttijako sisältyy 

kaavaan, se laaditaan sitovana ja hyväksytään asemakaavan yhteydessä.  

1.4 LIITTEET 

Liitteet: 

1. Tilastolomake 

2. Kaavaehdotus 

3. Tonttijakokartan nro 2594 pienennös 
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2 LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUALUEEN OLOT 

 

Suunnittelualue sijaitsee Harvialantien ja Katumajärven väliin muodostuneella pientaloalueella, 

Kaislapolun päässä, Katumajärven rannassa. N. kilometrin etäisyydellä ovat lähikauppa ja 

päiväkoti. Kirkonkulman koulu sijaitsee n. 2 km:n päässä.  

Suunnittelualueen laajuus on 5169 m2. Muutoksenalainen tontti 109-41-33-3 on suuruudeltaan 

1469 m2. Sillä on v. 2007 valmistunut omakotitalo (199 k-m2) ja rannassa v. 2020 lopputarkastettu 

sauna – tuparakennus (27 k-m2). Tontti rajoittuu Kaislapolun lisäksi rivitalotonttiin sekä kahdella 

sivulla liitettävään kiinteistöön. Liitettävä kiinteistö on suuruudeltaan 1129 m2 ja kaavamuutoksen 

hakijan omistuksessa. Se on asemakaavoitettu puistoksi (VP) 848 m2:n alalta, 281 m2:n alta se on 

asemakaavoittamatonta rantaa. Toiminnallisesti kiinteistö on osa piha-aluetta. Liitettävän 

kiinteistön ja Katumajärven välissä on vesijättöä. Valkamanpuisto on Katumajärven rantaan 
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ulottuva lähivirkistysalue, jota hoidetaan taajamametsänä. Puisto on suurimmaksi osaksi 

kaupungin omistamalla maalla, mutta siihen kuuluu myös pieniä yksityisiä kiinteistöjä, kuten 

liitettävä kiinteistö 109-401-1-39. Kaupungin maanomistuksessa olevan Valkamapuiston koko n. 

6200 m2. Asemakaavassa osoitettu puiston koko, yksityiset kiinteistöt mukaan lukien on n. 8450 

m2. 

Kaislapolku on päällystämätön, umpiperäinen tonttikatu, joka on rakennettu tonteille asti. 

Loppuosa on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle, mutta sitä ei ole toteutettu. 

HS-Veden vesihuollon putket kulkevat alueella alla olevan kuvan mukaisesti.  

 

2.1 SUUNNITTELUTILANNE 

2.1.1 Yleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kantakaupungin yleiskaava 2035, joka on tullut 

lainvoimaiseksi v. 2018. Siinä suunnittelualue on pientalovaltaista aluetta (AP). Kiinteistön 109-

401-1-39 alue on merkitty osittain lähivirkistysalueeksi (VL). Omakotitalotontti kuuluu SSAB:n 

tehdasta ympäriöivän Seveso II konsultointivyöhykkeen sisään (sv, katkoviiva). Merkinnällä 

osoitetaan Seveso II-direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet. Vaarallisia kemikaaleja 
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käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäriöivän konsultintivyöykkeen suunnitteluun on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. Konsultointivyöhykkeellä sallitaan täydennysrakentaminen tilannekohtaisen 

harkinnan mukaan asemakaavoituksella. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista 

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

 

2.1.2 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa; nrot 1109 (23.6.1977) ja 1991 (18.4.1991). 

Tontti 109-41-33-3 kuuluu asemakaavassa samaan tonttiin naapurin kiinteistön 109-41-33-2 

kanssa. Tontti on käyttötarkoitukseltaan omakotirakennusten, rivitalojen ja muiden kytkettyjen 

rakennusten korttelialue. Rakennusta ei saa sijoittaa neljää metriä lähemmäksi naapuritontin rajaa 

ellei rakennusta rakenneta viereisen tontin rajaan kiinni. Julkisivuun, joka tulee 8 metriä 

lähemmäksi naapuritontin rajaa, ei saa sijoittaa asuinhuoneiden pääikkunoita (AOR3). Rakennusala 

myötäilee tontin rajoja, rantaan on osoitettu rakennusala, jolle saadaan rakentaa tonttia kohti 

enintään 40 m2 suuruinen saunarakennus (s1). Päärakennusten sallittu kerrosluku on II, saunan 
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kerrosluku on I. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla 0,15, muutoksenalaisella tontilla se 

on siten 220 k-m2. Kaislapolun alkuosa on kaavoitettu kaduksi ja loppuosa yleiselle jalankululle 

varatuksi katualueeksi. Jalankululle varatulla osuudella on tontille ajo sallittu 15 m matkalla. 

Kiinteistö 109-401-1-39 on osoitettu osittain puistoksi (VP), osittain sen on 

asemakaavoittamatonta alaa. Puistoalueen rantaan on osoitettu maanalaista johtoa varten 

varattu alueen osa.  

 

2.1.3 Muut suunnitelmat ja päätökset 

Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2019.  Kaupunginvaltuusto 

hyväksyi rakennusjärjestyksen 28.1.2019 ja sitä noudatetaan asemakaavaa toteuttaessa siltä osin 

kuin asemakaava ei toisin määrää.  

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

EUREF-FIN/ETRS-GK25. 
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN JA SITÄ 

KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Asemakaavan muutoshakemus on vastaanotettu 7.12.2018. Asiakirjojen valmistelu on aloitettu 

vuoden 2020 lopussa. Vireilletulosta päättää kaupunkirakennlautakunta kokouksessaan 16.2.2021.  

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, ympäristönsuojelu ja 

terveysvalvonta.  

o Hämeenlinnan seudun Vesi 

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

• Kanta-Hämeen pelastuslaitos 

• Verkonrakentajat: Elenia Verkko Oy 

3.2.2 Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Vireilletulo: 20.2.2021 

Vireilletulosta ilmoitettiin lähettämällä naapureille kirje sekä kuuluttamalla Hämeenlinnan 

Kaupunkiuutisissa 20.2.2021. Samalla ilmoitettiin luonnosvaiheen nähtävilläolosta. 
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Luonnosvaiheen kuuleminen: 24.2. – 10.3.2021 

Kaupunkirakennelautakunta päätti kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.  

Kaavan vireilletulosta ja valmisteluvaiheen kuulemisesta kuulutettiin Kaupunkiuutisissa ja 

sähköisellä ilmoitustaululla. Naapureita tiedotettiin kirjeellä, muita osallisia sähköpostilla. 

Viranomaisilta ja yhteistyötahoilta pyydettiin kommentit tai lausunnot.  

Kaavan valmisteluaineisto pidetään esillä kaupungin verkkopalvelussa osoitteessa  

www.hameenlinna.fi/kaavat. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeesta 

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

kaavoitusyksikössä tai Palvelupiste Kastellissa, Wetterhoffinkatu 2. Kirjalliset mielipiteet ja muu 

palaute pyydettiin toimittaa Kastellin palvelupisteeseen, kaavoitusyksikköön Wetterhoffinkatu 2, 

2. krs tai sähköpostilla kaupunkirakenne@hameenlinna.fi. Suullisen palautteen sai antaa 

suunnittelijalle tai soittamalla asiakaspalvelunumeroon.  

Mielipiteitä ei jätetty.  

Saaduissa kommenteissa tai lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Kaupungin sisäisessä 

palautteessa esitettiin liittymäkiellon lisäämistä Rantatieltä tontille nro 2. Asia on huomioitu 

asemakaavaehdotuksessa. Asemakaavaehdotus on liitteessä 2.  

Ehdotusvaiheen kuuleminen: 31.5. – 29.6.2021 

Kaupunkirakennelautakunta päätti kaavaehdotuksen ja tonttijaon asettamisesta julkisesti 

nähtäville 30 päivän ajaksi. Siitä ilmoitettiin kuulutuksella Kaupunkiuutisissa, kaupungin sähköisellä 

ilmoitustaululla ja naapureille lähetettiin kirje. Sähköisen ilmoitustaulun osoite on 

http://hameenlinna.fi/ilmoitustaulu/. 

Kaavaehdotuksen ja tonttijaon ollessa julkisesti nähtävänä (MRL 65§, MRA 27§) osallisten lisäksi 

kaikki kunnan jäsenet saivat jättää kirjallisen muistutuksen. Mahdolliset muistutukset 

kaavaehdotuksesta osoittiin kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettiin osoitteella: 

Hämeenlinnan kaupunki, kaupunkirakennelautakunta, Wetterhoffinkatu 2, 2.krs, PL 84, 13101 

Hämeenlinna tai sähköpostilla kaupunkirakenne@hameenlinna.fi.  

mailto:kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
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Muistutuksia jätettiin yksi, se koski viereistä Valkamapuistoa. Haluttiin varmistaa, ettei 

kaavamuutos leviä siten, ettei puistoa pääse käyttämään.  

Vastine: Valkamanpuiston alueet, jotka ovat kaupungin omistuksessa, pysyvät 

sellaisena edelleen, eli yhteys rantaan säilyy. Kaavamuutos koskee vain yksityistä 

maata, joka on nykyiselläänkin piha-aluetta. Lisäksi kysyjälle selviteltiin puiston 

kiinteistöjen ja vesijätön hallintaa siltä osin kuin kaupungin rekisterien perusteella 

saatiin asiaan selvyyttä. Tämä asia ei koskenut varsinaisesti kaavamuutosta, vaan 

liittyi puiston siistimiseen ja käyttöön. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Se viedään 

kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston  

hyväksyttäväksi syksyllä 2021. 

Asemakaavaehdotus on liitteessä 2. 

Hyväksyminen: xx.xx.2021 

Kaavan ja siihen sisältyvän tonttijaon hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Tieto kaavan 

hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet 

kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana. Valitusaika on 30 vrk valtuuston päätöksen 

julkipanosta.  

Kaavan hyväksymispäätöksestä voidaan jättää kunnallisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

Lainvoimaisuus 

Asemakaava ja tonttijako tulevat lainvoimaiseksi kun hyväksymispäätös kuulutetaan valitusajan 

jälkeen. Tämä edellyttää, ettei valituksia ole tullut.  

MRL - Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRA - Maankäyttö- ja rakennusasetus 
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3.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

Asemakaavan muuttaminen vastaamaan toteutunutta maankäyttöä.  Tontilleajon osoittaminen.  

3.4 ASEMAKAAVARATKAISU 

Kiinteistöt 109-401-1-39 ja 109-41-33-3 on yhdistetty erillispientalotontiksi (AO-14). Tontin  uusi 

pinta-ala on  2590 m2 ja uusi kiinteistötunnus on 109-41-33-4. Tontilla on kaksi rakennusalaa. 

Eteläosan  rakennusalalla on  rakennusoikeutta päärakennukselle 200 k-m2 ja  talousrakennuksille 

(v) 50  k-m2. Talousrakennuksilla tarkoitetaan varasto-, talous- ja autosuojatiloja. Rannassa on 

säilytetty ympäristön mukaisesti rakennusala  saunarakennukselle, jonka suuruus voi  olla 40 k-m2.  

Pääkäyttötarkoitusta on täsmennetty indeksillä nro 14,  jonka mukaan tontille saa sijoittaa yhden 

asunnon. Sallittu kerrosluku on  II , sauna ja talousrakennukset voivat olla enintään yksikerroksisia. 

Tontin tehokkuusluku on 0,11. Rantaan on osoitettu rasite maanalaista johtoa varten, kohtaan  

jossa  se  nykyisin kulkee.  Koska vesijättöä ei ole lunastettu, tontti ei ole omarantainen. Tontin 

edestä, rannasta kumotaan puistoksi osoitettua asemakaavaa 96 m2:n alalta. Kaislapolun 

jalankulku- ja pyöräily väylällä tontille ajo sallittu –määräystä on jatkettu muutettavalle tontille 

asti.  

Rivitalotontin rajoja ei ole muutettu. Rakennusala erotettavan omakotitalotontin suuntaan on 

piirretty 4 m etäisyydelle tontin rajasta. Rakennusoikeus pysyy samana kuin voimassa olevassa 

kaavassakin, mutta on ilmoitettu tehokkuusluvun sijaan luvulla 329 k-m2. Käyttötarkoitusta ei ole 

muutettu, mutta se on päivitetty uudemmalla merkintätavalla: AOR, Yhdistettyjen 

erillispientalojen ja rivitalojen tai muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Kerrosluku on 

II. Rantatien puolelle on lisätty liittymiskieltomerkintä. Tontin kiinteistötunnus pysyy samana: 109-

41-33-2.  

Autopaikkavelvoite on AO-tontilla 2 ap ja AOR-tontilla 1 ap kutakin asuinhuoneistoa kohti. 

Yleismääräyksiin on lisätty muistutus tonttien hulevesien käsittelystä. Läpäisemättömiltä pinnoilta 

valuvia hulevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön, vaan ne tulee mahdollisuuksien mukaan 

käsitellä, hyödyntää tai viivyttää kiinteistöllä.  

Asemakaavaehdotus on liitteessä 2. 
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3.5 SITOVA TONTTIJAKO 

Alueelle laaditaan sitova tonttijako, jolla muodostetaan korttelin 33 tontti 4, osoitteeseen 

Kaislapolku 4. Tonttijako sisältyy kaavaan ja hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 

Tonttijakokartan nro 2594 pienennös on selostuksen liitteessä 3.  

Osoitteessa Kaislapolku 2, tontilla 41-33-2, on voimassa vanha sitova tonttijako nro 2093. 

3.6 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ovat vähäisiä. Muutoksella todetaan asuinpaikan nykyinen 

toteutunut maankäyttö. Kaupunki ei ole lunastanut puistoon asemakaavoitettuja yksityisä 

kiinteistöjä, eikä niille ole tarvetta.  Kaupungin omistuksessa olevat ja yleisessä käytössä olevat 

puiston osat säilyvät entisellään, myöskin yhteys rantaan säilyy.  

Tontin pinta-ala kasvaa 1129 m2 ja rakennusoikeutta on nostettu 70 k-m2:llä. Rakennuspaikan 

tehokkuusluku kuitenkin pienenee 0,15:stä 0,11:een.  Kaava mahdollistaa tontin 

täydennyrakentamisen talousrakennuksin. Kaupungin rakennusjärjestys rajaa kuitenkin 

talousrakennusten määrän kolmeen. Rakentamisen määrä on kohtuullinen. Rakennusalan rajasta 

etäisyyttä rantaviivaan on vähintään 28 m. Maisemavaikutuksia ei juurikaan tule ja ranta on 

muutenkin kaavoitettu pientaloasumiseen.  

Mukana olleiden pientalojen pihat ovat suurimmaksi osaksi nurmella tai luonnontilaisia, eikä 

suunnittelualueen hulevesistä oleteta aiheutuvan haitaa nykyisellään Katumajärvelle. Kaavan 

hulevesimääräyksellä halutaan kuitenkin kiinnittää muistuksen omaisesti asiaan huomiota. 

Kaavassa huomioidaan vesihuollon verkoston ylläpito nykyisellä paikallaan.  

Vanhassa Hämeenlinnan yleiskaavassa Katumajärven etelä- ja lounaisrantaan oli osoitettu kapea 

kaistale lähivirkistysaluetta. Ajatuksena oli mahdollistaa rantareitin rakentaminen. Tästä 

ajatuksesta on kuitenkin luovuttu vuoden 2018 kantakaupungin yleiskaavassa. Asuintonttien 

kohdalla olevat ranta-alueet ajatellaan nykyisin kuuluvaksi näihin kiinteistöihin ja kaavamuutos 

osaltaan toteuttaa muuttunutta yleiskaavan tavoitetta.    
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3.7 TAVOITEAIKATAULU 

Tavoitteena on kaavan hyväksyminen syksyllä 2021. 

4 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaavan mukainen rakentaminen on jo pääosin totetutunut. Asemakaavan ja tonttijaon 

tultua lainvoimaisiksi, voidaan hakea lohkomista.  

 

 

Hämeenlinna 13. päivänä elokuuta 2021. 

 

Jari Mettälä 

asemakaava-arkkitehti 
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