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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 21. PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 2021 
PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 
 

1  PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.1 TUNNISTETIEDOT 
 

 
 

Kaavan nimi: Paroistentie 3 
 Asemakaavan muutos, kaava nro 2594 
 
Diaarinro: HML/1133/10.02.03.01/2021  
 
Kaava-alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee Hämeenlinnan 11. 

kaupunginosan korttelin 71 tonttia 5. 
  
Kaavan laatija: Arkkitehti Juha Vihma, Sweco Architects Oy 

 
Yhteystiedot: Hämeenlinnan kaupunki 
 Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 
 Wetterhoffinkatu 2 
 PL 84 
 13100 Hämeenlinna 
 
 
Vireilletulo: 16.4.2021 
  
Kaupunkirakennelautakunta: 18.5.2021 
  
Kaupunkirakennelautakunta: 21.9.2021 
  
Kaupunkirakennelautakunta:  
 
Kaupunginhallitus:  
  
Kaupunginvaltuusto:  
 
Tullut voimaan:   
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI  
 

 
 
1.3 KAAVAN TARKOITUS 
 
Kaavatyössä tontin käyttötarkoitus muutetaan liikerakennusten ja häiriötä 
aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Samalla 
tarkennetaan tontin rakennusoikeutta, pysäköintijärjestelyitä ja hulevesien hallinnan 
periaatteita. 
 
1.4 LIITTEET  

 
Liitteet:  
1. Tilastolomake 
2. Kaavakartta ja -määräykset 
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
4. Maaperäselvitys, 17.3.2015 Ramboll Finland Oy 
6. Selvitys vaikutuksista liikenteeseen, 8.9.2021 Destia Oy 
 
1.5 MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT  
 
- 
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2  TIIVISTELMÄ 
 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET  
 
Asemakaavamuutos on tullut vireille 16.4.2021 kaavoituspäällikön 
käynnistämispäätöksellä. 
 
Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos 
valmisteltiin kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen 18.5.2021. Lautakuntakäsittelyn 
jälkeen järjestettiin valmisteluvaiheen kuuleminen, jolloin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) kuulutettiin olevan saatavilla sekä kaavaluonnos ja kaavan 
valmisteluaineisto laitettiin nähtäville. Nähtävilläolo pidettiin 31.5.-29.6.2021. OAS ja 
luonnos lähetettiin tällöin myös naapureille ja osallisille tiedoksi. Osallisilla oli mahdollisuus 
esittää OAS:in täydentämistä sekä esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. 
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tai muu kannanotto verkkoyhtiöiltä, 
viranomaisilta ja kaupungin sisäisesti. 
 
Luonnos on laadittu ehdotukseksi ja kaupunkirakennelautakunta asettanee kokouksessaan 
21.9.2021 asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolo 
pidetään __.__. – __.__.2021. Osalliset voivat tehdä asiasta muistutuksen. 
Kaavaehdotuksesta pyydetään tässä vaiheessa tarvittaessa lausunnot viranomaisilta. 
 
Julkisen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen tehdään korjaukset ja viedään 
kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta hyväksyttäväksi. Tavoitteena 
on asemakaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa vuoden 2021 loppuun mennessä.  

 
2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ 
 
Alue sijaitsee Ojoisten kaupunginosassa noin 3,5 km etäisyydellä Hämeenlinnan 
keskustasta. Alueen pinta-ala on 17856,56 m2. Alue sijoittuu Paroistentien, Takumäentien 
ja Valtatie 3:n väliin sisältäen rakennetun tontin osoitteessa Paroistentie 3. Asemakaavan 
muutosalueen sijainti on esitetty selostuksen kansilehdellä. 
 
Uudeksi käyttötarkoitukseksi suunnitellaan liikerakennusten ja häiriöitä aiheuttamattomien 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Tontin rakennusoikeutta, 
pysäköintijärjestelyitä ja hulevesien hallinnan sekä kaupunkikuvan periaatteita 
tarkennetaan. 
 
Tavoitteena on uudistaa tontin käyttöä mahdollistamalla kaupallisten palveluiden 
rakentaminen tontille. 
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3  LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 
 
Alueen yleiskuvaus 
 
Suunnittelualue käsittää varastokäytössä olevan rakennetun tontin lähellä Tiiriön market-
aluetta. Naapurustossa on teollisuus- ja varastorakennuksia, tilaa vievän kaupan 
rakennuksia sekä huoltoasema. Valtatie 3 sivuaa suunnittelualuetta. Alueen laajuus on 
17856,56 m2. 

 
Luonnonympäristö 
 
Alueella ei ole luonnonympäristöä. Katualueella ja tonteilla on jonkin verran istutuksia, 
joiden monimuotoisuus on yksipuolista. Valtatien 3 varrella on suojaistutusvyöhyke. 
 
Rakennettu ympäristö 
 
Alueen yhdyskuntarakenne on tyypillistä pienteollisuusaluetta, joka on vaiheittain 
siirtymässä tilaa vievän kaupan käyttöön. Yhdyskuntarakenne on sekoittunutta ja 
kerroksellista. Lähiympäristön rakennuskanta koostuu viime vuosikymmeninä 
rakennetuista mittakaavaltaan suurista teollisuuden ja kaupallisten palveluiden 
rakennuksista. 
 
Lähimmät asunnot sijaitsevat alueen itäpuolella Puistonmäessä. Pohjoispuolella sijaitsee 
liike- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi asemakaavoitettu Kirstulan alue, joka on 
kuitenkin vielä toteuttamatta. 
 
Suunnittelualueelle liitytään Paroistentieltä. Valtatie 3:n liittymä sijaitsee tontin itäpuolella 
n. 600 m ajomatkan päässä. 
 
Lähistöllä olevat palvelut ovat pääsääntöisesti tilaa vievän kaupan palveluita sekä muita 
teollisuusalueelle tyypillisiä palveluita. 
 
Alueen nykytoiminta on voinut aiheuttaa maaperän saastumista. Yleiskaavan mukaan 
maaperä on tutkittava ja tarvittaessa kunnostettava asemakaavoituksen tai muun 
suunnittelun yhteydessä. Alueesta on laadittu 17.3.2015 päivätty maaperäselvitys. 
Selvityksen mukaan nykyisen käyttötarkoituksen jatkuessa puhdistustarvetta ei ole, mutta 
sellainen saattaa ilmetä myöhemmin rakentamis- ja kaivutoimenpiteitä suunniteltaessa tai 
alueen käyttötarkoituksen muuttuessa, jolloin maaperän puhdistustarve tulee arvioida 
uudestaan. 
 
Liikennemelu on oleellinen ympäristöhäiriö suunnittelualueella. Ensisijainen melunlähde 
on valtatie 3. 
 
Suunnittelualueen lähistöllä ei ole vireillä muita asemakaavahankkeita. 
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Maanomistus 
 
Kaavamuutosalueen omistaa Destia Oy. 
 
3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

 
Yleiskaava 
 
Alueella on voimassa 14.5.2018 hyväksytty Kantakaupungin yleiskaava 2035. 
 

 
 
Aluetta koskevat yleiskaavamerkinnät: 
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Asemakaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava vuodelta 1992 (kaavanro: 2065). 
Asemakaavamerkintä T-2, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
 

 
 
Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2019 ja sitä 
noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää. 
 
Pohjakarttaa ylläpitää Hämeenlinnan kaupunki, ja se on ajantasainen. 
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4  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT 
PÄÄTÖKSET  
 
Asemakaavamuutos laaditaan alueen maanomistajan hakemuksesta. Kaavamuutos on 
käynnistetty kaavoituspäällikön päätöksellä 16.4.2021. 

 
4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 
 
Osalliset 
 
• Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat  
• Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset alueen sekä 

lähiympäristön käyttäjät 
• Hämeen ELY-keskus 
• Kaupungin toimialat:  

o Kaupunkirakenne 
o Hämeenlinnan seudun Vesi 

• Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
• Verkonrakentajat  

 
Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
 
Hanke on tullut vireille alueen omistajan hakemuksesta. Hanke ei sisälly 
kaavoituskatsauksessa esiteltyihin hankkeisiin, joten se käynnistettiin kaavoituspäällikön 
päätöksellä 16.4.2021. 
 
Vireilletulosta kuulutettiin kaavaluonnoksen ja OAS:n yhteydessä. 
 
Osallistumistavat on kuvattu liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 
Kaavamuutoksen nähtävilläolosta tiedotetaan naapurikiinteistöjen omistajille lähetetyillä 
kirjeillä sekä Kaupunkiuutisissa ja kaupungin kaavoituksen nettisivuilla. 
 
Kaavaluonnos käsiteltiin kaupunkirakennelautakunnassa 18.5.2021, jonka jälkeen se 
pidettiin nähtävillä 31.5.-29.6.2021. Nähtävilläolosta kuulutettiin Kaupunkiuutisissa ja 
naapurikiinteistöjen omistajille lähetettiin tiedotuskirje. 
 
Nähtävilläolon aikana lausunnon antoivat Kanta-Hämeen pelastuslaitos ja Hämeenlinnan 
seudun Vesi. Hämeen ELY-keskus antoi lausuntonsa 16.8.2021 ja totesi pääkohtinaan, että 
KLT-kaavamerkintä rajaa käyttötarkoituksesta pois vähittäiskaupan suuryksiköt; että 
suojaistutusvyöhykettä ei saa kaventaa ja valtatien 3 suoja-alue (50 m) tulee turvata 
asemakaavassa; että hulevesiä ei saa johtaa valtatien sivuojaan; ja että kaavamääräystä 
tulisi täsmentää siten muotoon ”tonteilla tapahtuva liikenne, valaistus tai mainonta ei saa 
aiheuttaa häiriötä/häikäisyä valtatien liikenteelle. 
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Kaavaehdotukseen on tarkennettu alueen käyttötarkoitusta siten, ettei alueelle saa 
sijoittaa päivittäistavarakaupan tai elintarvikkeiden myymälätiloja, ja lisäksi on lisätty 
määräys maaperän tutkimisesta ja kunnostamisesta. Hulevesiä ja valtatielle aiheutuvia 
häiriöitä koskevia määräyksiä on tarkennettu ELY-keskuksen antaman lausunnon 
mukaisesti. Istutettavan alueen raja on asemakaavaluonnokseen nähden palautettu 
nykyisin voimassa olevaa asemakaavaa vastaavaksi. Asemakaavan muutoksen selostukseen 
on tarkennettu yleiskaavamääräyksiä, maaperään ja liikenteeseen liittyviä selvityksiä sekä 
tarkistettu tontin pinta-ala. 

 
4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 
 
Tavoitteena on mahdollistaa liike- ja myymälätilojen rakentaminen tontilla ja samalla 
säilyttää mahdollisuus rakentaa häiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja 
varastorakennuksia. Samalla tarkennetaan rakennusoikeutta, kaupunkikuvallisia 
tavoitteita, hulevesien käsittelyä ja pysäköinnin mitoitusta.  
 
4.4 ASEMAKAAVARATKAISU 
 
Tontin käyttötarkoitus muutetaan liikerakennusten ja häiriötä aiheuttamattomien 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. 
 
Rakennusala on merkitty kaavakarttaan. Valtatien 3 vastaiselle tontin reunalle osoitettu 
istutettava alueen osa säilyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena. Rakennusala ei 
muutu voimassa olevaan asemakaavaan nähden. 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=1,0. 
Asemakaavan muutoksessa tehokkuusluvuksi muutetaan e=0,5. 
 
Kaavaan lisätään hulevesien tonttikohtaiseen viivyttämiseen velvoittava määräys. 
 
Kaavaan lisätään määräys pilaantuneiden maiden kunnostamisesta ennen 
rakentamistoimenpiteiden aloittamista. 
 
Autopaikkojen mitoitusta tarkennetaan ja eri käyttötarkoituksille osoitetaan oma 
mitoitusperusteensa. Kaavaan lisätään määräys polkupyöräpaikkojen rakentamisesta. 
 
Asemakaavan muutokseen sisältyy myös kasvillisuutta ja kaupunkikuvallista luonnetta, 
valaistusta ja mainoslaitteita koskevia määräyksiä. Valaistuksen ja mainoslaitteiden osalta 
määräyksissä huomioidaan Valtatie 3:n liikenneturvallisuus. 
 

  



  
LUONNOS 21.9.2021 Asemakaavan muutoksen selostus 2594 
 

 
 

10 
 

5  ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1 KAAVAN RAKENNE  
 
Mitoitus 
 
Kaavassa osoitetaan yksi liikerakennusten ja häiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja 
varastorakennusten KLT, jonka pinta-ala on 17856,56 m2. Rakennusoikeus on osoitettu 
tehokkuusluvulla e=0,5 joka tuottaa rakennusoikeudeksi 8 928 k-m2. 
 
Autopaikkoja on rakennettava liiketiloille 1 ap / 50 k-m2, teollisuus- ja tuotantotiloille 1 ap / 
200 k-m2 ja varastotiloille 1 ap / 400 k-m2. 
 
Jokaista tontin 200 k-m2 kohden tulee osoittaa vähintään yksi runkolukittava 
polkupyöräpaikka. 
 
Palvelut 
 
Muutos mahdollistaa kaupan liiketilojen sijoittumisen tontille. Kaupan alan työpaikat 
lisääntyvät. Kaavamääräyksen mukaisesti alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppa. 
 
5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
 
Asemakaavan muutoksessa tontille osoitetaan kaupunkikuvallisia tavoitteita koskevia 
määräyksiä, ja alueen kaupunkikuva kohenee. Hulevesien hallinta tontilla paranee. Muutos 
mahdollistaa uusien kaupallisten palveluiden sijoittumisen alueelle, jolloin palvelutarjonta 
kasvaa ja monipuolistuu. 

 
5.3 ALUEVARAUKSET 

 
Korttelialueet 
 
Asemakaavalla muodostuu liikerakennusten ja häiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialuetta KLT. Korttelialueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativaa 
erikoiskauppaa. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. Aluevaraus perustuu  
alueella voimassa olevaan oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan. 

 
5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET  
 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 

 
Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia verrattuna voimassa olevaan 
asemakaavaan. 
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Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 
 
Destia Oy:n laatimassa selvityksessä asemakaavan muutoksen vaikutuksista liikenteelle on 
tarkasteltu liikennetuotoksia eri käyttötarkoitusten mukaisesti ja nykytilanteeseen 
verraten. Liikennetuotoksia on arvioitu ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön 
suunnittelussa, 2008 Ympäristöministeriö” julkaisun mukaisesti. Nykytilanteen arviot 
perustuvat Hämeenlinnan kaupungin 2.9.2021 sekä 6.9.2021 tekemiin liikennelaskentoihin 
ja niiden mukaisiin liikennevirtojen suuntautumisiin. 
 
Kaavamuutoksen vaikutuksia liikenteeseen on tutkittu kolmen erityyppisen maankäytön 
mukaisesti: varasto, vähän liikennettä tuottava tilaa vievä kauppa ja paljon liikennettä 
tuottava tilaa vievä kauppa. Vaikutuksia on tutkittu erityisesti Paroistentien ja 
Pälkäneentien liittymän toimivuuden näkökulmasta. Simulointeja varten valittiin eniten 
liikennettä tuottava toiminto (paljon liikennettä tuottava tilaa vievä kauppa), josta 
simulointiin maksimituotoksen sekä keskimääräisen tuotoksen mukaisten liikennemäärien 
vaikutukset. 
 
Yhteenvetona selvityksessä todetaan, että mikään tutkittu vaihtoehto ei vaikuta 
Pälkäneentien sujuvuuteen merkittävästi. Eniten liikennettä tuottavassa tarkastelussa 
Paroistentieltä vasemmalle pohjoisen suuntaan kulkeva liikenne ruuhkautuu nykyistä 
enemmän aiheuttaen keskimäärin noin 9 sekuntia viivettä per ajoneuvo. Kaavamuutoksen 
tuottama liikenne ei vaikuta kokonaisuuden kannalta oleellisesti liikenneverkon 
toimivuuteen. 
 
Valtatie 3:n suoja-alueen osalta asemakaavan muutoksessa noudatetaan voimassa olevan 
asemakaavan mitoitusta. Suoja-alueen leveys 50 metriä reunimmaisen ajokaista 
keskilinjasta ei täyty, leveys on suunnittelualueen kohdalla n. 38-40 metriä. Valtatien 
pientareet ovat suunnittelualueen kohdalla suhteellisen jyrkkää pengertä, jonka 
korkeusero on n. 4-5 metriä n. 17-18 m leveällä alueella. Asemakaavallisesti nykytilannetta 
ei heikennetä. Nykyisin suoja-alueena toimivalle istutettavaksi osoitetulle alueen osalle 
sijoittuu varastorakennuksia, joten asemakaavan muutoksen mukainen rakentaminen 
tosiasiallisesti parantaa nykytilannetta. 

 
5.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 
 
Esitetty selostuksen liitteessä. 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  
 
Asemakaavan mukainen rakentaminen on mahdollista kaavamuutoksen tultua voimaan. 
 

Hämeenlinna __.__.202_  
 
 
 
Jari Mettälä 
kaavoituspäällikkö 
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