ASEMAKAAVAN SELOSTUS
2592 Pullerin Padelhalli
Hämeenlinnan kaupungin 10. kaupunginosan korttelia 126, tonttia 1
koskeva asemakaavan muutos

Kuva 1. Havainnekuva Parolantien ja Härkätien kulmaukseen suunnitellusta Padel-hallista
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ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 16. MARRASKUUTA 2021 PÄIVÄTTYÄ
ASEMAKAAVAKARTTAA
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 TUNNISTETIEDOT
Kaavan nimi:
Kaava-alueen
määrittely:

Kaavan laatija:
Yhteystiedot:

Vireilletulopvm.:

Pullerin Padelhalli
Asemakaavan muutos nro 2592
Asemakaava koskee Hämeenlinnan 10.
kaupunginosan korttelia 126, tonttia 1, sekä
katualuetta
Arkkitehti Marika Viinanen
Hämeenlinnan kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus
Wetterhoffinkatu 2
PL 84
13100 Hämeenlinna
Kaavoituskatsaus 2021, hyväksytty 8.12.2020

Kaupunkirakennelautakunta:

13.4.2021

Kaupunkirakennelautakunta:

24.8.2021

Kaupunkirakennelautakunta:

16.11.2021

Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto:
Tullut voimaan:

16.11.2021

Asemakaavamuutoksen selostus

kaavanro 2592

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Pullerinmäen (10.) kaupunginosassa noin 3 kilometriä keskustasta
luoteeseen, Tampere-Helsinki moottoritien läheisyydessä. Suunnittelualue on osa
Hämeenlinnan urheilupuistoa, kulmaus Parolantien ja Härkätien risteysalueen vieressä.
Suunnittelualueen läheisyydessä, Härkätien ja Parolantien vastakkaisilla puolilla, on
pientaloasutusta. Näiden asuinalueiden takana luoteessa on Tiiriön kauppakeskittymä sekä
lännessä Ahveniston moottorirata. Suunnittelualueen itäpuolella on urheilupuiston
ulkokenttiä sekä Loimua- ja Säästöpankkiareena, eteläpuolella ulkokenttiä. Areenoiden
vieressä , moottoritien varressa, sijaitsee Hämeenlinnan osuusmeijeri, jonne kulkuyhteys
on urheilupuiston eteläpuolella sijaitsevalta Meijerikadulta.
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 8270m².

1.3 KAAVAN TARKOITUS
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden liikuntahallin rakentamisen
alueelle. Nykyinen alueen kaavaan merkitty käyttötarkoitus, rakennusoikeus ja –ala eivät
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ole riittävät urheiluhallin rakentamiseen. Asemakaavamuutoksella osoitetaan tontti
yleisestä Pullerin kenttiä koskevasta alueesta 109-10-9904-1 liikuntahallin ja siihen
liittyvien pihatoimintojen rakentamiselle. Halliin on suunnitteilla kahdeksan padelkenttää
sisätiloihin sekä varaus kahdelle ulkokentälle.
1.4 LIITTEET
Liitteet:
1. Kaavaehdotus, kaavamerkinnät- ja määräykset
2. Esimerkit tontin käytöstä: Asemapiirustus ja havainnekuvat
3. Vuorovaikutusraportti
4. Tilastolomake
1.5 MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT
Kaavatyön aikana alueelle tuleva toimija on laatinut tontinkäyttösuunnitelman,
asemapiirustuksen ja hallin rakentamiseen liittyviä suunnitelmia. Kaavatyössä
hyödynnetään lisäksi aiemmin esimerkiksi Hämeenlinnan urheilupuiston vuonna 2012
voimaan tulleen asemakaavamuutoksen sekä Kanta-Hämeen yleiskaavan 2035 yhteydessä
laadittuja selvityksiä mm. ympäristöhäiriöiden osalta.
2 LÄHTÖKOHDAT
2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Hämeenlinnan urheilupuiston kulmauksessa. Urheilupuisto
käsittää monille eri urheilu-, lähinnä palloilulajeille osoitettuja ulkokenttiä sekä kahden eri
areenan tarjoamat sisäurheilumahdollisuudet. Areenojen yhteydessä on laaja
pysäköintialue. Kentillä on niiden toimintoihin liittyviä varastorakennuksia ja muita
siirrettäviä kenttärakenteita. Lisäksi urheilupuiston eteläosassa on yleistä pysäköintialuetta
ja kioskirakennus. Kenttien ja katualueiden rajalla kasvaa puustoa.

KAUPUNKIRAKENNE KAAVOITUS 16.11.2021

4

16.11.2021

Asemakaavamuutoksen selostus

kaavanro 2592

Kuva 3. Ote ilmakuvasta, suunnittelualueen rajaus punaisella katkoviivalla.

Luonnonympäristö
Suunnittelualueen reunoilla on puuistutuksia Parolantien ja Härkätien suuntaan.
Parolantien varressa on lehmusrivit molemmin puolin kevyenliikenteenväylää,
erotuskaistalla ja katuviheralueella. Härkätien varrella kasvaa istutettuja koivuja lähellä
risteysaluetta ja koilliseen päin mentäessä koivuistutus muuttuu männyiksi ja kuusiksi.
Nykyinen puusto käsittää noin 1/3 suunnittelualueesta.
Alueen maasto laskee loivasti itään kohti moottoritietä. Ennen moottoritietä on kosteassa
maastossa kulkeva valtaoja, jonka varsilla kasvaa koivikkoa ja pajukkoa. Suunnittelualueen
maaperä on selvitysten mukaan hiesua. Suunnittelualueen korkeusasema Parolantien ja
Härkätien risteyksessä on 91.8 ja suunnittelualueen itäosassa tontin ja kenttälueen rajalla
90.7.
Noin 500 m suunnittelualueen lounaispuolella oleva Ahvenistonharjuselänne sekä
Ahvenistonjärvi kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen harjualueeseen. Alueen metsät
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ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia tai tuoreita kuusimetsiä. Harjulla on myös lehtomaisia
piirteitä sekä edustavaa harjukasvilajistoa. Harjualue on Ahveniston pohjavesialuetta, jonka
suoja-alue ulottuu Parolantiehen asti.
Suunnittelualueella ei sijaitse merkittäviä luontoarvoja eikä tunnettuja uhanalaisia lajeja.
Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue on pääosin avointa maisematilaa, laajan kenttäalueen reuna-aluetta, jota
rajaa kadunvarsiin istutetut puut. Hämeenlinnan urheilupuiston rakennukset koostuvat
pääasiassa vuonna 1998 rakennetusta Säästöpankkiareenasta (aiemmin Pullerihalli) ja
vuonna 2014 valmistuneesta Loimua-areenasta sekä näihin ja kenttäalueisiin liittyvistä
talousrakennuksista. Säästöpankkiareena, jossa on tekonurmi- sekä yleisurheilualue, on
kerrosalaltaan n. 9600m²:ä. Hallin korkeus vaihtelee 9-18 metrin välillä. Loimua-areenassa,
joka on kerrosalaltaan n. 6000m²:ä, on urheilukäytössä olevia liikuntasaleja. Lisäksi areena
toimii monitoimiareenana, jossa voidaan järjestää konsertteja, messuja ynnä muita
tapahtumia. Halliin mahtuu 3000 henkilöä ja tiloissa on myös kahvila-ravintola.
Asuminen, virkistys ja palvelut
Urheilupuiston alueen palveluihin kuuluvat liikuntapalveluiden lisäksi kioski- ja kahvilaravintolapalvelut. Pullerinmäen rakennuskanta muodostuu pääosin omakotialueesta,
mutta se sisältää myös joitakin kerrostaloalueita. Tiiriö on Pullerinmäen osa-alue, jossa on
muun muassa hypermarketteja, erikoisliikkeitä sekä muita tilaa vievän kaupan liikkeitä.
Suunnittelualuetta lähimmät koulut alakouluista lukioihin, jotka voivat hyödyntää
urheilupuiston palveluita, sijaitsevat Kaurialassa, Ojoisilla ja Vuorentaassa.
Suunnittelualueen lähellä olevalla Ahvenistonharjulla on runsaasti ulkoilureittejä ja
uimaranta. Lisäksi harjualueella on maauimala ja kiipeilyrata. Rinkelimäellä, joka on osa
harjualuetta, on asutuksen lisäksi tennis-, salibandy- ja jäähallit.
Liikenne
Suunnittelualue rajautuu ja tukeutuu liikenteellisesti Parolantiehen ja Härkätiehen.
Molempien teiden varressa on kevyenliikenteen väylät. Teiden välinen risteys on valoohjattu. Parolantien liikennemäärä on Yleiskaavan liikenneselvityksen (2017) mukaan noin
13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Härkätien vastaava luku on noin 3000.
Suunnittelualueen eteläosassa on pieni osuus kentille johtavaa huoltoajoväylää, jolle ei
kuitenkaan ole liittymää Parolantieltä.
Suunnittelualue on joukkoliikenteen piirissä. Molempien teiden, sekä Parolantien että
Härkätien varrella, lähellä suunnittelualuetta on pysäkit. Parolantiellä kulkee
joukkoliikenteen paikallisia ja seudullisia vuoroja.
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Tekniset verkostot
Suunnittelualueen läheisyydessä on useita vesijohto- ja viemärilinjoja. Suunnittelualueen
läpi kulkee Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n vesijohto, mikä on tarkoitettu kenttien
kasteluvedelle. Vesijohdon sijainnista ei ole tarkkaa tietoa. Johdon tarve, sijainti ja siirto
ratkaistaan rakennusvaiheessa.
Suunnittelualueen läheisyydessä kulkee sekä maakaasuputkia että kaukolämpöverkkoa.
Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualue sijaitsee osittain Parolantien, Härkätien sekä ajoittaisen moottoriradalta
kantautuvan melun vaikutusalueella. Ahveniston moottorirata aiheuttaa vaihtelevaa melua
harjoitusten ja erityisesti kilpailujen aikana välillä touko-syyskuu. Vuoden 2008 mittauksissa
(ins.toimisto Kari Pesonen Oy) on Hämeenlinnan urheilupuiston alueelle mitattu
moottoriradan meluarvoja 50-74 dB(A). Yleiskaava-aineiston liikennemeluselvityksessä
2017, ennuste 2040, on mitattu suunnittelualueen noin puoleenväliin ulottuvan
Parolantien ja Härkätien meluarvovyöhykkeen yli 55 dB.
Moottoritien ja Meijerikadun meluhäiriö ei ulotu suunnittelualueelle asti. Moottoritien
varren tiheä kasvillisuusvyöhyke sitoo tehokkaasti pölyhaittoja.

Kuva 4. Ote yleiskaava 2035 –aineiston meluselvityskartasta 2017 (päivä), ennuste 2040, jossa
keltainen väri ylittää 55 dB, oranssit kuvaavat meluarvoja 60-70 dB ja punainen ylittää 70 dB.

KAUPUNKIRAKENNE KAAVOITUS 16.11.2021

7

16.11.2021

Asemakaavamuutoksen selostus

kaavanro 2592

Maanomistus
Hämeenlinnan urheilupuiston alue on kaupungin omistuksessa, vuokrattuna Hämeenlinnan
Liikuntahallit Oy:lle.

Kuva 5. Alueen maanomistus, vihreät alueet ovat kaupungin maanomistuksessa, kellertävät
kaupungin vuokraamia alueita.

2.2 SUUNNITTELUTILANNE
Maakunta- ja yleiskaava
Maakuntakaavassa 2040 alue on merkinnällä VU, paikallisesti ja maakunnallisesti
merkittävä urheilualue.
Yleiskaavassa 2035 alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi VU, jolle saa
sijoittaa kyseessä olevia toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Härkätie ja
Parolantie on merkitty yleiskaavaan seututienä/pääkatuna sekä pyöräilyn pääreittinä.
Yleiskaavaan merkitty Härkätien historiallinen tielinja päättyy ennen suunnittelualuetta sen
koillispuolella. Ahvenistonharjun pohjaveden suoja-alue rajoittuu Parolantiehen.
Suunnittelualueella ei ole merkittäviä luontokohteita tai –arvoja.
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Kuva 6. Ote yleiskaavasta 2035, suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä.

Asemakaava
Alueella on voimassa asemakaava nro 2462 (liite 2), joka on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 2.4.2012. Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue
kuuluu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeseen VU1, jolla rakennusoikeutta on yhteensä
500 k-m2 rakennuskohtaisen kerrosalan ollessa enintään 200 k-m2. Suurin sallittu
kerrosluku on yksi, I.
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Kuva 7. Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä.

Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen
kokouksessaan 28.1.2019 §12 ja se on tullut voimaan 13.3.2019. Rakennusjärjestystä
noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää.
Alueella ei ole rakennuskieltoja.
Pohjakartta on ajanmukainen. Kartan koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25.
Samanaikaisesti kaavatyön kanssa alueelle tuleva toimija on suunnitellut alueen
tontinkäyttöä, asemapiirustusta, sekä liikuntahalliin liittyviä suunnitelmia. Alueesta on
tehty varauspäätös 13.1.2021.
3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT
PÄÄTÖKSET
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden liikuntahallin rakentaminen osoittamalle sille
tontti kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen ja lisäämällä tarvittava määrä
rakennusoikeutta. Samassa yhteydessä annetaan kaavamääräyksiä muun muassa
huleveteen, rakennuskorkeuteen ja kaupunkikuvaan liittyen. Uuteen liikuntahalliin on
suunniteltu kahdeksaa sisälle tulevaa padelkenttää ja varausta kahdelle ulkokentälle.
Suunnittelussa huomioidaan hallin monikäyttöisyys siellä mahdollisesti myöhemmin
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harrastettavien muidenkin lajien kannalta. Hyväksytyn kaavaluonnoksen jälkeen hanke
etenee mahdollisesti poikkeamis- ja rakennuslupamenettelyyn.
Alue on kaupungin omistuksessa, vuokrattuna Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:lle, jonka
toimesta asemakaavamuutosta on haettu 11.12.2020. Kaavoitus on tullut vireille
kaavoituskatsauksen 2021 yhteydessä. Vuoden 2021 kaavoituskatsaus hyväksyttiin
kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 8.12.2020 ja lähetettiin tiedoksi
kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
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.
Osallisia ovat:
• alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
• alueen ja lähiympäristön käyttäjät, seurat ja yhdistykset
• verkostoyhtiöt
• asiantuntijaviranomaiset
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt. Lisäksi OAS:sta kuulutettiin Kaupunkiuutisissa ja
se lähetettiin naapuriasukkaille sekä Hämeenlinnan urheilupuiston ulkokenttiä käyttäville
seuroille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kaavaprosessin ajan
seuraavissa paikoissa:
•

Hämeenlinnnan kaupungin kaavoituksen verkkosivut

•

Asiakaspalvelupiste Kastelli 1 krs, Wetterhoffinkatu 2.

Valmisteluvaihe ja siitä saatu palaute
Kaavaluonnosaineisto valmisteltiin kaupunkirakennelautakunnan huhtikuun 2021
kokoukseen. Kaavaluonnos oli nähtävillä 19.4.-21.5.2021, jolloin osallisilla oli mahdollista
antaa palautetta kaavasta. Nähtävillä olosta kuulutettiin Kaupunkiuutisissa 17.4.2021.
Naapureille ja kenttä-aluetta käyttäville seuroille lähetettiin tiedotteet ja
verkostotoimijoilta pyydettiin lausunnot. Lisäksi kaupungin infrasuunnittelu ja HS-vesi
kommentoi suunnitelmaa. Naapurit eivät jättäneet mielipiteitä, seuroista Hämeenlinnan
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jalkapalloseura HJS jätti lausunnon. Verkostotoimijoista lausunnon antoi Loimua Oy. Yksi
mielipide luonnoksesta tuli kaupungin asukkaalta.
Mielipiteet ja lausunnot sekä niihin esitetyt vastineet on koottu liitteenä olevaan
vuorovaikutusraporttiin.
Ehdotusvaihe ja siitä saatu palaute
Asemaakaavaan ei tullut muutoksia luonnosvaiheeseen nähden. Asemakaavaehdotus on
päivätty 24.8.2021
Asemakaavaehdotus valmisteltiin kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen 24.8.2021.
Lautakunta päätti asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 30.8.-28.9.2021, jolloin osallisilla oli mahdollisuus jättää
muistutus. Nähtävillä olosta kuulutettiin Kaupunkiuutisissa 28.8.2021. Naapureille ja
kenttäaluetta käyttäville seuroille lähetettiin tiedotteet.
Kaavaehdotusvaiheen kuulemisen yhteydessä ei saapunut palautteita lähinaapureilta tai
Pullerin kenttäaluetta käyttäviltä seuroilta. Yksittäinen asukasmielipide jätettiin. Se oli
muistutus jo luonnosvaiheessa jätettyyn mielipiteeseen. Muistutuksessa tuotiin esiin sama
näkökulma kuin jo luonnosvaiheessa käsitellyssä mielipiteessä; kaavaehdotusta ei tule
esitetyllä tavalla hyväksyä, vaan se on palautettava kaavoituskatsauksessa päätettyyn
valmisteluun.
Muistutus ja siihen laadittu vastine on kirjattu liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin.
Ehdotusvaiheen jälkeen kaavamuutoskarttaan on korjattu Parolantien puoleiselle osalle
tontin ja katualueen raja kulkemaan samaa linjaa Parolantien muun katualuerajauksen
kanssa. Katualueen osuus kaavamuutoksessa kasvoi 58 m² ja vastaavasti tontin istutettava
osuus Parolantien puoleiselta osalta pieneni. Katualueosuus on nykyistä Parolantien
varressa olevaa katuviheraluetta.
Lisäksi kaavakarttaan lisättiin merkintä erillisen sitovan tonttijaon laatimisesta.
Kaavaselostukseen on päivitetty ehdotusvaiheen kuvausta ja sen jälkeistä vähäistä
muutosta koskevat tiedot.
3.4 ASEMAKAAVARATKAISU
Alueen käyttötarkoitus on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Asemakaavassa on määrätty rakennusten enimmäiskerrosluvuksi II. Kaava mahdollistaa
julkisivultaan 12m korkean hallin rakentamisen. Kaavassa on määrätty myös alueen
yleisilmeestä, pysäköinnistä, rakennusten julkisivusta ja piharakenteista tavoitteena
kaupunkikuvallisesti alueelle soveltuva ja hulevesien sekä olemassa olevan liikennemelun
kannalta toimiva ratkaisu.
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Hämeenlinnan liikuntahallien kenttäkastelun vesijohto, joka kulkee nykyään alueen läpi,
siirretään hankkeen edetessä.
4 ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1 KAAVAN RAKENNE, MITOITUS JA ALUEVARAUKSET
Asemakaavamuutos: 10. kaup.osa, kortteli 126, tontti 1 ja katualue.
Aluevaraus: YU; Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Tontin pinta-ala on noin 8270m2. Rakennusoikeus tontilla on 2700 k-m2. Pysäköinnille
viherkaistoineen on osoitettu noin 2450 m2. Parolantien ja Härkätien puoleiset osat
alueesta on kaavassa määrätty säilytettävän/istutettavan kasvillisuuden alueiksi. Liittymän
saa tontille rakentaa Parolantien varteen, tontin koillisosaan.
4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET
Kaavamuutos on maakunta- ja yleiskaavan tavoitteiden mukainen. Kaavamuutos
mahdollistaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksien parantamista. Alue palvelee koko
kaupunkia ja on lisäksi myös muualta tuleville helposti saavutettavissa. Kaava mahdollistaa
Hämeenlinnan urheilupuiston toimintojen monipuolistumisen sekä yhteistyön.
Liikuntamahdollisuuksien lisääntymisellä on vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin.
Suunnittelualueen lähistöllä on jo rakentunut kunnallistekninen verkosto sekä alueelle on
hyvät liikenteelliset yhteydet niin autolla, kävellen, pyöräillen kuin joukkoliikenteelläkin.
Kaavassa on huomioitu liikenteen sujuvuus ja turvallisuus muun muassa liittymän,
pysäköinnin ja rakennusalan sijoittelulla.
Liikuntahallin rakentuminen muuttaa avointa kenttien muodostamaa maisematilaa.
Rakennusalan sijoittelussa on huomioitu koko urheilupuistoalueen jäsentyminen niin, että
uusi rakennus muodostaa aluetta rajaavan ja suojaavan kulmauksen.
Parolantien ja Härkätien varren puusto on jo osittain peittänyt näkymiä katualueelta
kentälle. Puuston ja kasvillisuuden suojavaikutus sekä niiden tuoma kaupunkikuvallinen
ilme säilyy osittain alueen Parolantien ja Härkätien puoleisilla rajoilla.
Liikuntahallin julkisivuille samoin kuin pihatoiminnoille ja valaistukselle on kaavassa
annettu kaupunkikuvallisia määräyksiä suunnittelualueen näkyvän ja merkittävän sijainnin
vuoksi.
4.6 KAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET
ks. erillinen liite kaavamerkinnät ja –määräykset
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16.11.2021

Asemakaavamuutoksen selostus

kaavanro 2592

5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteutus voi alkaa, kun kaavamuutos on lainvoimainen. Alueelle laaditaan
erillinen sitova tonttijako.
Hämeenlinna 16. marraskuuta 2021

Jari Mettälä
Kaavoituspäällikkö
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Liite 1
Pienennös kaavakartasta,
Kaavamerkinnät ja -määräykset

Hämeenlinnan kaupunki
Kaavarekisteri

21.10.2021
10:23:13

2592 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Kuva

Selitys
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelialueen raja.
Osa-alueen raja.
Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.
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Kaavarekisteri
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10:23:13
Rakennusala.

Pysäköimispaikka.

Istutettava alueen osa, jolla oleva puusto on säilytettävä/korvattava uudella istutuksella.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Merkintä osoittaa, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevat hulevedet tulee viivyttää
kiinteistöllä. Suluissa oleva lukusarja ilmoittaa kiinteistökohtaisen viivytysvelvoitteen
kuutiometreinä kutakin 100 päällystettyä m² kohti ja viivytysrakenteiden tyhjenemisajan
tunteina. Järjestelmässä tulee olla suunniteltu ylivuoto.
YLEISMÄÄRÄYKSIÄ:
Pysäköinti
Autopaikkoja tulee osoittaa vähintään 1ap kutakin 50 k-m² kohti. Vaadituista autopaikoista on
rakennettava vähintään yksi liikkumisesteisen autopaikka.
Jokaista tontin 100 kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi polkupyöräpaikka.
Polkupyöräpaikat toteutetaan runkolukittavina.
Auto- ja pyöräpaikkojen sijoittelu on esitettävä asemapiirustuksessa rakennusluvan
yhteydessä.

2 (3)

Hämeenlinnan kaupunki
Kaavarekisteri

21.10.2021
10:23:13
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Rakentamistapa
Rakennuksen tulee mittasuhteiltaan, julkisivujen käsittelyltään ja käytettävien materiaalien sekä
värien osalta muodostaa hallittu ja ympäristöönsä sekä kaupunkikuvaan sopiva kokonaisuus.
Rakennuksen sisäänkäynnin ja aulatilan yhteyteen tulee sijoittaa laajoja ikkunapintoja.
Konehuoneet tulee liittää osaksi rakennusta niin, että niiden julkisivut vastaavat koko
rakennuksen julkisivun laatutasoa. Huoltoalueilla tulee huomioida niiden ympäristökuva.
Huoltoalueita ei saa käyttää avovarastointiin. Rakennuksen kadun puoleiset julkisivut tulee
valaista tasokkaasti häikäisemättä liikennettä.
Logotunnisteet tulee kiinnittää seinään.
Ulkokenttien ja muiden ulkona tapahtuvien toimintojen sijoittelussa ja toteutuksessa tulee
huomioida, että melutaso jää näillä alueilla alle päivämelutason ohjearvon 55 dB.
Olemassa oleva kasvillisuus tulee piha-alueella mahdollisuuksien mukaan säilyttää.
Pihan rajapinnat sekä katu- ja kenttäalueisiin liittyvät rajapinnat tulee sovittaa yhteen. Tontin
kentän puoleiset rajat tulee aidata kolmilanka-aidoin, jotka on varustettu tarvittavin huolto- ja
kulkuportein. Piharakenteiden ja –kalusteiden värisävyt ovat hillittyjä ja ympäristöön sekä
kaupunkikuvaan sopivia.
Hulevedet
Kiinteistön hulevesien epäpuhtaudet on erotettava ennen vesien johtamista kaupungin
hulevesijärjestelmään.
Muodostuvien hulevesien määrää tulee vähentää ja niistä aiheutuvia tulvahuippuja tasata
esim. käyttämällä pysäköintialueilla vettäläpäiseviä päällysteitä, reikäkiveyksiä ja
istutuskaistoja. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää
viivytyspainantein, -säiliöin tai -altain. Hulevesien käsittelytapa tulee esittää erillisessä
suunnitelmassa. Alueelle laadittuja tasaus- ja hulevesisuunnitelmia on noudatettava.
Hulevesijärjestelmä tulee toteuttaa ennen varsinaisen rakentamisvaiheen aloittamista.
ALUEELLE ON LAADITTAVA ERILLINEN SITOVA TONTTIJAKO.

Liite 2
Esimerkki tontin käytöstä
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