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1 Perus- ja tunnistetiedot 

Kaavan nimi:  Ruusukortteli, numero 2551 

Diaarinumero:  HML/2321/10.02.03.01/2018 

Kaava-alue:  Asemakaavan muutos koskee Hämeenlinnan 3. kaupunginosan korttelia 

1, tontteja 1, 4, 1004, 2002 ja 2003 sekä erityis- ja suojelualue 

Sibeliuskoti 

Kaavan laatija: Arkkitehti Tuija Aaltonen  

 tuija.aaltonen@hameenlinna.fi     

 Kaavoituspäällikkö Jari Mettälä  

 jari.mettala@hameenlinna.fi     

Yhteystiedot: Hämeenlinnan kaupunki    

 Kaupunkirakennepalvelut / kaavoitus   

 PL 84, Wetterhoffinkatu 2, 2. krs   

 13100 Hämeenlinna    

 kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 

Vireilletulo:   22.12.2018 

Kaupunkirakennelautakunta: 14.12.2021  

Kaupunkirakennelautakunta:  

Kaupunginhallitus:    

Kaupunginvaltuusto:    

1.1 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue kattaa korttelin 1 kokonaisuudessaan. Kortteli rajautuu lännessä Kasarmikatuun, 

pohjoisessa Hallituskatuun, idässä Sibeliuksenkatuun ja etelässä kävelykatu Reskaan. 

mailto:tuija.aaltonen@hameenlinna.fi
mailto:jari.mettala@hameenlinna.fi
mailto:kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
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Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa 

Kaavatyössä tutkitaan korttelin kehittämismahdollisuudet, liittymätarpeet kävelykatu Reskaan ja 

torille sekä rakennusten suojelutarpeet. Entisen Sokoksen ja Centrumin tilalle suunnittelualueella 

sijoitetaan pääosin asumista sekä katutasoon liiketiloja. Kaavamuutoksen suunnittelu kytkeytyy 

kokonaisvaltaisesti keskustan kehittämisen eri hankkeisiin kuten keskustavisioon ja 

pysäköintiohjelmaan. 

1.3 Liitteet 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
2. Kaavaluonnos 
3. Havainnekuvat 

1.4 Muut kaavan laadintaan liittyvät aineistot 

• Hämeenlinnan kantakaupungin yleiskaavan liikenneselvitys. Sito Oy, 2017 
• Hämeenlinnan keskustan liikennesuunnitelma. Hämeenlinnan kaupunki, 2012 (KV 

10.6.2013) 
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• Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys. Sito Oy, 2013 
• Keskustan pysäköintiohjelman päivitys, 2019 (KV 15.4.2018, § 41) 

 
• Rakennettu Häme, Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Putkonen ym., 

Hämeen liitto 2003 
• Kyliä ja kortteleita, Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys. Putkonen, 

Ivars, 2003 
• Hämeenlinnan rakennushistoriallinen selvitys, Kaupunkisuunnittelu ja -

rakentaminen keskustassa ja Keinusaaressa 1778-2014. Kulttuuriympäristöpalvelut 
Heiskanen & Luoto Oy, Hämeenlinnan kaupunki, 24.6.2014 

• Rakennushistoriallinen selvitys, Ruusukorttelin kehitys, Kulttuuriympäristöpalvelut 
Heiskanen & Luoto Oy, Hämeenlinnan kaupunki, 2018 

• Rakennushistoriallinen selvitys, Sibeliuksen syntymäkoti 1834, 
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, Hämeenlinnan kaupunki, 2018 

• Rakennushistoriallinen selvitys, Ruusukortteli Sibeliuksenkatu 9 (As Oy Hämeentori), 
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, Hämeenlinnan kaupunki, 2018 

• Rakennushistoriallinen selvitys, Ruusukortteli Raatihuoneenkatu 10 (Kiinteistö Oy 
Kopinkulma), Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, Hämeenlinnan 
kaupunki, 2018 

• Rakennushistoriallinen selvitys, Centrum 1969 ja Sokos 1971, 
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, Hämeenlinnan kaupunki, 2019 
 

• Keskustan kaupan palveluverkkoselvitys, Ramboll Finland Oy, 29.5.2019 
• Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan elinvoimavaikutusten arvio, 3.9.2019 
• Hämeenlinnan hulevesitulvariskien alustava arviointi. Hämeenlinnan 

ympäristöjulkaisuja 18. Heli Jutila, 2011 
• Keskustavisio 2035, Hämeenlinnan kaupunki (KV 7.10.2019) 
• Korkean rakentamisen selvitys, Ramboll, 12.3.2018 

2 Tiivistelmä 

Suunnittelualue on katualueita ja Sibeliuksen syntymäkodin tonttia lukuun ottamatta yksityisessä 

omistuksessa. Kaavoitukseen on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. Kaupunginvaltuusto on 

päättänyt kaavoituksen käynnistämisestä ja asemakaavan muutos on tullut vireille 

kaavoituskatsauksessa. 
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2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

Kaavoitukseen on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. Erilaisia suunnittelu- ja ohjausryhmien 

kokoontumisia oli vuoden 2017 aikana. Kaavamuutoshakemukset tulivat seuraavasti: 

 12.12.2017 – Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Raatihuoneenkatu 14  

  (109-3-1-2002 ja 109-3-1-2003)  

 10.1.2018 – Kiinteistö Oy Hämeenlinna Kopinkulma (109-3-1-1004) 

 20.3.2018 – Kiinteistö Oy Hämeentori (109-3-1-1) 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaavoituksen käynnistämisestä 12.11.2018 ja asemakaavan 

muutos on tullut vireille vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa (22.12.2018). Hankkeen 

käynnistämissopimus on allekirjoitettu 22.1.2019. Kaavahankkeen osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 30.1.2019 ja se on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. 

OAS:n sisältöä on tarkistettu 20.8.2021. 

Hankkeen etenemiseen on vaikuttanut päätös toriparkista (P-tori), johon korttelin kehittäminen 

tukeutui asemakaavamuutoksen aloitusvaiheessa. Kaupunginvaltuuston päätöksen (7.9.2020) 

mukaan P-torin rakentamispäätökselle ei ole edellytyksiä, koska yksityisten toimijoiden 

sitoumuksia ei ole saatu ja koska koronaviruksen vaikutus kaupungin talouteen ja yksityisten 

toimijoiden hankkeiden käynnistymiseen on jäänyt avoimeksi. Sen sijaan keskusta-alueen 

kaavoitusta jatketaan aiempien päätösten mukaisesti ja kaavoitushankkeiden velvoitepaikat 

osoitetaan tonteille ja olemassa oleviin pysäköintilaitoksiin. 

Arco, aiemmin Aihio-arkkitehdit, (Timo Meuronen) saivat kaupungilta 8.10.2020 lähtökohtatietoja 

entisten Centrumin ja Sokoksen kiinteistöjen sekä Sibeliuksen syntykodin alueen suunnittelun 

tueksi. Uudessa lähtökohdassa keskeisiä huomioitavia asioita ovat: mm. pysäköinti on ratkaistava 

ilman toriparkkia, Sibeliuksen syntymäkodin huomioinen kaupunkikuvassa nykyistä paremmin ja 

historiallisen näkymäakselin säilyttäminen Turuntieltä kohti kirkkoa. Alustavat suunnitelmat 

esiteltiin kaupungin edustajille 7.6.2021 ja korttelin muille kiinteistöille 22.6.2021 pidetyssä 

kokouksessa, jonka yhteydessä päätettiin, että esitettyjen suunnitelmien pohjalta voidaan laatia 

kaavaluonnos syksyllä 2021.  
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Kaupunkirakennelautakunta päättää asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen nähtävillä olosta 

14.12.2021. Hyväksymisen jälkeen luonnosvaiheen aineisto sekä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville vähintään kahdeksi viikoksi. 

2.2 Asemakaavan sisältö 

Asemakaava on muutoksen myötä sekä maakuntakaavan (kts. 3.2.2) että oikeusvaikutteisen 

yleiskaavan (kts. 3.2.3) mukainen. Asemakaavan muutostyössä on tutkittu korttelin 

kehittämismahdollisuuksia. Muutoksella käyttötarkoitus suurimmalle osaa korttelissa varataan 

asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Katutasoon edellytetään liike- ja 

toimistotilojen sijoittamista, mutta ylemmissä kerroksissa eri käyttötarkoitusten suhdetta ole 

rajattu. Sibeliuksen syntymäkoti ja sen lähiympäristö on museorakennusten aluetta. Kotimuseon 

yhteyteen rakentuu taskupuisto. Sibeliuksen syntymäkodin lisäksi kaavatyössä on huomioitu RKY-

alueelle sijoittuvien torin laidan rakennusten (Hämeentori ja Kopinkulma) suojelutarpeet. 

Luonnosvaiheessa suojelumerkinnät ovat alustavasti yleisluontoiset, mutta tulevat tarkentumaan 

kaavaprosessin edetessä. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan muutos mahdollistaa voimaan tullessaan tarvittavien lupaprosessien 

käynnistämisen. 

3 Lähtökohdat 

Suunnittelualue sijaitsee aivan kaupungin keskustassa. Alueen kehittäminen liittyy olennaisesti 

Hämeenlinnan kaupungin keskustavision toteutukseen. Keskustavisio 2035 toteuttaa 

elinvoimaisen asumiskaupungin strategista tavoitetta ja edistää kaupungin tavoitteiden mukaisesti 

keskustan vetovoimaisuutta, Hämeenlinnan pysymistä hyvänä työllisyyskaupunkina ja kehittymistä 

merkittäväksi matkailukaupungiksi. 

Suunnittelualueeseen liittyvinä keskustavision päätavoitteina on 

• keskusta-akseleiden ja kävelykeskustan vahvistaminen 
• Sibeliuksen syntymäkodin ympäristön kehittäminen urbaanina 

puistoaukiona/taskupuistona 
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• kohtaamisten, istuskelun ja aktiviteettien mahdollisuuksien tarjoaminen 
• kaupunkiympäristön viihtyisyyden kehittäminen kävelyä ja pyöräilyä painottaen 
• uusien asukkaiden sijoittuminen 
• uusien työpaikkojen lisääminen 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Suunnittelualueen koko on n. 9930 m2. Ympäristö on Hämeenlinnan keskustan alueen palvelujen 

ja toimintojen aluetta. Ympäröivissä kortteleissa ja suunnittelualueella katutasossa on pääasiassa 

liike- ja toimistotiloja. Suunnittelualueen kaakkoisreuna rajoittuu kävelykatu Reskaan, ja osittain 

ympäröivien rakennusten toiminta käyttää myös julkista katutilaa. Ylemmissä kerroksissa on 

asumista, mutta myös hotellitoimintaa, liike- ja toimistotiloja. 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Hämeenlinnan ruutukaava-alueella on selkeät rajat. Pohjoisessa rajana on linnanpuisto, idässä 

Vanajavesi, lännessä entiseen niittynotkelmaan rakennettu moottoritie, joka tuli kaupungin 

länsirajaksi 1960-luvulla. Etelärajana on rannan täyttömaalle 1980-luvulla rakennettu 

Paasikiventie. Rajapintaa vahvistivat edelleen sodan jälkeisinä vuosikymmeninä rakennetut reuna-

alueiden massiiviset ja muurimaiset kerrostalokorttelit. Kaupunkikuvaa hallitseva korkeusasema 

vakiintui tällöin 6-7 kerrokseen, kirkon jäädessä edelleen kaukomaiseman kiintopisteeksi. 

 

Kuva 2 Viistoilmakuva luoteesta keskustan suuntaan kesältä 2021 
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Hämeenlinnan keskusta-alue koostuu merkittävistä historiallisista, arkkitehtonisista ja 

kaupunkikuvallisista kerrostumista. Hämeenlinnan torimaiseman kiintopisteitä ovat kirkon 1798 

ohella hallinnon rakennukset, maaherran talo 1837, raatihuone 1884 ja kaupungin virastotalo 

1968. Hallintorakentamisen ohella toriympäristöä rajaavat muurimaisena rakenteena vuosina 

1902–1971 valmistuneet liike- ja asuintalot, joista pankki- ja vakuutuslaitosten rakennukset 

muodostavat pääosan. 

Toriaukio on selkeästi rajattu avoin tila, jossa kirkko sijaitsee jalustamaisella tasanteella Armas 

Lindgrenin paviljonkien ja puiston rajaamana. Torille on tyypillistä diagonaalit kulkuväylät sekä 

julkisten rakennusten akselit, joista lääninhallitus ja kirkko sijaitsevat samoilla paikoilla kuin 1770-

luvun kaavassa. Kirkko sai edelleen kauko- ja lähimaisemassa hallitsevan kiintopisteen 

muodostavan kellotornin 1830-luvulla. Kirkkoa vastapäätä sijaitsevat punatiilinen KOP 1915 ja sen 

rinnalla rapattu As Oy Hämeentori 1951. Pohjois-eteläsuuntaisen akselin arvorakennukset ovat 

1830-luvun C. L. Engelin piirtämä maaherran residenssi, lääninhallitus ja 1888 valmistunut Alfred 

Caweenin suunnittelema raatihuone. Pankkirakentamisen valtakautta edustaa Oiva Kallion 

Suomalainen Säästöpankin vaalea, klassistinen rakennus 1929 raatihuoneen vieressä. Kulmaan jää 

rahaan liittyvää rakentamista edustava, Harry W. Schreckin suunnittelema funktionalistinen 

Hämeen vakuutuksen toimitalo vuodelta 1938. Tori rakennuksineen on leikkaus 

kaupunkihistoriaan. Rakenne on 1780-luvulta, rakennukset kirkkoa lukuun ottamatta ovat vuoden 

1831 palon jälkeiseltä ajalta. Edustettuina ovat tunnettujen arkkitehtien suunnittelemat ja 1790-, 

1830-, 1880, 1910-, 1930-, 1950- ja 1960-lukuja edustavat rakennukset. Huolimatta aina omaa 

aikaansa edustavista lukuisista rakennuskerrostumista, torimaisema muodostaa erittäin 

tasapainoisen kokonaisuuden, jossa hallitseva elementti on edelleen kirkko. 

Torin laidalla ja suunnittelualueen eteläpuolella kulkevan Hämeenlinnan kaupungin historiallisen 

pääkadun, Raatihuoneenkadun, varrelle ovat keskittyneet monet em. kaupungin keskeiset liike- ja 

hallintorakennukset. Kadun varren rakennuskanta on monipuolista ja hallitsevana piirteenä 

liikerakennuksissa on 1900-luvun alkupuolen kivirakentaminen sekä 1960-luvun hienostunut 

rationalismi. Rakentamisen kerrostumat, materiaalit ja arkkitehtuuri ovat korkeatasoisia ja 

monipuolisia. 
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3.1.2 Kaupunkiakselit 

Kaupunkia halkoo kaksi akselia, joiden lähtökohtina ovat 1770-luvun tielinja (Turuntie) ja 

Hämeenlinnan vallitukset. Julkinen rakentaminen, liikenne, kauppa, aukiot ja puistot ovat 

keskittyneet akseleiden varrelle 1770-luvulta aina nykypäiviin saakka. Kiintopisteitä ovat linna, 

Hämeenlinnan tori, Rantatori ja Pikkutori. Akselit yhdistävät eriluonteisia aukioita. Akseleiden 

yhteyteen rakennettiin koulut, kirkot, maaherran residenssi ja puutarha sekä kaupungin 

raatihuone. Ruutukaavan ulkopuolella, akseleiden jatkeena ovat entiset hautausmaa, 

lääninsairaala, viljamakasiinit ja kasarmit. 

 

Kuva 3 Kaupunkiakselit kuvattuna viitteelisesti ilmakuvassa 

Keskustan kolmannen kaupunginosan korttelille yksi annettiin C.L. Engelin kartassa vuodelta 1831 

nimi Ruusu. Ruusu-korttelin nykyrakenne on monikerroksellinen ja se on rakennettu lähes 

kokonaan umpeen. Korttelissa toistuvat edelleen julkiset katusivut, etenkin katutasossa, sekä 

yksityisemmät sisäpihat, vaikkakin pääosin pysäköinti- ja jätetiloille varattuina. 
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3.1.3.1 Hämeentori 

Korttelin koillisnurkan As Oy Hämeentori, nykyisin Koy Hämeentori edustaa valtakunnallisesti 

merkittävässä Hämeenlinnan torin ympäristössä modernismin asuin- ja liiketaloarkkitehtuuria, 

joka on säilynyt alkuperäisessä käytössä. Rakennus on valimistunut 1951 ja se toimii 

kaupunkikuvallisesti torin rajana, Hallituskadun ja Sibeliuksenkadun maamerkkinä ja katunäkymien 

päätteenä. 

 

Kuva 4 Hämeentorin julkisivu torin suuntaan 
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3.1.3.2 Kopinkulma 

Korttelin kaakkoiskulman 1915 rakennettu KOP:n talo, Kiinteistö Oy Kopinkulma, on kolme-

/neljäkerroksinen asuin- ja liikerakennus. Kivi- ja punatiilijulkisivut rajaavat toria Sibeliuksenkadun 

ja Raatihuoneenkadun kulmassa, kävelykadun puolella kiinteistöön kuuluvat 1960-luvun ja 1980-

luvun kaksikerroksiset tasakattoiset laajennusosat. 

 

Kuva 5 Kopinkulman alkuperäisen osan julkisivu torin suuntaan 

3.1.3.3 Sibeliuksen syntymäkoti 

Sibeliuksen syntymäkodin rakennus on aumakattoinen yksikerroksinen 18,5 x 9,2 m lautaverhoiltu 

hirsirakennus, joka sijaitsee Hallituskadun varrella Ruusu-korttelin pohjoisreunalla. Se on korttelin 
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ainoa rakennus, joka on säilynyt Hämeenlinnan palon jälkeen rakennetuista 1830-luvun taloista. 

Yksikerroksinen puurakennus eroaa katukuvassa sijainniltaan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan 

ympäristöstään. Sibeliuskoti on jäänyt 1970-luvun rakennusten saartamaksi, mutta vanhasta 

pihapiirien hengestä muistuttaa rakennuksen kulmalla yksittäinen suurehko tammi. Korttelin 

ainoat puut ovat talon ympärillä. 

 

Vuonna 1834 rakennettua taloa on muutettu 1870-luvulla uusrenessanssityyliseksi. 1950-luvulla 

rakennus lahjoitettiin museoksi ja palautetiin empireasuun käyttäen alueen purettujen talojen 

alkuperäisiä materiaaleja. Talo on ollut tyypillinen keskustakortteleiden kadunvarsirakennus, jossa 

on ollut apteekkipalveluita, Sibeliuksen aikaan lääkärin vastaanotto ja ennen museoaikaa useita 

vaateliikkeitä, kenkä- ja kukkakauppa. 

Talon arvo on ensisijaisesti kulttuurihistoriallinen Sibeliuksen syntymäkotina ja pitkään toimineena 

erikoismuseona. Museona talo on toiminut 1965 alkaen. Kaupunkikuvallisesti ja 

rakennushistoriallisesti talo edustaa rakennussuojelun varhaista aaltoa. Rakennuksen nykyinen 

ulkoasu on 1960-luvun kaupungin arkkitehti Olavi Sahlbergin laatima. Vuonna 2007 valmistui talon 
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sisätilojen entisöinti, jossa tehtiin perusteellinen tutkimus rakennuksen sisätilan alkuperäisestä 

huonejärjestyksestä ja materiaaleista ja konservoitiin rakennuksesta löydettyjä arvokkaita 

yksityiskohtia. 

3.1.3.4 Centrum 

Vuonna 1969 rakennettu Centrum-tavaratalo aloitti korttelin ensimmäisenä tavaratalona. 

Centrumin tavaratalo lopetettiin jo 1980-luvulla, mutta rakennuksessa ovat jatkaneet muut 

kaupalliset toimijat. Centrumin rakennus on ilmiasultaan muuttunut ja sen alkuperäisyyteen ja 

edustavuuteen kiinnittyvät arvot ovat kadonneet. Paikoitusalueen lisääminen katolle 1987 muutti 

rakennuksen visuaalista ilmettä, kun noin metrin korkuinen vaalea betoniaita lisättiin rajaamaan 

katon paikoitusaluetta. Raatihuoneenkadun puoleiseen päätyyn on puhkaistu ikkunat. 

Sisätiloiltaan Centrum on muuttunut täysin. Ajallinen tunnistettavuus on hämärtynyt 

rakennukseen tehtyjen muutosten takia, mutta tyypillinen 1960- ja 1970-lukujen rakennustapa on 

nähtävillä. Rakennuksen alkuperäinen luonne on merkittävästi muuttunut käytön ja julkisivun 

muutosten myötä. Suunnitteilla olevan hankkeen myötä rakennus puretaan. 

 

Kuva 7 Centrumin kulma Kasarmikadun ja kävelykatu Reskan kulmassa 
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3.1.3.5 Sokos 

Vuonna 1971 on avattu Sokoksen tavaratalo, joka toimi rakennuksessa vuoteen 2014 asti. Sokos 

rakennettiin aikanaan Centrumin tavaratalon ja KOP-rakennuksen väliin ja kiinni olemassa olleisiin 

rakennuksiin, joten rakennuksesta on näkyvissä vain kahden puolen julkisivut. Julkisivujen 

geometria on toisessa kerroksessa vertikaalinen ja niitä hallitsevat ulkonevat prisman muotoiset 

ikkunat. Katutaso on kontrastina yläosalle sisäänvedetty, tummasävyinen ja horisontaalinen, ja 

katutason julkisivu on lasista, kuparilla kehystettyä näyteikkunaa. 

 

Kuva 8 Sokoksen julkisivua kävelykatu Reskalle, taustalla Kopinkulma 

Sokos on ilmiasultaan hyvin säilynyt ja sen alkuperäiset ratkaisut sekä arkkitehtoniset arvot on 

hyvin tunnistettavissa. Vähäiset muutokset on sovitettu alkuperäiseen ilmeeseen. Suunnitteilla 

olevan hankkeen myötä rakennus puretaan. 

Molemmat tavaratalot sijaitsevat torin tuntumassa keskustatoimintojen alueella. Ne ovat osa 

kaupungin merkittävän kauppakadun Raatihuoneenkadun kävelykatua näkymiltään ja 

toiminnoiltaan. Centrumin julkisivu rajaa Kasarmikatua. Centrumin päädyt avautuvat näkymiksi 

Kasarmikadulle molempiin suuntiin. Sokoksen Hallituskadun puoleinen sisään vedetty julkisivu on 

osa Sibeliuskotiin liittyviä näkymiä, sillä Sibeliuksen syntymäkoti rajaa avointa pihatilaa 
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Hallituskadulta. Oman lisänsä kaupunkikuvalliseen merkitykseen luo paikoitusalueen sijaitseminen 

rakennusten katoilla. Katoilta aukeaa näkymät viereisten kortteleiden rakennuksiin sekä 

tavaratalojen sisäpihalle. 

 

Kuva 9 Centrumin, Sokoksen ja Sibeliuksen syntymäkodin sisäpiha 

Sokoksen ja Centrumin sisäpiha-alue on yhteinen. Sisäpihan olennainen elementti on vanha 

Sibeliuskoti sekä sen sisäänkäyntipihan alue. Rakennus rajaa laajempaa piha-aluetta Hallituskadun 

puolelta. Centrumin puolella piha on korkeammalla kuin Sokoksen puolella, ja portaat yhdistävät 

pihat. Piha on laatoitettu ja siellä on penkkejä Centrumin ajoluiskaa rajaavaa betoniaitaa vasten. 

Sisäpihalla ei ole erityisiä kiinteitä rakenteita eikä sillä ole kaupunkikuvallista erityisyyttä. Sisäpihaa 

on ehostettu kulloisenkin tarpeen mukaan. Piha-alueen molemmilla reunoilla ovat kulkuluiskat 

sekä Centrumin kellariin että katon pysäköintialueelle. 

3.1.4 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Alueella ei ole merkittäviä 

luontokohteita tai -arvoja. 
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Maastonmuodot alueella ovat melko tasaiset. Korkein kohta on Hallituskadun ja Kasarmikadun 

kulmaus. Merkittävin korkeuseron vaihtelu on suunnittelualueen Sibeliuksenkadun puoleisella 

sivulla. Kokonaisuudessaan erot ovat silti melko vähäisiä. 

3.1.5 Yhdyskuntarakenne 

Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin tai 

kaupunginosan sisäistä rakennetta. 

3.1.5.1 Väestö 

Hämeenlinnan ruutukaavakeskustassa asuu noin 5 270 asukasta. Keskustassa asumisväljyys on 

kasvanut viime vuosikymmeninä, kun lapsiperheiden määrä keskustassa on vähentynyt. Yksin ja 

kaksin asuvien ruokakuntien määrä on kuitenkin kasvussa, mikä luo painetta pienentää uusien 

asuinrakennusten keskimääräistä asuntokokoa, kun pienasunnoista on aiempaa suurempi kysyntä. 

Keskustan väestörakenteessa on yliedustettuina 65+ -ikäiset ja alle 25-vuotiaat kotoa muuttaneet 

nuoret aikuiset. Hämeenlinnan keskustassa rakennuskanta on eri aikoina rakentunutta. 

Sosiaalinen rakenne on siten monimuotoista.  

Tiedot ruutukaavakeskustan väestörakenteesta sekä sen kehityksen ennusteista tarkentuvat 

kaavaprosessin edetessä. 

3.1.5.2 Kaupunki-taajamakuva 

Kaava-alue on osa keskustan yhdyskuntarakennetta ja siten osa tiiviisti rakennettua ympäristöä. 

Läheisillä korttelialueilla asemakaavoissa osoitettu rakentamistehokkuus vaihtelee noin 2.5 – 3.7 

välillä. Ruutukaavakeskusta on selkeästi vesistöön ja moottoritiehen rajautunut ja hyvin 

kaupunkimaiseksi rakentunut alue. 

3.1.5.3 Asuminen 

Ruutukaavakeskustassa asuminen on sijoittunut pääasiassa kerrostaloihin. Katutason tilat ovat 

yleisimmin liikekäytössä ja ylempiin kerroksiin sijoittuu sekä toimisto- että asuintiloja. Myös 

joitain, yleensä vanhempia, puutaloja on asumiskäytössä. Ruusukorttelissa asumista on tällä 

hetkellä ainoastaan Hämeentorin rakennuksessa. 
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3.1.5.4 Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Ruutukaavakeskustan elinkeinotoiminnan nykytilanne ja ennusteet tarkentuvat kaavaprosessin 

edetessä. 

3.1.5.5 Virkistys 

Ruutukaavakeskustassa virkistyskäytön kannalta merkittäviä puistoja on yhteensä 12,9 hehtaaria, 

tästä Linnan puiston osuus on noin 5,2 ha. Näiden puistojen osuus on ruutukaavakeskustan pinta-

alasta (73,3 ha) noin 17,6 %. Lisäksi keskustan reunoilla on noin 0,8 ha liikennealueiden läheisiä 

kaavoitettuja virkistysalueita, joilla on merkitystä lähinnä suojaviheralueina ja katuvihreänä. 

Suunnittelualueella ei ole varsinaisia virkistysalueita. Merkittävin virkistyskäyttöön soveltuva 

suunnittelualueen osa on Sibeliuksen syntymäkodin sisäänkäyntipiha ja sen viereiset piha-alueet. 

3.1.5.6 Tekninen huolto 

Ruutukaavakeskustan teknisten verkostojen ja huollon tilanne tarkentuvat kaavaprosessin 

edetessä. [Kunnallistekniikka, sähköverkko, kaukolämpö] 

3.1.5.7 Ympäristöhäiriöt 

Ruutukaavakeskustan ympäristöhäiriöiden tilanne tarkentuu kaavaprosessin edetessä. [Melu, 

tärinä, ilmanlaatu, saastuneet maa-alueet] 

3.1.5.8 Sosiaalinen ympäristö 

Sosiaalisen ympäristön kuvaus ruutukaavakeskustan alueella tarkentuu kaavaprosessin edetessä. 

3.1.6 Maanomistus 

Alue on liittyviä katualueita ja Sibeliuksen syntymäkodin tonttia lukuun ottamatta yksityisessä 

omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

Maankäytön suunnittelua ohjataan valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla ja kaavoituksella. 

Kaavoituksessa on kolme tasoa, josta ylin ja laajimman alueen käsittävä on maakuntakaava. 
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3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmää. Kaavamuutos toteuttaa em. tavoitteiden osalta valtakunnallisesti 

arvokkaan kulttuuriympäristön ja luonnonperinnön arvojen turvaamisen sekä kaupungin keskusta-

alueen eheyttämistä asumispainotteisella rakentamisella, missä joukkoliikenne, kävely ja pyöräily 

ovat hyvin saavutettavissa. 

3.2.2 Maakuntakaava 

Hämeen liiton laatima Maakuntakaava 2040 on tullut voimaan vuonna 2019 (maakuntavaltuusto 

27.5.2019). Suunnittelualueen merkintöjä ovat keskustatoimintojen alue (punainen C-

aluemerkintä) sekä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, rky (sinisellä 

rajattu sininen vaakarasteri) 

 

Kuva 10. Ote maakuntakaavakartasta, jossa suunnittelualue rajattuna oranssilla 

C-aluemerkinnällä osoitetaan keskustamaisen asumisen ja keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- 

ja muiden toimintojen alueet niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. 

Suunnittelumääräyksenä alueella on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen eheys, 
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kaupunkikuvan omaleimaisuus, asuinympäristön laatu ja monipuolisuus, yhteydet seudullisille 

virkistysalueille, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkkojen kattavuus, sujuvuus ja 

turvallisuus sekä liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kehittäminen. Alueen 

suunnittelussa on turvattava kulttuuriympäristön arvojen säilyminen. 

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, RKY (sinisellä rajattu sininen 

vaakarasteri ja C159-kohdemerkintä). Suunnittelualueen itäreunan rakennukset; Kopinkulma ja 

Hämeentori kuuluvat toria kehystäviin rakennuksiin, jotka ovat tämän suojelumerkinnän piirissä. 

3.2.3 Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 14.5.2018 hyväksymä ja 

20.5.2020 kokonaisuudessaan lainvoiman saanut oikeusvaikutteinen kantakaupungin yleiskaava 

2035. 

 

Kuva 11. Ote yleiskaavasta, jossa suunnittelualue rajattuna oranssilla 

Suunnittelualueen aluemerkintä on punainen CK, liike- ja toimistopainotteinen 

keskustatoimintojen alue. Korttelialueelle on asemakaavassa osoitettu pysäköintilaitoksen 

merkintä ja kevyen liikenteen yhteystarve korttelin läpi. Kortteliin rajoittuvat katualueet ovat 
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yleiskaavassa merkitty hitaan liikkumisen kaduiksi ja Raatihuoneenkadun osuus on merkitty 

kävelykaduksi. 

Sibeliuksen syntymäkoti, Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Kopinkulma, Kiinteistö Oy Hämeentori ja 

Sokoksen rakennukset on merkitty suojeltavana rakennuksena. Merkinnän mukaan rakennuksessa 

ja muut alueella tehtävät toimenpiteet, korjaus- ja muutostyöt sekä täydennysrakentaminen, tulee 

olla sellaisia, että alueen rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemakuvallisesti 

arvokas luonne säilyy.  

Kortteli sijoittuu arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön, jolloin alueen suunnittelun 

lähtökohdaksi on otettava kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö, jonka arvot säilytetään. 

Asemakaavoitettavilla alueilla suojelu ratkaistaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. 

Alueella tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen sekä muut suoritettavat toimenpiteet on 

sopeutettava rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, taajamakuvallisiin, 

kulttuurihistoriallisiin ja/tai maisemallisiin arvoihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennusten 

sijoitteluun, mittakaavaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin. 

Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Kopinkulma, Kiinteistö Oy Hämeentori sijoittuvat torin ympäristössä 

valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Aluetta koskevista 

merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä on varattava museoviranomaiselle tilaisuus 

lausunnon antamiseen. 

3.2.4 Asemakaava 

Keskustaan on laadittu asemakaavat vuosina 1778, 1794, 1826, 1832, 1845 ja 1887. Näissä 

kaavoissa keskusta sai nykyiset historialliset rajansa ja rakenteensa. Kruunulle kuuluneen 

Keinusaaren itäpuolelle sijoittuva Kiistalan alue kaavoitettiin ja liitettiin kaupunkiin 1910-luvulla, 

jolloin 1862 rakennetusta rautatiestä ja asemasta tuli vähitellen kiinteä osa kaupunkia. Keskustan 

nykymaiseman rakennuskannan osalta keskeisiä ovat vuoden 1959 asemakaava sekä yleiskaavat 

1957, 1971 ja 1992. 

Lukuisat tuhoisat kaupunkipalot, erityisesti Turun palo 1827, toivat 1800-luvun 

asemakaavoitukseen paloturvallisuuden keskeiseksi periaatteeksi. Hämeenlinnassa vuoden 1831 

tulipalo tarjosi mahdollisuuden korttelirakenteen uudistamiseen ja laajennukseen kaupungin 

reuna-alueilla. Engelin suunnitelman mukaan Hämeenlinnan kaupunkirakennetta väljennettiin 
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leveillä kaduilla, aukioilla, puistoilla ja kortteleita jakavilla palokujilla. Katujen varsiin istutettiin 

lehtipuita ja talojen väliset aidat ja portit yleistyivät. Hämeenlinnaan vaikutti myös Engelin työ 

Helsingissä, erityisesti Pietarista saadut ihanteet.  

 

Kuva 12 Ote voimassa olevasta asemakaavasta 

Korttelissa on kaksi voimassa olevaa asemakaavaa vuosilta 1966 (kaavanro: 620) ja nk. 

Kopinkulmalla (tontti 1) omansa vuodelta 1977 (kaavanro: 1183). Voimassa olevassa 

asemakaavassa liikerakennusten korttelialuetta ovat kiinteistöt 2002 ja 2003 (AL-4) ja kiinteistö 

1004 (AL-2). Kiinteistö 1 Sibeliuksenkadun ja Hallituskadun kulmassa on yhdistettyjen liike- ja 

asuinrakennusten korttelialutta (ALK). Sibeliuksen syntymäkotiin kohdistuu merkintä (EM): 

”Sibeliuksen syntymäkoti, joka on säilytettävä.” 

3.2.5 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Hämeenlinnan kaupungin Keskustavisio 2035:n tavoitteiden mukaan asukasmäärän kasvu lisää 

palveluiden kysyntää ja siten turvaa palveluiden säilymistä ja edelleen kehittämistä. Keskustan 

elinvoimaisuus tuo varmuutta myös asuntojen arvon säilymiseen. Keskustassa halutaan asua 

ennen kaikkea palveluiden läheisyyden ja asumisen helppouden vuoksi. Uudisrakentamisen on 

parannettava olemassa olevaa elinympäristöä myös alueella jo asuvien näkökulmasta. Uusien 
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alueiden suunnittelussa tulee turvata asumismuotojen ja asuntojen hallintamuotojen 

monipuolisuus. Keskustassa ja sen liepeillä on oltava myös kohtuuhintaisia perheasuntoja 

vuokrattavaksi. Keskusta-asumisen kysyntä kasvaa yksin ja kaksin asuvien määrän kasvaessa. 

Korkean rakentamisen selvityksen mukaan koko ruutukaavakeskustassa rakentamisen tulee olla 

toteutukseltaan ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoista, rakennushankkeet eivät saa heikentää 

valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävien arvoalueiden arvoja tai erityispiirteitä. 

Rakentamiselle suositeltava kerrosluku on enintään kahdeksan (VIII). Kulttuuriympäristön 

tarkasteluissa osoitetuilla historiallisilla akseleilla näinkään korkeaa rakentamista ei voida 

kaupunkikuvallisista ja kulttuuriympäristön suojelun syistä suositella. Poikkeuksen edelliseen 

korkeusmaailmaan muodostaa myös keskustan elinvoimaisuuden kannalta tärkeä ns. 

Ykköskortteli, jossa kortteliin - tosin vain erityisen tarkoin sijainniltaan ja arkkitehtuuriltaan 

kaupunkikuvaan sovittaen - olisi tämän selvityksen tarkastelujen perusteella mahdollista sijoittaa 

myös kahdesta kolmeen korkeampaa (sijainnista korttelissa riippuen enintään 9 tai enintään 12-

kerroksista) tornimaista ja hoikkaa rakennusosaa. 

Ykköskorttelia koskevat seuraavat reunaehdot: 

• Korttelista tulee muodostaa toiminnallisesti monipuolinen ns. hybridikortteli, johon 
sijoittuu sekä asumista että muita toimintoja. 

• Kortteliin sijoittuva muuta rakentamista korkeammaksi nouseva rakentaminen on 
sijoitettava korttelin äärilaidoille ja sen on oltava arkkitehtuuriltaan erityisen 
korkeatasoista, harkittua, ympäristöön sovitettua ja kirkontornin arkkitehtuurin 
kanssa kilpailematonta. 

• Arkkitehtuuriin, mm. torniosien sirouteen, tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tätä 
silmällä pitäen muuta keskustan rakentamista korkeammalle nousevat 
rakennusosat suositellaan porrastamaan ja/tai viistoamaan siten, että ylimpien 
kerrosten (vähintään kahden ylimmän kerroksen) rakennusala on enintään 2/3 
jalustasta nousevan torniosan alemmista kerroksista tai kattokerroksen korkeus 
muita kerroksia näkyvästi suurempi ja muoto voimakkaasti suippeneva. 

• Uudisrakentaminen ei saa muodoiltaan tai väritykseltään kilpailla huomiosta linnan 
maiseman tai kirkon kanssa 

• Korttelin suunnittelijalta vaaditaan erityistä pätevyyttä ja näyttöjä 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisten kohteiden suunnittelusta. Tästä säännöstä 
voidaan poiketa, mikäli suunnittelija on valikoitunut korkeatasoiseksi todetun 
suunnittelukilpailun kautta. 
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3.2.6 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, RKY 

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu 

maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. 

Suunnittelualueesta Kiinteistö Oy Hämeentori ja Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Kopinkulma kuuluvat 

Museoviraston inventoinnin kohteeseen ”Hämeenlinnan tori, kirkko ja Pikkutori”. 

 

Kuva 13 Ote RKY-kohteiden kartasta, jossa suunnittelualue rajattuna oranssilla 

Valtioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Päätös edellyttää, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 

arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus turvataan maakuntien 

suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. 

3.2.7 Liikennejärjestelyt 

Suunnittelualuetta reunustavat kolmelta puolelta ajoneuvoilla liikennöitävät, yksisuuntaiset 

kulkuväylät. Yksi korttelin sivu rajautuu kävelykatu Reskaan. Pysäköinti on nykyisillä tonteilla 

keskittynyt kellareihin sekä tavaratalorakennusten katolle. Ajoluiskat kellareihin sekä katolle ovat 
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Hallituskadulta sekä Sibeliuksenkadulla Kopinkulman ja Hämeentorin rakennusten välissä. Lähin 

pysäköintilaitos on Kaivoparkki, joka sijaitsee suunnittelualueesta noin 350 m päässä. 

Linja-autopysäkkejä on korttelin kolmella sivulla; Hallituskadulla, Kasarmikadulla ja 

Sibeliuksenkadulla. Palvelulinjan pysäkki on myös aivan korttelin nurkalla, Raatihuoneenkadulla. 

Mahdollinen tuleva pyörätie Sibeliuksenkadulla 

Huoltoliikenne 

3.2.8 Hulevedet 

Suunnittelualueen hulevedet johdetaan sadevesiputkia pitkin alueelta pois. Tällä hetkellä 

ydinkeskustan alueella ei ole varsinaista hulevesien viivyttämisjärjestelmää. Usein runsaimmat 

sadevedet valuvat Paasikiventielle. 

Hulevesien nykytilanne tarkentuu kaavaprosessin edetessä. 

4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

Asemakaavan muutos etenee vireilletulon jälkeen valmisteluun ja luonnosvaiheeseen (nykyinen 

vaihe). Luonnosvaiheessa annettuihin mielipiteisiin vastataan ja suunnitelmia tarkennetaan niiden 

perusteella ehdotusvaiheessa. Ehdotusvaiheessa annetut muistutukset käsitellään ja kaava etenee 

hyväksymisvaiheeseen. Asemakaavamuutos saa lainvoiman kaupunginvaltuuston 

hyväksymispäätöksellä. 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä 

koskevat päätökset 

Kaavoitukseen on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 

kaavoituksen käynnistämisestä ja asemakaavan muutos on tullut vireille vuoden 2019 

kaavoituskatsauksessa. Kaupunki ja yksityinen maanomistaja laativat erillisen 

maankäyttösopimuksen asemakaavan valmistelun yhteydessä.  
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4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osalliset voivat vaikuttaa asemakaavan muutokseen sen laatimisen eri vaiheissa. Osallisia ovat ne, 

joiden etuihin tai oloihin kaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi 

kunnan viranomaistahot tai hallintokunnat sekä muut tahot; maanomistajat tai -haltijat, naapurit, 

elinkeinonharjoittajat ja muut vaikutuspiiriin kuuluvat tahot. Museovirastolta pyydetään lausunto 

valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (RKY) koskevia muutoksia tehdessä. 

Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan osallistumis- ja 

vuorovaikutusmenettelyt. OAS on tämän selostuksen liitteenä. 

Kaavaprosessista tiedotetaan kuulutuksilla Kaupunkiuutisissa sekä kaupungin ilmoitustaululla. OAS 

on saatavilla koko kaavaprosessin ajan ja asiakirjaa päivitetään tarvittaessa. 

4.2.1 Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavamuutoksen laatimisen aloitus, kaavatyöhön liittyvä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos saatetaan viranomaisille tiedoksi. Hanketta on esitelty 

viranomaisille eri yhteyksissä kaavan vireilletulon jälkeen.  

Asemakaavamuutokseen tullaan alustavasti pyytämään lausuntoa museoviranomaiselta 

(vastuullinen aluemuseo), Hämeen liitolta, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, 

Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta. 

Viranomaisyhteistyötä jatketaan esiin nousevien tarpeiden mukaisesti kaavaprosessin edetessä. 

4.3 Asemakaavan tavoitteet 

Kortteli 1 rakentamisen yhteydessä kaupungin tavoitteena on kasvattaa ydinkeskustan 

asukasmäärää ja näin tukea positiivista ostovoiman kehitystä. Tarkoituksena on mahdollistaa 

edelleen monipuolisen erikoiskaupan säilymisen ja kehittymisen keskustassa. Tavoitteena on 

mahdollistaa Sibeliuksen syntymäkodin ympäristön kehittäminen ja sitä kautta vahvistaa museon 

houkuttelevuutta, kehittää toimintoja ja luoda Hallituskadun varteen elämyksellinen urbaani 

taskupuisto. Kaupungin tavoitteena on vahvistaa torin ja kauppakeskus Goodmanin välistä 
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yhteyttä ja kehittää kävelykatu Reskaa näitä yhdistävänä elävänä kaupan, palveluiden ja asumisen 

akselina. 

Tonttien 2002 ja 2003 (Entiset Centrum ja Sokos) omistaja tavoittelee noin 28 500 k-m2 

rakennusoikeutta kiinteistöilleen. Suunnitelma käsittää pääasiassa asuntorakentamista, katutason 

liikerakentamista sekä kellaripysäköintiä noin 150 autolle. 

Kiinteistö Oy Hämeentori tavoittelee tässä vaiheessa Hallituskadun puoleiselle osalle kahta 

lisäkerrosta, arviolta 500 – 600 k-m2. 

Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Kopinkulman aikajänne lisärakentamiselle on noin 10 vuotta. 

5 Asemakaavan kuvaus 

Asemakaavan muutos lisää asumisrakentamisen mahdollisuuksia alueella, kehittää jalankulun 

yhteyksiä torin suuntaan ja elävöittää katutilaa Reskan, Kasarmikadun ja Hallituskadun suuntiin. 

5.1 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja valinta 

Ykköskorttelin kehittäminen on ollut laajasti esillä Hämeenlinnan keskustan kehityssuunnitelmissa 

jo usean vuoden ajan. Asemakaavaratkaisun luonnostelussa on keskitytty alueelle soveltuviin 

kerroskorkeuksiin, rakennusoikeuden määrään ja rakennusmassan kokonaisuuden sovittamiseen 

ruutukaavakeskustassa. Suunnittelu on lähtenyt siitä, että olevat Sokoksen ja Centrumin 

rakennukset puretaan. 

Asemakaavanmuutosta Sokoksen ja Centrumin tonteilla on kehitetty samanaikaisesti 

rakennussuunnitelmien luonnostelun kanssa. Arkkitehtitoimisto Arcon toimittamien 

rakennussuunnitelmaluonnosten mukaisessa perusratkaisussa on pitäydytty melko pitkälle, joitain 

yksityiskohtia muokaten. Kopinkulman ja Hämeentorin tonteilla kaavaluonnosta on laadittu esiin 

tuotujen kiinteistöjen tavoitteiden mukaisesti sekä mm. yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. 

Ensimmäisessä luonnoksissa Sokoksen ja Centrumin tonteille kerrosluvut olivat matalimmalta 

kohdaltaan viisi ja tornien osuudella kaksitoista kerrosta. Pääosiltaan rakennusta on 

kaavamääräyksillä madallettu näkymäakselin osalta neljään kerrokseen sekä tornien osuudelta 

yhteentoista ja kymmeneen. 
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Hämeentorin ja Kopinkulman tonteilla alustavia suunnitelmia on myös muokattu kaavamääräyksin 

suuntaan, joka ottaa huomioon yleiskaavan määräykset, säilyttää näkymäakselin korttelissa ja 

mahdollistaa julkisivujen porrastamisen kävelykadun suuntaan. 

5.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Asemakaavamuutoksen luonnosvaihetta on alustavasti esitelty kaupunginhallitukselle ja 

kaupunkirakennelautakunnalle iltakoulussa 29.11.2021. Luonnosvaihe on viety 

kaupunkirakennelautakunnalle käsiteltäväksi ja sen nähtäville laittamisesta on päätetty 

14.12.2021. 

5.3 Kaavan rakenne ja mitoitus 

Asemakaavaratkaisussa merkittävin osa alueista varataan asuin-, liike- ja toimistorakennusten 

korttelialueiksi. Maantasokerrokseen edellytetään yleismääräyksissä sijoittamaan liike-, toimisto- 

tai palvelutiloja. Muutoin eri toimintojen osuutta rakennusoikeudesta ei ole rajattu. 

Sibeliuksen syntymäkoti ja sen ympäristö varataan museorakennusten korttelialueeksi. 

Korttelipiha (leikkiin ja oleskeluun varattava alue) sijoittuu toisen kerroksen pihakannelle. Pihan 

koko likimain 1 500 m2. 
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Kuva 14 Ote kaavakartan luonnoksesta 

5.4 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Uudisrakentaminen sopeutetaan mahdollisuuksien mukaan olevaan rakennuskantaan.  

Katutason julkisivumateriaalit kävelykatu Reskalle ja Kasarmikadulle ovat mieluiten luonnonkiveä 

(kuten ympäröivissä kivijaloissa), voimakas lasisuus ja runsaat näyteikkunat liiketiloihin vahvistavat 

keskustamaista ilmettä ja rikastuttaa kaupungissa liikkujan kokemusmaailmaa. Sibeliuksen 

syntymäkodin suuntaan voidaan sovittaa myös muita, vaihtoehtoisia materiaaleja, jotka sitovat 

taskupuiston rajaavia elementtejä mahdollisuuksien mukaan yhteen. Tornimaisten osien 

julkisivukäsittelyssä pyritään keventämään niiden olemusta, joko niiden materiaalilla tai sävyllä. 

Julkisivuihin liittyvät kyltit ja mainokset sekä tekniset rakenteet tai ratkaisut on integroitava osaksi 

julkisivujen arkkitehtuuria. Rakennusten katolle sijoitettavat laitteet ja rakennelmat sijoitetaan 

yhtenäisen vesikaton alle, osaksi rakennusten arkkitehtuuria. Ne eivät saa erottua häiritsevästi 

katon linjasta tai rakennusten kokonaismassasta. Tekninen tila vesikaton alla ei muodosta 

kerrosta. 
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Aukotuksen ei suosita olevan ”lähiömäisen” toiminnallista. Aukotuksessa on pyrittävä joko koko 

julkisivun läpi kulkevaan järjestelmälliseen toteutukseen ja julkisen rakennuksen ilmeeseen tai 

vaihtoehtoisesti vapaaseen sommitelmaan. 

Parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä tai ranskalaisia parvekkeita. Parveketornit eivät sovellu 

kaupungin keskustan ilmeeseen. 

Kotimuseon liittyminen Hallituskadun kaupunkikuvaan pienen puistoalueen myötä on merkittävä 

kohennus nykytilanteeseen. 

Kaavan määräykset mm. suojelumerkintöjen, hulevesijärjestelmän ja materiaalien suhteen tulevat 

tarkentumaan kaavaprosessin edetessä. 

5.5 Aluevaraukset 

Aluevaraukset ovat asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL), ala yhteensä n. 8800m2. 

sekä Sibeliuksen syntymäkodin ympärille sijoittuvalle uudelle tontille museorakennusten 

korttelialue (YM), ala n. 1130m2. 

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella voi olla asuinrakennuksia, liike- ja tai 

toimistorakennuksia sekä yhdistettyjä asuin-, liike- ja toimistorakennuksia. Maantasokerros on 

varattava liike- ja palvelutiloiksi, ei kuitenkaan raskasta huoltoa vaativaan käyttöön (esimerkiksi 

päivittäistavarakauppa). Maantasokerroksen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava 

korttelin sisäiset jalankulun yhteystarpeet (käytettävissä liiketoiminnan aukiolon puitteissa). 

Toisen kerroksen kattopihalle on leikki- ja oleskelutilan yhteyteen liitettävä viherelementtejä.  

Vanhojen tavaratalorakennusten tonteille sijoittuu enintään kahden kerroksen korkuinen 

pysäköintikellari. Maanalaisten tilojen vaatimat katutasoon johtavat uloskäynnit, kuilut ja muut 

tilat integroidaan rakennuksiin ja maanalaisiin tiloihin siten, että piha-alueelle ei synny erillisiä 

rakennelmia. Myös olevien maanalaisten tilojen sekä niihin johtavien kulkureittien yhdistämistä 

mahdollisuuksien mukaan uuteen rakenteeseen suositellaan. 

Museorakennusten korttelialue toteutetaan Sibeliuksen syntymäkodin ympärillä puistomaisena 

alueena. Ulkotilat ja valaistus on suunniteltava osaksi kulttuurihistoriallista arvokasta 
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kokonaisuutta ja ne tulee toteuttaa korkeatasoisina, aikaa kestävinä ja arvokkaaseen ympäristöön 

soveltuvina. 

5.6 Kaavan vaikutukset 

Kaavan vaikutuksia erilaisista näkökohdista arvioidaan työn edetessä. Luonnosvaiheessa esitetyt 

vaikutusten arviot ovat alustavia. Kaavan vaikutuksista lausutut mielipiteet huomioidaan 

asemakaavamuutoksen kehittämisessä. 

5.6.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

Kaavamuutos toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita yhdyskuntarakenteen 

tiivistämisen tavoitteen osalta. Uusi asuinrakentaminen voi tuoda ruutukaavakeskustaan jopa 500 

asukasta lisää (asumisväljyydellä 40 k-m2/hlö, asumiseen käytettävän kerrosalan ollessa 20 000 k-

m2). Kaavan toteuttaminen luo edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle 

yhdyskuntakehitykselle, koska se tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

Asemakaavamuutoksella edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää 

saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta ja yksityisautoilun tarvetta, koska alue sijaitsee 

keskustassa joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Alue on myös kävellen ja pyörällä hyvin 

saavutettavissa ja tulevaisuudessa Hämeenlinnan kaupungin tavoitteisiin kuuluvat parannukset 

kävely- ja pyöräily-ympäristön kehittämiseen ykköskorttelin lähikaduilla. 

Uudisrakentamisella tehostetaan olemassa olevan yhdyskuntatekniikan käyttöä, sillä hanke 

tukeutuu pääosin olemassa oleviin verkostoihin. Asukasmäärän kasvattaminen keskusta-alueella 

lisää keskustan palveluiden kysyntää ja siten vahvistaa keskustan elinvoimaisuutta. Kaava ja 

alustavat rakennussuunnitelmat mahdollistavat myös liike- ja toimistotilojen rakentamisen, joten 

on todennäköistä, että työpaikkojen määrä suunnittelualueella kasvaa nykyisestään. 

5.6.2 Vaikutukset liikenteeseen 

Joukkoliikenteen palvelut ovat ykköskorttelin ympärillä erittäin hyvät, joten alueella on 

potentiaalia asua myös ilman omaa autoa. Asemakaavassa annetaan autopaikoituksen 

vähimmäisvaatimukset, joissa on huomioitu alueen sijoittuminen joukkoliikenteen käytön kannalta 
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ja palveluihin nähden keskeisesti. Pysäköintinormien osalta kaavassa noudatetaan 

kaupunginvaltuuston hyväksymää keskustan pysäköintiohjelmaa (KV 14.11.2016).  

Mikäli koko uudisrakentamiselle osoitettu rakennusoikeus käytetään siten, että 20 000 k-m2 ja 

6 000 k-m2 uutta liike- tai toimistorakentamista, on autopaikkatarve noin 240 autopaikkaa. 

Pysäköintinormeissa huojennuksia myönnetään tietyin perustein. Lopullinen autopaikkojen tarve 

tarkentuu suunnittelun edetessä. Kaavassa sallitaan korkeintaan kahden maanalaisen 

pysäköintikerroksen rakentaminen. 

Kaavan toteutumisen liikenteelliset vaikutukset eivät heikennä suunnittelualuetta ympäröivän 

reitistön toimivuutta tai sen liikenneturvallisuutta. 

5.6.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 

Useista, jollei kaikista, näkymäsuunnista tarkasteltuna korkeat torniosuudet tulevat olevaan uusi, 

havaittava elementti kaupungin siluetissa. 

Turuntien näkymässä ruutukaavan pääakseliin kuuluvat kirkon torni ja kirjastorakennus säilyvät 

dominantteina, vaikka ykköskortteli rakentuu korkeana. Uuden rakennusmassan korkeat osat 

keskitetään korttelinkulmiin, jolloin historiallinen näkymäakseli säilyy olemassa. Mäen päältä 

risteystä ja siltaa kohti kuljettaessa maisema muuttuu historiallisesta moderniksi. Edempänä mäen 

alla, risteyksessä tai Goodmanin edustalla sillalla, kirkon torni ei enää näy, vaan katsojaa lähimmäs 

sijoittuvat uudet tornit pilkottavat horisontissa. Tämä maiseman muutos on hyvä esimerkki siitä, 

miten paljon maaston korkeuseroilla on vaikutusta näkymiin. 

Keskusta-alueella uudet tornit tuovat täysin uuden mittakaavan alueen rakennusten 

korkeusmaailmaan. Korkean rakentamisen selvityksessä on tutkittu siihen soveltuvat paikat ja 

selvityksessä todetaan Ruusukorttelin soveltuvan kaikkein korkeimman rakentamisen paikaksi, 

jopa kahteentoista kerrokseen saakka. Kirkontornin lisäksi uudisrakentamisella muodostuu 

ruutukaavakeskustaan uusi maamerkki. 

Asemakaavalla suojellaan torin reunan rakennukset; Hämeentori ja Kopinkulma sekä Sibeliuksen 

syntymäkoti. Vanhojen liikerakennusten purkaminen ja laajamittainen uudisrakentaminen 

kohentaa ykköskorttelin ja kävelykatu Reskan yleisilmettä. Rakentamisen laatuun on kiinnitettävä 



 Asemakaavamuutoksen selostus, Luonnos 31 (34) 
 2.12.2021 

 

 

erityistä huomiota, jotta uudisrakentamisesta muodostuu arvokas osa ajallisesti kerroksellista 

kaupunkikuvaa.  

5.6.4 Vaikutukset luontoon, virkistykseen, sosiaaliseen ympäristöön sekä 

elinoloihin 

Kaavamuutoksella ei ole negatiivisia vaikutuksia luontoon, sillä alueelta ei poistu merkittäviä 

luonnonympäristön kohteita. Muodostuva taskupuisto lisää luonnonelementtejä 

suunnittelualueelle ja sen liittyminen Sibeliuksen syntymäkodin toimintoihin luo uusia virkistyksen 

mahdollisuuksia. Myös asumisen yhteyteen rakentuvat kattojen oleskelu- ja leikkialueet lisäävät 

merkittävästi suunnittelualueen virkistyksen mahdollisuuksia sekä luontoelementtejä. 

Nykyisen väestörakenteen pohjalta on huomattavissa, että keskusta-alueen asuminen on 

erityisesti nuoria ja ikääntyviä kiinnostava vaihtoehto. Pihoista on mahdollista muodostua eri 

asukasryhmiä palvelevia asukkaiden välistä yhteisöllisyyttä lisääviä tiloja. Samoin taskupuiston ja 

kävelykadun siirtymäkohdat luovat lukuisia mahdollisuuksia kaupunkilaisten spontaaneihin 

kohtaamisiin. 

5.6.5 Taloudelliset vaikutukset 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää hulevesijärjestelmän rakentamista, kaukolämpö, muita 

kustannuksia? Kustannusten suuruus arviolta? Hulevesijärjestelmän toteutuksesta aiheutuu 

kustannuksia, mutta hulevesien hoitaminen ruutukaavakeskustassa tulisi ajankohtaiseksi kaikesta 

huolimatta. Lisäksi kustannuksia aiheuttavat taskupuiston rakentaminen, jonka kustannuksia ei ole 

vielä arvioitu. Näihin kustannuksiin vaikuttavat mm. puiston lopullinen laajuus, tekniset ratkaisut, 

jäsentelyn taso, kalustus, varustus ja materiaalivalinnat. 

Potentiaalista tuloa asemakaavan toteuttaminen tuottaa lisääntyvän asukasmäärän myötä. 

5.7 Ympäristön häiriötekijät 

Uusi, korkeampi rakentaminen saattaa tukkia näkymiä jostain suunnista.  

Asemakaavamuutos lisää kaupunginosan asukasmäärää ja purkamisen sekä rakentamisen aikaiset 

järjestelyt tuovat melu- ja pölyhaittaa. 
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5.8 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavakartassa käytetään ympäristöministeriön ohjeen mukaisia merkintöjä. Kaava-aluetta 

koskevat lisäksi seuraavat yleismääräykset; 

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT 

Rakennettaessa on osoitettava vähintään yksi autopaikka 

• kutakin asuinrakentamisen 120 k-m2 kohti 
• kutakin muun palvelun ja liikerakentamisen 70 k-m2 kohti 
• kutakin toimistorakentamisen 100 k-m2 kohti 

Mikäli autopaikat ovat nimeämättömiä, voidaan nimeämättömien autopaikkojen osalta 

autopaikkavaatimusta laskea 20%. 

Mikäli tontti liittyy yhteiskäyttöjärjestelmään, yhteiskäyttöautoja voidaan osoittaa siten, että yksi 

yhteiskäyttöautopaikka vastaa neljää autopaikkaa. Yhtä tonttia kohden voidaan ottaa käyttöön 

yksi yhteiskäyttöauto. 

Rakennussuojelukohteissa voidaan käyttötarkoitus huomioiden saada huojennusta 

pysäköintinormeista enintään -20%. 

Autopaikkoja saa rakentaa maan alle enintään kahteen kerrokseen. Autopaikat saa rakentaa 

asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden estämättä. 

Lisäksi autopaikkoja voi osoittaa enintään 500 m päässä sijaitsevaan pysäköintilaitokseen. 

Rakennettaessa on AL-korttelialueilla osoitettava vähintään yksi polkupyöräpaikka 

• kutakin asuinrakentamisen 40 k-m2 kohti 
• kutakin liike- ja toimistorakentamisen 100 k-m2 kohti 

Vähintään puolet pyöräpysäköintipaikoista on rakennettava katetuiksi. 

Kävelykatu Reskalle ja korttelin luoteiskulman alueille (taskupuisto) on järjestettävä yhteensä 

vähintään 80 polkupyöräpaikkaa. 
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KORTTELIALUEET 

AL-korttelialueella ensimmäiseen kerrokseen (katutasoon) tulee sijoittaa liike-, toimisto- tai 

palvelutilaa. Asuntoja ei saa sijoittaa katutason kerrokseen. 

Parvekkeet tulee lasittaa. 

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa korttelialueella rakentaa 

• teknisiä tiloja ja asuntojen ulkopuolisia asukkaita palvelevia apu- ja yhteistiloja 
kerroksiin 

• hissikuilut ja porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan kussakin kerroksessa 
• porrashuoneisiin yhteydessä olevia ja luonnonvaloa saavia kerrosauloja kussakin 

kerroksessa 

Edellä mainittujen tilojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään +20% asemakaavaan merkityn 

rakennusoikeuden lisäksi. 

IV-konehuone, yhtenäisen kattopinnan alla, ei muodosta kerrosta. 

Pysäköintitilat saa rakentaa kaikki tontit käsittävänä yhtenäisenä laitoksena kiinteistöjen rajoista 

riippumatta siten, että 

• tonttien välisiä palomuureja ei tarvitse rakentaa 
• palomuureja vastaava perusturvallisuustaso on saavutettavissa vaihtoehtoisin 

keinoin 
• ajoyhteydet huoltotiloihin ja pysäköintitiloihin saa järjestää toisen tontin kautta 
• jätehuoltotiloja saa rakentaa toiselle tontille 

HULEVESIEN JA POHJAVESIEN HALLINTA 

Hallituskadun ja Kasarmikadun kulmaan katuaukiolle tulee sijoittaa alueellinen hulevesien 

hallinnan järjestelmä tulvien ehkäisemiseksi. Viivytyssäiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa 

täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. 

Rakennettaessa pohjaveden tason alapuolella rakennuslupahakemuksen yhteydessä on esitettävä 

rakennuskohtainen pohjaveden hallintaselvitys, jossa on määritelty myös rakentamisen 

vaikutukset alueellisesti pohjavesiolosuhteisiin. 
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PIHASUUNNITELMA 

Tontista ja sitä palvelevista yhteiskäyttöalueista on esitettävä rakennuslupavaiheessa 

pihasuunnitelma. 

Leikki- ja oleskelualuetta saa sijoittaa myös muille katoille kuin kaavamääräyksellä le-k 

ehdottomasti osoitetuille paikoille 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 

Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ilman epäpuhtauksien siirtyminen 

sisätiloihin on estetty. Rakennusten raittiin ilman otto tulee sijoittaa mahdollisimman korkealle 

maan pinnasta, mieluiten rakennusten kattotasolle ja mahdollisimman etäälle vilkkaista 

liikenneväylistä. 

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON LAADITTAVA ERILLINEN SITOVA TONTTIJAKO. 

5.9 Nimistö 

Asemakaavamuutoksessa suunnittelualueen katujen nimistö säilyy entisellään. Nimettäväksi tulee 

Sibeliuksen syntymäkodin yhteyteen muodostuva taskupuisto. 

6 Asemakaavan toteutus 

Kaupunki ja yksityiset maanomistajat laativat erillisen maankäyttösopimuksen asemakaavan 

valmistelun yhteydessä. Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman.  

Toteutusta seurataan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.  
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