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ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS, JOKA KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 2021 

PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Kaavan nimi: Tontti- ja katualueiden muutoksia: Asemakaava, kaava nro 2586 

Kaava-alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee Kalvolan kaupunginosan Iittalan 

taajaman kortteleita 22, 35A, 36, 36A, 260, 303 ja Vastamäen 

kortteleita 121 - 123 sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita 

Asemakaavan muutoksella muodostuu Kalvolan kaupunginosan 

Iittalan taajaman korttelit 22, 35A, 36, 36A, 260, 303 ja 

Vastamäen korttelit 121 - 123 sekä niihin liittyvät virkistys- ja 

katualueet 

Kaavan laatija: Asemakaava-arkkitehti Jari Mettälä 

Yhteystiedot: Hämeenlinnan kaupunki 

Kaupunkirakennepalvelut/ kaavoitus 

PL 84, 13101 Hämeenlinna 

Vireilletulopvm.: 08.09.2020 

Kaupunkirakennelautakunta: 15.6.2021 

Kaupunkirakennelautakunta: 12.10.2021 

Kaupunkirakennelautakunta: 14.12.2021 

Tullut voimaan: 22.1.2022
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Iittalantien pohjoispuolella suunnittelualue kattaa osan keskustan korttelista 22 

(kaavan mukaiset tontit 1-4), korttelista 36 (kaavan mukaisen tontin 1), korttelista 

36A (kaavan mukaisen tontin 1), osan Vastamäessä sijaitsevista kortteleista 121 

(kaavan mukainen tontti 1,2,7 ja 8), 122 (kaavan mukaiset tontit 1 ja 3) ja korttelin 

123 (kaavan mukaisen tontin 2) sekä Väinösalmenpuiston. Kaavamuutos koskee em. 

korttelin osiin ja Väinösalmenpuistoon rajoittuvia seuraavia katualueita: 

Lasimestarintie, Vastamäentie, Viertotie, Norstedinkuja ja – tie sekä Hallintotie. 

Iittalantie eteläpuolella suunnittelualue käsittää korttelin 35A (kaavan mukainen 

tontti 2) ja sen itäpuolella sijaitsevan yleisen pysäköintialueen sekä Hollaajantien ja 

Könnölänmäentien katualueita. Muutoskohteena on myös Unostentien varrelle 

sijoittuvat osat kortteleista 260 (kaavan mukainen tontti 1) ja 303 (kaavan mukaiset 

tontit 4 ja 5) sekä pala Seurantalonpuistosta. 

1.3 KAAVAN TARKOITUS 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on saattaa voimassa oleva asemakaava ajan tasalle 

kohdissa, joissa olemassa olevat kevyen liikenteen väylät tai katualue sijoittuvat 

osittain tontin puolelle. Tonttien kaavamääräyksiä voidaan samassa yhteydessä 

tarvittaessa päivittää ajan tasalle. 

1.4 LIITTEET 

Liitteet: 1. Tilastolomake

2. Kaavaehdotus

3. Mielipiteet, muistutukset, lausunnot
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2  TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Käynnistämispäätös ja vireille tulo on 

tehty 8.9.2020. Kaavahankkeen osallisille on lähetty kirje 11.9.2020 kaavamuutoksen 

käynnistymisestä. Kirjeen mukana on lähetetty kaavahankkeen osallistumis- ja 

arviontisuunnitelma, jossa on kerrottu kaavamuutoksen lähtökohtia ja vuorovaikutuksen 

järjestämisestä. Osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta saatiin kolme mielipidettä. 

Mielipiteitä on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 4.2.  

2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ 

Kaava koostuu Iittalan taajamassa olevista neljästä aluekokonaisuudesta, joista kolme on 

junaradan länsipuolella ja yksi itäpuolella. Kaava-alueet on rajattu kokonaisuuksiksi, joissa 

on huomioitu voimassa olevien kaava-alueiden rajaukset. Kaavassa korjataan tonttien 

reuna-alueita, jotka todellisuudessa kuuluvat katualueeseen. Kaavassa korjataan myös 

joitakin kaava-alueiden rajoja vastaamaan kiinteistörajoja. Kaavamääräyksiä on päivitetty 

mm. suojelumääräysten osalta.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 9,6 hehtaaria, josta katujen osuus on noin 2,8 

hehtaaria. Asuinkorttelialueiden (AO, AP, AK) osuus on 3,4 hehtaaria. Kaavassa on liike- ja 

toimistokorttelialuetta noin 2 hehtaaria ja yleisten rakennusten korttelialuetta 0,5 

hehtaaria. Rakennusoikeus säilyy suuruusluokaltaan nykyisellään. Kaava-alueella on 

rakennusoikeutta noin 23 600 k-m², josta asumisen osuus on noin 14 200 k-m² (60 %). 

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Kaavamuutoksen voimaantulon jälkeen kaupunki voi hankkia tarvittavat katualueet. 

Kaupunki vastaa kaavamuutoksen aiheuttamista kustannuksista. Katu- ja kevyen liikenteen 

väylien saneeraus on mahdollista toteuttaa em. vaiheiden jälkeen.  
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3  LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

Alueen yleiskuvaus 

Kalvolan kaupunginosan Iittalan taajama sijaitsee noin 20 km päässä Hämeenlinnan 

keskustasta. Iittalaa halkoo tai rajaa neljä luode-kaakkosuuntaista vaikeasti ylitettävää 

estettä: moottoritie, vanha kolmostie, rautatie ja Äimäjärvi. Äimäjärven ylittää taajaman 

kohdalla kaksi siltaa Unostentien silta Kyhkysenniemestä ja Kotkajärventien silta Kutilan 

suuntaan. Iittalan taajama sijaitsee Äimäjärven rannalla peltojen ympäröimänä. 

Asemakaavoitettu yhdyskuntarakenne ulottuu laajimmillaan Numminmäkeen, noin 2,5 km 

päähän Iittalantien ja Kotkajärventien risteyksestä. Iittalan kirkko sijaitsee noin 1,5 km 

etäisyydellä kaupallisesta keskustasta valtakunnallisesti arvokkaassa peltomaisemassa. 

Taajama rajautuu monin paikoin avoimiin peltomaisemiin ja Äimäjärveen, vain luode-

pohjois-sektorilla se rajautuu metsäiseen selänteeseen. 

Maasto on korkeimmillaan Iittalan Vastamäessä, joka sijaitsee moreeniselänteen 

kaakkoisrinteessä. Vesitornilla maapinnan korkeustaso on +127 mpy (meren pinnan 

yläpuolella) ja Maastossa on paikallisia maankohoamia mm. Turkinmäessä (noin +107 

mpy), Käikiänniemessä (noin +98 mpy) ja Könnölänmäessä (noin +100 mpy). Äimäjärven 

pinnan korkeus on noin +81,8 mpy. Lähes kaikki loiva moreenimaa onkin otettu jo 

rakentamiskäyttöön ja savimaat on jätetty rakentamisen ulkopuolelle ja ne ovat yhä 

viljelyksessä. 

Maanomistus 

Maanomistustilanne selviää kohdasta 3.2 asemakaava. 
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3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

Maakuntakaava 

Maakuntakaavassa 2040 kaavamuutoskohteet sijoittuvat taajamatoimintojen alueelle (A). 

Vastamäen puolella olevat muutoskohteet sijoittuvat lisäksi maakunnallisesti merkittävään 

kulttuuriympäristöön. 

Kuva 1. Ote maakuntakaavasta 2040. 

Yleiskaava 

Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Oikeusvaikutukseton yleiskaava 1993 

Kalvolan-Iittalan osayleiskaava vuodelta 1993 kattaa aina Sittalasta Kutilaan ulottuvan 

alueen.  Kaava perustuu väestöennusteeseen, jossa Kalvolan vuoden 2000 väkiluvuksi on 

oletettu 3700 henkeä. Toteutunut väkiluku on n. 300 henkeä pienempi, mutta kaavan 

toteuttamattomille alueille mahtuisi huomattavasti suurempi väestömäärä. 

Kaavaselostuksessa kerrotaankin, että asuinalueiden määrä on tarkoituksella ylimitoitettu, 

jotta taajaman laajenemissuunnissa olisi valinnanvaraa. Kaavarunkotarkastelussa 
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tarkennetaan osayleiskaavan mukaisia aluevarauksia ja mitoitusta. Maakuntakaavassa 

vastaavia aluevarauksia ei ole, ja Iittalaa ympäröivät viljelysalueet on katsottu siinä 

merkittäväksi yhtenäiseksi peltoalueeksi. 

Kuva 2. Ote oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta. 

Iittalan kaavarunko (2017) 

Kalvolan Iittalan taajaman alueelle on laadinnassa tarkemman asemakaavoituksen tueksi 

kaavarunko, johon kerätään erilaisten hankkeiden tuottama tieto alueen kehittämisen 

suunnasta. Epävirallinen kaavarunkoalue ulottuisi idässä moottoritiehen ja lännessä 

Turkinmäen alueeseen. Kaavarungon yhteydessä on käynnissä myös Linnan kehityksen 

vetämä I-laakso -hanke. 

Kaavarungon yhteydessä selvitetään mm. Iittalan taajaman pientalo- ja yritysalueiden 

laajenemissuunnat sekä asemakaava-alueen rakentamattomat tontit ja mitkä niistä 

erityisesti soveltuisi taajaman täydennysrakentamiseen. Lisäksi arvioidaan viher- ja 

virkistysalueverkkoa täydennysrakentamisen ja aktiivisen virkistyskäytön näkökulmista. 

Iittalan kaavarunkotyö valmistuu kesällä 2021. 
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Kuva 3. Iittalan kaavarunkoluonnos, 2017. 

Asemakaava 

Kaavamuutosalueella on voimassa kahdeksan asemakaavaa. Vastamäen puolella on 

voimassa 2.10.1991 lainvoiman saanut asemakaava. Siinä suunnittelualuetta koskevat 

tontit ovat erillispientalotontteja (AO). Keskustan korttelien 22 ja 36 kohdalle sijoittuvien 

muutoskohteiden asemakaava on vahvistettu 17.4.1973. Siinä muutosaluetta koskevat 

tontit ovat käyttötarkoitukseltaan varattu asuinkerrostaloille (AK). Väinösalmenpuistoa 

koskee sama asemakaava kuin edellä eli se on vuodelta 1973. Väinösalmenpuiston 

viereisen korttelin asuinkerrostalojen kortteli 36A asemakaava on vahvistettu 18.7.1979.  

Könnölänmäentien viereisen yleisen pysäköintialueen asemakaava on saanut lainvoiman 

20.10 1994. Korttelia 35A (K-1/s eli liike- ja matkailurakennusten korttelialue, Lasimäen 

alue) koskevat voimassa olevat asemakaavat on päivätty 22.8.1983 ja 6.9.2006. 

Unostentien varren yleisten rakennusten (Y/s) ja asuinpientalojen korttelialueen (AP) 

asemakaava on tullut voimaan 17.10.2001. Em. korttelialueiden välissä on 

Seurantalonpuisto ja sitä koskeva asemakaava voimaantulo on päivätty 31.3.1989. 
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Kuvat 4 ja 5. Ote ajantasa-asemakaavasta korttelin 123 kohdalla, AO-alue eli erillispientalojen korttelialue 

(kiinteistöt 109-499-3-127 ja 109-499- 3-142, korttelin 123 itä- ja länsikulmat), ja ote ajantasa-asemakaavasta 

korttelin 122 tonttien 1 ja 3 kohdalla, AO-alue (kiinteistön109-499-3-53 pohjoisreuna). 

Kuva 6. Edelliseen kuvaan (kuva 5) liittyvä maanomistus. Vihreä alue on kaupungin omistama alue, muut 

yksityisen. 
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Kuvat 7 ja 8. Ote ajantasa-asemakaavasta korttelin 121 tontin 8 kohdalla, AO-alue (alikulku kiinteistön 109-

499-1-38 kohdalla), ja maanomistus on viereisessä kuvassa (vihreät alueet kaupungin omistuksessa).

Kuvat 9 ja 10. Ote ajantasa-asemakaavasta korttelin 22 kohdalla, AK-alue eli kerrostalojen korttelialue. 

Maanomistus on viereisessä kuvassa (vihreät alueet kaupungin omistuksessa, keltaisella kaupungin vuokra-

alueet ja yksityisen omistama pieni tila, 109-499-3-119). 
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Kuvat 11 ja 12. Ote ajantasa-asemakaavasta LP-alueen eli yleisen pysäköintialueen kohdalla (yksityisen 

omistama osa LP-alueesta vaalealla ja vihreät alueet kaupungin omistamia). 

Kuvat 13 ja 14. Ote ajantasa-asemakaavasta K-1/s -alueella (liike- ja matkailurakennusten korttelialue) ja sen 

kuvan vieressä on maanomistustilanne (vihreät kaupungin omistamaa aluetta, muu yksityisten omistuksessa). 
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Kuvat 15 ja 16. Ote ajantasa-asemakaavasta PI-alueella, joka on pääosin kaupungin omistuksessa, lukuun 

ottamatta pientä osaa itäkulmassa. 

Kuvat 17 ja 18. Ote ajantasa-asemakaavasta kortteleiden 36 ja 36A kohdalla, AK-alue eli asuinkerrostalojen 

korttelialue. (vihreät kaupungin omistamaa aluetta, muu yksityisten omistuksessa). 
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Kuvat 19 ja 20. Ote ajantasa-asemakaavasta Y/s- ja VP- (vihreä alue) sekä AP-alueen kohdalla. Viereisessä 

kuvassa on maanomistustilanne, jonka mukaan kaupunki omistaa Y-alueen ja muut yksityisessä omistuksessa. 

Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Alueelle on valmisteilla Iittalan taajamaa koskeva kaavarunko, jonka tarkoitus on tukea 

asemakaavoitusta. Kaavarungon yhteydessä selvitetään mm. Iittalan taajaman pientalo- ja 

yritysalueiden laajenemissuunnat sekä asemakaava-alueen rakentamattomat tontit ja 

mitkä niistä erityisesti soveltuisi taajaman täydennysrakentamiseen. Lisäksi arvioidaan 

viher- ja virkistysalueverkkoa täydennysrakentamisen ja aktiivisen virkistyskäytön 

näkökulmista.  

Rakennusjärjestys, rakennuskiellot, pohjakartta 

Alueella on voimassa Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys, joka on tullut voimaan 

28.1.2019.  

Kaavamuutosalueilla ei ole voimassa rakennuskieltoa. 

Pohjakartta on tarkistettu kesällä 2020. 
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4  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT 

PÄÄTÖKSET 

Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Käynnistämispäätös on tehty 8.9.2020. 

Kaupungin omistuksessa on osa kaavamuutoksen kohteena olevista tontti- ja katualueista. 

Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa tontin puolella kulkevat nykyiset tie tai kevyen 

liikenteen väylät katualueeksi. Kaupunki hankkii omistukseensa tontin puolella kulkevat ko. 

väylät kaavamuutoksen vahvistumisen jälkeen tarvittavilta osin kiinteistön omistajilta. 

Kaupungin on tarkoitus peruskorjata em. katu- ja kevyen liikenteen osuuksia, mistä syystä 

on tullut tarpeelliseksi muuttaa asemakaavan tontti- ja katualueita vastaamaan todellista 

tilannetta. Samalla voidaan päivittää muutosalueella sijaitsevien tonttien kaavamääräyksiä 

ajan tasalle, mikäli siihen löytyy aihetta.  

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

 Kaupungin toimialat:

o KAUPUNKIRAKENNE: tontti- ja mittauspalvelut, infransuunnittelu, rakentamisen ja

kunnossapidon palvelut, rakennusvalvonta

o Hämeenlinnan seudun Vesi

 Liikennevirasto: tiet, rautatie, liikennejärjestelmät

 Verkonrakentajat: Elenia Verkko Oy, Loimua Oy, Fingrid Oyj, TeliaSonera Oyj, Elisa Oyj,

DNA Palvelut Oy.
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Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Kaavamuutos on tullut vireille 8.9.2020. Kaavahankkeen osallisille on lähetty kirje 

11.9.2020 kaavamuutoksen käynnistymisestä. Kirjeen mukana on lähetetty kaavahankkeen 

osallistumis- ja arviontisuunnitelma, jossa on kerrottu kaavamuutoksen lähtökohtia ja 

vuorovaikutuksen järjestämisestä. Osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta saatiin kaksi 

mielipidettä. 

Mielipide 1: 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS HML/2504/10.02.03.01/2020 HANKE nro 

2586), koskien Hämeenlinnan kaupungin Iittalan Vastamäen tiealuemuutoksia tontilla 3:15 

(Nordstedtinkuja), haluamme huomioon otettavaksi seuraavat asiat: 

- Mikäli Nordstedtinkujan leventäminen edellyttää tontin lohkomista tiealueen käyttöön,

on siitä saatava asianmukainen lunastushinta. 

- Em. tien vieressä on tontin vesiposti, jonka uudesta asianmukaisesta sijainnista tulee

kaupungin vastata, ilman tontin omistajalle aiheutuvia kustannuksia, mikäli tiealuetta 

joudutaan leventämään 

- Nordstedtinkuja tulisi muuttaa pihakaduksi, jolloin tonteista tiealuuksi tulee luovutettua

vähemmän aluetta (nykyisellään tie johtaa vain läheisille tonteille, eikä siinä ole läpikulkua, 

kevyenliikenteen lisäksi) 

- Tontille 3:15 tulee varmistaa kulku jatkossakin Vastamäentien vastapäätä olevasta

kulkuväylästä. 

Perikunta haluaa luonnos-vaiheessa myös lausua mielipiteensä kaavamuutoksesta. 

Vastine: 

Asemakaavaa muutetaan niin, että nykyiset jo olemassa olevat väylät ovat kaavan 

mukaisella katualueella. Norstedinkujalla muutos koskee tiloja 1:38 ja 3:142 sekä 3:143. 

Norstedinkuja säilyy kapeana tonttikatuna jatkossakin: Kaavassa n. 8-11 metriä leveä 

katualuevaraus. Kaavassa ei muuteta Vastamäentien puoleisia tonttiliittymäpaikkoja. 
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Naivistit-Iittalassa-säätiö: 

Vastine: 

Asemakaavan muutoksessa ei muuteta nykyisiä tielinjauksia. Mielipiteessä esitettyjä 

liikenneturvallisuuteen ja teiden laatuun liittyviä asioita ei ratkaista asemakaavalla, mutta 

ne annetaan tiedoksi kaupungin infran suunniteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon. 

Iittalan taajaman keskusta-alueella rakennuskanta on etäällä katutilasta ja leveät tiealueet 

sekä laajat pysäköintialueet hallitsevat näkymiä. Näin Iittalan keskusta-alueelle ei 

muodostu kaupunkimaista tai viihtyisää katutilaa. Alue on hankalasti kehittävissä, mutta 

viherrakentamisella sekä ympäristötaideteoksilla voidaan aluetta saada elävöitettyä ja 

lisättyä viihtyisyyttä. Ympäristötaideteokset ratkaistaan tapauskohtaiseksi.  
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Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 1.7.–10.8.2021 välisenä aikana. Luonnosvaiheessa ei 

jätetty yhtään palautetta.  

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto oli nähtävillä 25.10.–26.11.2021 välisenä aikana, jolloin ei 
jätetty myöskään yhtään palautetta. Hämeen ELY-keskus jätti lausunnon, jonka mukaan 
heillä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Lausunnossaan ELY-keskus muistuttaa 
kiinnittämään huomiota, että rata-alueen läheisyydessä melu- ja tärinähaitat huomioitaisiin 
tulevaisuudessa asemakaavoituksen keinoin.  

Lisäksi ELY-keskus muistutti tarpeesta laatia Iittalaan oikeusvaikutteinen yleiskaava 
ohjaamaan asemakaavoitusta. Valmisteilla oleva kaavarunkotyö on hyvä lähtökohta myös 
taajaman yleiskaavan laatimiselle. 

Asemakaavamuutos viedään kaupunkirakennelautakunnalle hyväksyttäväksi 14.12.2021. 

4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

Asemakaavamuutoksen tavoitteet on kuvattu kohdassa 4.1 

4.4 ASEMAKAAVARATKAISU 

Asemakaavan muutoksella on päivitetty kaava vastaamaan nykytilannetta. Kevyen 

liikenteen väylän osat, jotka ovat voimassa olevassa kaavassa tontin puolella, on siirretty 

kaavan mukaiselle katualueelle. Kaavassa on muutamissa kohdissa korttelialueen raja 

siirretty vastaamaan kiinteistörajaa. AP-korttelialueella on poistettu harjan suuntaa 

määräävä viiva ja ohjeelliset rakennusalat. Asemakaavamääräyksiä on päivitetty, mm. K-1/s 

-korttelialueen suojelumääräyksiä.
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Kuva 21. Tontin puolella olevat kevyen liikenteen väylän osat on siirretty kaavan mukaiselle katualueelle. 

Kuvat 22 ja 23. Unostentiellä katualueen reuna on korjattu huomioimaan kiinteistön rajat. AP-korttelialueella 

on poistettu harjan suuntaa määräävä viiva ja ohjeelliset rakennusalat. Hallintotiellä tontin puolella olevat 

kevyen liikenteen väylän osat, on siirretty kaavan mukaiselle katualueelle.  
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Kuva 24. Tontin puolella olevat kevyen liikenteen väylän osat on siirretty kaavan mukaiselle katualueelle. 

5  ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE 

Kaava koostuu Iittalan taajamassa olevista neljästä aluekokonaisuudesta, joista kolme on 

junaradan länsipuolella ja yksi itäpuolella. Kaava-alueet on rajattu kokonaisuuksiksi, joissa 

on huomioitu voimassa olevien kaava-alueiden rajaukset. Kaavassa korjataan tonttien 

reuna-alueita, jotka todellisuudessa kuuluvat katualueeseen. Kaavassa korjataan myös 

joitakin kaava-alueiden rajoja vastaamaan kiinteistörajoja. Kaavamuutosalueet ovat siis 

rakenteeltaan nykyisen maankäytön mukaiset. 

Mitoitus 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 9, 6 hehtaaria, josta katujen osuus on noin 2,8 

hehtaaria. Asuinkorttelialueiden (AO, AP, AK) osuus on 3,4 hehtaaria. Kaavassa on liike- ja 

toimistokorttelialuetta noin 2 hehtaaria ja yleisten rakennusten korttelialuetta 0,5 

hehtaaria. Virkistysaluetta on noin 0,4 ja yleistä pysäköintialuetta on noin 0,5 hehtaaria. 

Rakennusoikeus säilyy suuruusluokaltaan nykyisellään. Joidenkin tonttien kerrosalan määrä 

pienenee muutamilla neliöillä, koska tonttien rakennusoikeus lasketaan tehokkuusluvulla. 

Kaava-alueella on rakennusoikeutta noin 23 600 k-m², josta asumisen osuus on noin 14 200 

k-m² (60 %).

5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta ympäristön laatuun, koska kaavassa vahvistetaan 

nykytilanne. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista tai vähennetä nykyisiä virkistysalueita. 

Kaava mahdollistaa kevyen liikenteen väylien parantamisen. Suojelumerkinnät on 

päivitetty, mikä mahdollistaa kaavamääräysten puolesta rakennusten ja ympäristön 

säilyttämisen nykyistä kaavaa paremmin.  
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5.3 ALUEVARAUKSET 

Korttelialueet käyttötarkoituksineen säilyvät nykyisellään. Aluevarauksiin liittyy pieniä 

pinta-alamuutoksia. Käytännössä katualueiden osuus on kasvanut muihin aluevarauksiin 

verrattuna.  

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Kaavamuutoksen sisältö ei aiheuta uusia vaikutuksia nykytilanteeseen. Kaava muutetaan 

nykytilannetta vastaavaksi. Kaava mahdollistaa nykyisten kevyen liikenteen väylien 

parantamisen, kun ne on siirretty kokonaisuudessaan katualueelle.  

5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 

Kaavalla ei ole vaikutusta ympäristön häiriötekijöihin, joita ovat normaalit taajamaan 

kuuluvat auto- ja rautatieliikenteen melu. 

5.6 KAAVAMERKINNÄT JA – MÄÄRÄYKSET 

Korttelialueiden käyttötarkoitukset säilyvät ennallaan. Kaavamerkintöinä 

kaavamuutosalueisiin on lisätty runkojohtojen rasitealueet. Pääosa kaavamääräyksistä on 

myös entisellään. Muutamia määräyksiä on ajantasaistettu vastaamaan nykykäytäntöä. 

Suojelumääräyksistä esimerkiksi on poistettu purkamismahdollisuus. Kaavaan on lisätty 

muutamia perusmääräyksiä, kuten hulevesimääräys. 

5.7 NIMISTÖ 

Alueen nimistö säilyy ennallaan eikä uutta nimistöä muodostu. 

5.8 TONTTINUMEROT 

Kaavamuutoksen myötä muokattavien tonttien tonttinumerot muuttuvat. Kortteliin 22 

muodostuu tontit 9-23, kortteliin 35A tontti 2, kortteliin 260 tontti 6, kortteliin 36 tontti 3, 

kortteliin 36A tontti 3, kortteliin 121 tontit 1,2,7 ja 14, kortteliin 122 tontit 1 ja 23, 

kortteliin 123 tontti 2 ja kortteliin 303 tontit 6 ja 7. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Kaupunki vastaa kaavamuutoksen aiheuttamista kustannuksista. Kaavamuutoksen 

voimaantulon jälkeen kaupunki voi hankkia tarvittavat katualueet. Katu- ja kevyen 

liikenteen väylien saneeraus on mahdollista toteuttaa em. vaiheiden jälkeen.  

Hämeenlinna 1. päivänä joulukuuta 2021 

Jari Mettälä 

kaavoituspäällikkö 
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