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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Kaavan nimi:   

Alilaurila Asemakaava, kaava nro 2598 

Kaava-alueen määrittely:  

Asemakaava koskee Hämeenlinnan 24. kaupunginosan (Luolaja) kiinteistöä 109-416-8-50 sekä 

siihen liittyviä liittyviä katu- ja puistoalueita.  

Kaavan laatija: 

Arkkitehti Marika Viinanen 

Yhteystiedot: 

Hämeenlinnan kaupunki 

Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 

PL 31 

13100 Hämeenlinna 

 

Vireilletulo: 22.12.2018 

Kaupunkirakennelautakunta: 5.4.2022 

Kaupunkirakennelautakunta: xx.xx.202x 

Kaupunginhallitus: xx.xx.202x  

Kaupunginvaltuusto: xx.xx.202x 
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KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue kattaa nykyisen vuokrapeltoalueena olevan kaavoittamattoman Hämeenlinnan 

kaupungin omistaman kiinteistön 109-416-8-50 sekä liikennealuetta.  Alue sijaitsee Luolajan 

pohjoisosassa Voutilan kaupunginosarajan tuntumassa Aleksis Kiven kadun ja Mäkilaurilantien 

kulmauksessa Jukolan palveluiden läheisyydessä.  

 

KUVA: Opaskarttaote, jossa suunnittelualue rajattu punaisella. 

 

1.2 KAAVAN TARKOITUS 

Kaavasuunnittelussa tutkitaan kiinteistön yleiskaavan mukaiset kehittämismahdollisuudet 

pientalotalotonteiksi ja niitä palveleviksi kaduiksi sekä yleiseksi puistoalueeksi.  
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1.3 LIITTEET 

• Kaavakartta, merkinnät ja määräykset 

• Asemakaavan seurantalomake (liitteenä ehdotusvaiheessa) 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

• Rakennustapaohje xx.xx.2022 

• Maaperän pilaantuneisuuden selvitysraportti 11.1.2022 

 

1.4 MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT 

• Yleiskaavan yhteydessä laadittu liikennemeluselvitys 2017 

• Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 

• Rakennettu Häme – Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriperintö 2003 

Kaavatyön aikana laaditaan liikennetarkasteluja sekä katujen ja viheralueiden yleissuunnitelma 

alueen toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi suunnittelutyön yhteydessä tehdään 

hulevesitarkastelu. 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Suunnittelutyön käynnistyminen 

Suunnittelutyö käynnistyi vuoden 2020 lopulla kaupunkirakenteen asiantuntijoista muodostettujen 

kahden tiimin työskentelyllä ja ideoinnilla pienten tonttien pientaloalueesta. Tiimityöt esiteltiin 

asukastilaisuudessa 9.6.2021, jonka jälkeen työt olivat viikon ajan esillä kaupungin nettisivuilla ja 

asukkailla oli mahdollisuus äänestää jatkoon menevästä suunnitelmasta. Vastaajia oli yhteensä 820. 

Työ nimeltä Jukolan Kirsikka voitti äänestyksen.  
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Suunnittelutyötä jatkettiin kyseisen äänestyksen voittaneen idealuonnoksen pohjalta. Alue on 

jatkosuunnittelussa nimetty vanhan peltotilan mukaan Alilaurilaksi.  

Kaavoituksen vireilletulo 

Alue on kaupungin omistuksessa ja kaavoitukseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Kaavoitus on 

tullut vireille kaavoituskatsauksessa.  Vuoden 2021 kaavoituskatsaus hyväksyttiin 

kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 8.12.2020 ja lähetettiin tiedoksi kaupunginhallitukselle 

ja valtuustolle. Siitä on kuulutettu 23.1.2021. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kuulutettu saatavilla olevaksi 

27.11.2021. Osallisilla on mahdollista esittää OAS:n täydentämistä  koko kaavaprosessin ajan. 

Valmisteluvaihe 

Luonnos on lyhyesti esitelty Kaavoituskatsauksen 2022 -asukastilaisuuden (Teams) yhteydessä 

15.3.2022. Asemakaavaluonnos laadittiin kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen 5.4.2022. 

Lautakuntakäsittelyn jälkeen asemakaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto kuulutetaan ja 

asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Samassa yhteydessä asemakaavaluonnos lähetetään 

naapureille ja osallisille tiedoksi. Asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana osallisilla on 

mahdollisuus esittää mielipiteitä asemakaavaluonnoksesta. 

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot ja kannanotot verkkoyhtiöiltä, soveltuvilta osin 

viranomaisilta ja kaupungin eri asiantuntijoilta. 

Ehdotusvaihe 

Päivittyy… 

 

2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ 

Asemakaava koskee Hämeenlinnan 24. kaupunginosan (Luolaja) kiinteistöä 109-416-8-50 sekä 

siihen liittyviä katu- ja puistoalueita.  
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Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä n. 3,3 ha, josta asuinrakentamiseen kaavasuunnittelussa 

tutkitaan n. 2,3 ha:n laajuista aluetta. Puiston osuus on n. 3 600m² ja loput alueen pinta-alasta 

jakaantuu liikenteelle.   

Rakentamiselle kaavoitettavat alueet kaavoitetaan erillispientalojen (AO) asuinalueiksi, puistoksi 

(VP) sekä katualueeksi . Lisäksi alueella kaavoitetaaan  kaksi yleistä pysäköintialuetta (LP) sekä 

kaksi tonttia (AH), jotka tulevat alueen pienimpien keskikortteleissa sijaitsevien tonttien yhteiseen 

autopaikka- ja varastorakennuskäyttöön.  

Kaavoitus toteuttaa Kanta-kaupungin yleiskaavassa 2035 esitettyjä tavoitteita.  

 

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Asemakaava tulee lainvoimaiseksi, kun kaava on hyväksymispäätöksen ja siihen liittyvän 

valitusajan jälkeen kuulutettu lainvoimaiseksi. Tonttijako ja lohkominen voidaan tehdä tämän 

jälkeen. Asemakaavalla hyväksytään sitova tonttijako. Uudet tontit viedään kaupungin 

kiinteistörekisteriin. Kaupunki rakentaa alueen infran valmiiksi, jonka jälkeen tontit tulevat 

myyntiin. 

  



xx.xx.2022 Asemakaavan 2598 selostus  6 (25) 
 

 

 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Luolajassa Aleksis Kiven kadun välittömässä läheisyydessä hyvien 

liikenneyhteyksien ja jo rakentuneen infran varrella. Keskustaan (alueesta koilliseen) matkaa on n. 

3,5 km ja Jukolan aluekeskukseen (luoteeseen) noin kilometri. Lähin ympäristö 

suunnittelualueesta on rakennusvaltaista, mutta liikuttaessa kauemmaksi etelään, pohjoiseen ja 

länteen ympäristö muuttuu pelto- ja metsävaltaiseksi tai luonnonsuojelualueiksi. 

Suunnittelualueen lähiympäristö koostuu: 

• etelä- ja länsipuolella Luolajan pientalo- ja peltoalueista sekä Luolajan kylän aikaisista, 

alueella jo pitkään olleista arvokkaista rakennuksista ja pihapiireistä sekä 

Hattelmalanjärven luonnonsuojelu- ja Natura-alueesta,  

• itäpuolella ikäihmisille hoiva- ja asumispalvelua tarjoavasta Voutilakeskuksesta piha-

alueineen sekä  

• pohjoispuolella pientaloalueesta ja sen takana olevasta kouluympäristöstä sekä luonto-, 

virkistys- ja maisema-arvoiltaan merkittävästä Hattelmalan harjusta, Harjun alueella on 

myös Natura 2000-alue, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas harju- ja 

lehtokokonaisuus.  

 

Suunnittelualue rajautuu itäosastaan maakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun Luolajan kylän 

kulttuuriympäristöön, mikä on on inventoitu Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaaksi 

rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.   

3.1.2 Suunnittelualueen historiaa 

Luolaja on mitä todennäköisemmin ollut asuttu jo rautakaudella. Tästä kertoo Kalmaanmäen 

polttokalmiston löydöt, jotka kohoavat suunnittelualueen koillispuolella olevalta laajalta 

peltoaukealta. Historiallisissa lähteissä Luolaja mainitaan ensimmäisen kerran jo vuonna 1385. 

Keskiaikana Luolajan eli Iso-Luolajan kylä oli Vanajan kunnan suurimpia. Tilarakennusten ja niihin 
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liittyvien pihapiirien ympärillä oli hyviä peltoja ja niittyjä, ja kylän asukkaat saivatkin elantonsa 

ensisijaisesti maataloustuotteista. 

Luolajan halki tehtiin 1850-luvulla Rehbinderin toimesta Hämeenlinnan ja Turun 

välisen Härkätien uusi linjaus, jota kutsuttiin Rengontieksi. Tie kulki Alajärven eteläpuolelta 

Koskensillan yli. Vanha Hämeen Härkätie kulki pohjoisessa Vuorentaan kylän kautta.  

Isojako toteutui ahtaaksi käyneessä Luolajassa vuonna 1921, jolloin vuokratilat erotettiin 

kantatiloistaan. Osa vanhoista tiloista siirtyi kauemmas Luolajasta. Vanhassa kyläkeskuksessa on 

jaon jälkeen säilynyt Laurilan, Alaspään, Seppälän, Holstilan, Iso-Sipilän ja Nikkilän talot. Näistä 

suurin osa muodostaa edelleen uudempien asuinrakennusten seassa hahmoa vanhasta 

kyläkeskittymästä rakennuksineen ja pihapiireineen suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä 

sen itä- ja koillispuolella. Lisäksi suunnittelualueen koilliskulmassa on toiminut Sipilän saha ja 

kauppapuutarha.  

Vanhan kyläkeskuksen ja Hattelmalan harjun välinen laaja viljelymaisema jatkuu edelleen 

suunnittelualueen koilliskulmasta Hattelmalan kylään. 

Alaspään hirsinen päärakennus on vuodelta 1895. Laurilan puiston ympäröimä rakennusryhmä 

1920-luvulta on E.A. Talpon käsialaa. Seppälän päärakennus ja luonnonkivinen karjarakennus on 

rakennettu 1900-luvun vaihteessa. Käpypolun varrella on taitekattoisia rakennuksia ja 

kivenhakkaajan verstas. Luolajan seuratalo on rakennettu 1931 ja lisäksi Luolajan koulu koostuu 

1920-luvun puukoulusta ja 1950-luvun kivikoulusta. 

Vanajan kuntaliitoksen myötä Luolajasta tuli osa Hämeenlinnaa vuonna 1967. Kaupunki kaavoitti 

sen alueella olevien tilojen peltoja asuinrakentamiseen. Luolajaan on sen myötä rakentunut 

runsaasti rivi- ja omakotitaloja.  

https://www.hamewiki.fi/wiki/Otto_Carl_Rehbinder
https://www.hamewiki.fi/wiki/H%C3%A4meen_h%C3%A4rk%C3%A4tie
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Luolajan koillispuolella oleva 1980-90 -luvuilla alkujaan rakentunut lähiökeskus Jukola on 

kerrostalovaltainen alue, jonne on lisäksi rakentunut rivitaloja ja palveluita.  

 

KUVA: Ote historiallisista ilmakuvista vuodelta 1952, Paikkatietoikkuna. Suunnittelualue rajattu punaisella. 



xx.xx.2022 Asemakaavan 2598 selostus  9 (25) 
 

 

 

 

 
KUVA: Ote kartasta vuodelta 1976, Vanhatkartat.fi. Suunnittelualue rajattu sinisellä. 

 

3.1.3 Luonnonympäristö 

3.1.3.1 Luonnonolot 

Luolajan ympäristö ja maisema on pääosin tasaista ja vaihtelee tiiviistä ja matalista 

pientaloalueista pihoineen avoimiin peltoaukeisiin metsäsaarekkeineen ja -reunoineen. 

Hattelmalanharju kohoaa pohjoisessa. Kaavoitettava alue on pinnanmuodoiltaan tasainen 

peltoaukea, jota reunustaa nykyisen asutuksen suuntaan puista istutetut tiiviit ja korkeiksi 

kasvaneet aidanteet, joissa viihtyvät muun muassa tietyt lintulajit. Suunnittelualueella ei ole 

todettu olevan merkittäviä luontoarvoja.  

Luontoarvoja tarjoavat sen sijaan läheiset Hattelmalan harjun sekä Hattelmalan järven ympäristöt, 

jotka molemmat ovat luonnonsuojelu- Natura-alueita. 
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Korkeuseroa Mäkilaurinlantieltä suunnittelualueen koilliskulmaan on n. kolme metriä 340 m:n 

matkalla. Alue viettää näin ollen loivasti koilliskulmaa kohti.  

3.1.3.2 Luonnon monimuotoisuus 

Alueen maanviljely- ja puutarhahistoria on yksi kaavan suunnittelun lähtökohdista ja se pyritään 

uuden asuinalueen ja puiston ilmeessä, luonteessa ja kaupunkikuvassa tuomaan esiin. 

Suunnittelualueen itäosaa ja Laurilan taloa ja pihapiiriä rajaa kuusiaita, mikä säilyy uuden 

asuinalueen taustapuustona. Aleksis Kiven kadun varrella on katuviheralueelle istutettu lehmuksia. 

3.1.3.3  Vesistöt ja vesitalous 

Suunnittelualueella ei ole vesistöä. Alueen pintavedet laskevat/purkavat Hattelmalanjärveen.  

3.1.3.3 Maaperä 

Alue on maaperältään maaperäkartan mukaan hienoa hietaa. Kaavoitustyön aikana laaditun 

maaperän pilaantuneisuusselvityksen mukaan maaperä on vaihtelevasti 1-3 metriä syvien 

koekuoppien kohdalla arvioitu olevan pintamaaltaan multaa/hiekkaa ja syvemmiltä osiltaan (1-

2m) savista silttiä, silttiä tai savea.  

3.1.3.4 Pohjavesi 

Läheisen Hattelmalanharjun pohjavesialue ei ulotu suunnittelualueelle.  

3.1.3.5 Luonnonsuojelu 

Kaavoitettavalla alueella ei ole luonnonsuojelualueita. Alueella muodostuvien hulevesien purku 

Hattelmalanjärven luonnonsuojelualueelle otetaan hulevesisuunnittelussa huomioon. 

3.1.4 Rakennettu ympäristö 

3.1.4.1 Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualue sijoittuu nykyisen pientaloalueen jatkumoksi peltoaukean, asutuksen ja vanhan 

kylärakenteen vaihettumisvyöhykkeelle. Suunnittelualueen pohjois- ja eteläpuoliset pientaloalueet 

ovat rakentuneet pääosin 1980-90-luvuilla. Uusi kaavoitettava asuinalue tukeutuu yhdyskunta- ja 

kaupunkirakenteeltaan ympäristöönsä sekä Jukolan kattaviin lähipalveluihin ja alueen läpi 
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kulkeviin hyviin liikenne- ja viheralueverkostoihin. Kantakaupungin yleiskaavan 2035 mukaisesti 

Alilaurilan alue tiivistää nykyistä asutusta.  

3.1.4.2 Kaupunki- ja taajamakuva 

Rakentumisen myötä avoin peltoalue muuttuu matalarakenteiseksi pientaloalueeksi. Alueen 

pientalojen rakentumista ohjataan rakentamistapaohjeella. Alueen puutarha- ja viljelykulttuuri 

jatkuu pientaloalueen ja puiston kaupunkikuvallisena yleisilmeenä.  

3.1.4.3 Palvelut 

Jukolan palvelut ovat n. kilometrin päässä suunnittelualueesta. Sen palveluihin kuuluvat muun 

muassa koulu, päiväkoti, terveyskeskus ja kauppakeskuspalvelut. Lähelle suunnittelualuetta 

sijoittuu myös Luolajan koulu sekä Nummen koulukeskus kirjastoineen. Kanta-Hämeen uusi 

keskussairaala rakentuu Jukolaan.  

3.1.4.4 Virkistys 

Hattelmalanharju ja Ahvenistonharju tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet ulkoiluun ja 

virkistäytymiseen. Lähistöllä kulkee talvisin myös hiihtolatureittejä.  

3.1.4.5 Liikenne 

Aleksis Kiven katu on kohtuullisen vilkkaasti liikennöity pääkatu, joka välittää liikennettä kaupungin 

länsipuolelta valtateille 10 ja 3. Lännessä uutta asemakaava-aluetta rajaa Mäkilaurilantie, joka on 

toiminnalliselta luokitukseltaan alueellinen kokoojakatu. Nopeusrajoitukset ovat Aleksis Kiven 

kadulla 50 km/h ja Mäkilaurilantiellä 30 km/h. Alueella on suoritettu liikennelaskentoja syksyllä 

2021. Laskentojen perusteella Aleksis Kiven kadun liikennemäärä on nykytilanteessa n. 7030 

ajon./vrk. Mäkilaurilantieltä ei ole liikennemäärätietoa. Aleksis Kiven katu kuuluu suurten 

erikoiskuljetusten valtakunnalliseen verkkoon (SEKV), ja se toimii nykyisin reittinä 6m x 6m x 35 m  

-kuljetuksille.  

Mäkilaurilantien ja Aleksis Kiven kadun risteyksessä on sattunut vuosina 2017-2021 kolme poliisin 

tietoon tullutta tieliikenneonnettomuutta, joista kaksi on johtanut loukkaantumiseen. 

Merkittävimpiä Aleksis Kiven kadun käynnissä olevia suunnitteluhankkeita, joissa 
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liikennejärjestelyjä kehittämällä parannetaan mm. liikenneturvallisuutta ovat Ahvenistontien 

liittymän muuttaminen valo-ohjatuksi ja Rengontien liittymän muuttaminen kiertoliittymäksi.  

Mäkilaurilantien varressa on yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä. Aleksis Kiven kadulla on 

viherkaistalla ajoradasta eroteltu yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä, jota pitkin pääsee mm. 

Jukolan palvelualueelle. Aleksis Kiven kadulta on hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet Jukolan 

koululle ja päiväkodille. Mäkilaurilantien ja Aleksis Kiven kadun liittymässä on keskisaarekkeellinen 

suojatie. Lisäksi Aleksis Kiven kadulla uuden asemakaava-alueen kohdalla on suojatie, joka johtaa 

nykytilanteessa ainoastaan linja-autopysäkille. 

Suunnittelualue on julkisenliikenteen reitin varrella. Linja nro 1 liikennöi Aleksis Kiven katua tunnin 

vuorovälillä. Lähimmät pysäkit sijaitsevat Aleksis Kiven kadulla uuden asemakaava-alueen puiston 

kohdalla. Linja nro 16 liikennöi Rengontiellä tunnin vuorovälillä. 

3.1.4.6 Tekninen huolto 

Kunnallistekniset verkostot (vesi, viemäri, sähkö, kaasu ja kaukolämpö) kulkevat kaavoitettavan 

alueen läheisyydessä. Osa linjoista, kuten vesi- ja viemäriverkostot kulkevat kaavoitettavan alueen 

läpi, jolloin niiden siirto katualueille alueen rakentumisen myötä tulee todennäköiseksi. Kaasulinja 

kulkee Mäkilaurilantien vierustaa sen länsipuolella.  

3.1.4.7 Ympäristöhäiriöt 

Aleksis Kiven katu aiheuttaa suunnittelualueelle liikennemelua ja -päästöjä. Nykyisellä 

maankäytöllä vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä laskettuna uudella kaava-alueella melutasot 

ovat päiväaikaan 45-55 dB ja yöaikaan 40-50 dB (Liikennemeluselvitys Hämeenlinnan 

kantakaupungin yleiskaava 2035, Promethor 2017). Selvityksen perusteella melutaso yöaikaan 

ylittää uusille asuinalueille annetun yöohjearvon, joka on ulkona 45dB. Kaavaratkaisulla tulee ottaa 

kantaa ympäristöhäiriösuojaukseen; Aleksis Kiven kadun varrelle sijoittuvien asuinrakennusten 

sijaintiin tontilla, asuinrakenteiden erityisratkaisuun, pihan aitaamiseen ja sijoittumiseen tontilla. 
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 KUVAT: Meluselvitys 2017. Hämeenlinnan kantakaupungin yleiskaava 2035, Hämeenlinna. 

YLÄKUVA: Meluennuste 2040, päivä. ALAKUVA: Meluennuste 2040, yö. 
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3.1.4.8 Maaperän epäpuhtaudet 

Maaperän tilan tietojärjestelmän (Matti) mukaan alueella on harjoitettu vihannesten, 

koristekasvien ja taimien viljelyä vuosien 1940-1980 aikana. Kohteella on mm. varastoitu ja käsitelty 

polttonestettä sekä ehdotettu käyttää torjunta-aineita ja varastoida tuhkaa ja kuonaa. Kyseessä on 

mahdollinen pilaantuneen maa-aineksen alue ja näin ollen alueella teetettiin kaavaluonnostyön 

yhteydessä pilaantuneen maa-aineksen selvitys loppuvuodesta 2021. Raportti, mikä selvityksestä 

vamistui 11.1.2022, on liitteenä.  

Kaikissa näytteissä pitoisuudet alittivat kynnys- ja ohjearvotasot. Arseenipitoisuudet ovat kuitenkin 

luontaisesti korkeita ja tämä tulee huomioida. Aluetta ei todeta pilaantuneeksi tutkittujen haitta-

aineiden osalta koekuoppien ympäristössä, eikä alueelle jää merkintää pilaantuneisuudesta. 

Mahdollisten maarakennustöiden aikana suositellaan kiinnittämään huomiota kaivettavien maa-

ainesten puhtauteen ja tarvittaessa olemaan yhteydessä ympäristöasiantuntijaan. 

3.1.4.9 Maanomistus 

Kaavoitettava alue on Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa. 

3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Suunnittelualue toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kytkeytymällä olevaan 

yhdyskuntarakenteeseen ja edesauttamalla ja monipuolistamalla pientalotonttitarjontaa kattavien 

palvelujen ja hyvien virkistys- ja liikenneyhteyksien läheisyydessä. 

3.2.2 Maakuntakaava 

Alueelle kohdistuu oikeusvaikutteinen kantakaupungin yleiskaava 2035, joka korvaa 

maakuntakaavatason määräykset.  

Kanta-Hämeen 12.9.2019 voimaan tulleessa maakuntakaavassa 2040 kaavoitettavaan alueeseen 

kohdistuu merkintä: 
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(A) taajamatoimintojen alue 
Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden 
taajamatoimintojen rakentamisalueet liikenne- ja viheralueineen. Suunnittelumääräys: 
Aluetta suunnitellaan asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta huolehtimalla 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkkojen kattavuudesta, sujuvuudesta 
ja turvallisuudesta. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä 
tavalla, joka ottaa huomioon alueen luontaiset ominaisuudet ja piirteet. Alueen suunnittelussa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. 
Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon. 
 
 
 

 
KUVA: Ote Maakuntakaavasta 2040, jossa suunnittelualue on osoitettu keltaisella soikiolla. 
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3.2.3 Kantakaupungin yleiskaava 2035 

Suunnittelualueella on voimassa Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 14.5.2018 hyväksymä ja 

20.5.2020 kokonaisuudessaan lainvoiman saanut Kantakaupungin yleiskaava 2035. Yleiskaavassa 

suunnittelualue on osoitettu asuinalueeksi (A), jolle voidaan osoittaa myös asumiselle tarpeellisia 

yksityisiä tai julkisia palveluja, alueen sisäisiä liikenneyhteyksiä, pysäköintialueita, virkistysalueita ja 

yhdyskuntateknisen huollon alueita. Suunnittelualue on pääosin tiivistämistarvealueen sisäpuolella.  

Suunnittelualueen itäpuoli on yleiskaavassa merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-

alueeksi, joka liittyy vanhaan Luolajan kylärakenteeseen ja -maisemaan sekä Rengontien 

historialliseen tielinjaan. Länsipuolella suunnittelualuetta on yleiskaavassa palvelun ja hallinnon 

alue (P) sekä merkintä yhdyskuntateknisestä kohteesta ja maakaasulinjasta.  

Suunnittelualueella ei ole merkittäviä luontokohteita tai -arvoja.  
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KUVA: Ote Kantakaupungin yleiskaavasta 2035, jonka keskiosassa oleva suorakulmainen punaisella rajattu 

alue kuvaa suunnittelualuetta. 

3.2.4 Asemakaava 

Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta kaupungin omistuksessa olevaa peltomaata. Alueen 

etelä- ja pohjoispuoli on asemakaavoitettu pääosin pientalovaltaisiksi alueiksi, joiden keskustoja ja 

reuna-alueita hallitsevat viheralueet. Itäpuolinen Laurilan tila ja siitä lohkotut kiinteistöt, 

suunnittelualue mukaan lukien, ovat asemakaavoittamattomia. Länsipuolella on asemakaavassa 

vanhusten palvelukeskuksen ja siihen liittyvän asumisen aluetta.  
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KUVA: Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa punaisella rajattu aiemmin asemakaavoittamaton 

suunnittelualue. 

3.2.5 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Rakennusjärjestys 

Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2019. Kaupunginvaltuusto 

hyväksyi rakennusjärjestyksen 28.1.2019 ja sitä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä 

osin kuin asemakaava ei toisin määrä. 

Kiinteistörekisteri 
Kaavassa hyväksytään sitova tonttijako.  

Rakennuskiellot  
Alueella ei ole voimassa rakennus- tai toimenpidekieltoja. 
 
Pohjakartta  
Asemakaavaluonnoksen suunnittelussa on pohjakarttana käytetty kantakarttaa. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN  

JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Hankkeeseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta, jonka taustalla on tarve lisätä ja monipuolistaa 

omakotitonttien tarjontaa Kanta-kaupungin alueella. 

4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.2.1 Osalliset  

Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 

muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden 

toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida 

sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

Osallisia ovat:  

• Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat  

• Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset alueen sekä 

lähiympäristön käyttäjät, seurat ja yhdistykset 
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• Kaupungin toimialat 

• Hämeen ELY-keskus 

• Hämeenlinnan kaupunginmuseo/Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo 

• Hämeenlinnan seudun Vesi 

• Kanta-Hämeen pelastuslaitos  

• Verkonrakentajat: Elenia Verkko Oy, Loimua Oy, Fingrid Oyj, Telia Oyj, Elisa Oyj, 

DNA Palvelut Oy  

Asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto. 

4.2.2 Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Asemakaavoitus on tullut vireille vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa. Tiedottaminen ja 

osallistuminen sekä kuuleminen hoidetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) saatavillaolo kuulutettiin kaupunkiuutisissa 23.3.2019. 

Mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kaavaprosessin ajan siihen saakka, 

kun kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä. Tieto suunnittelun käynnistymisestä lähetettiin 

13.3.2019 päivätyllä kirjeellä naapureille. Kirjeen liitteenä oli OAS. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta (OAS) vastaanotettiin yksi 16.4.2019 päivätty mielipide, jossa 

peräänkuulutetaan Marssitien ylittävien ekologisten käytävien huomioon ottamista 

kaavaprosessissa. 

4.2.3 Viranomais- ja verkostotoimijayhteistyö 

Asemakaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat viranomais- ja verkostotoimijalausunnot. 

Asemakaavaluonnoksen yhteydessä on laadittu alustavia katu- ja kunnallisteknisiä mitoituksia sekä 

liikennetarkasteluja.  
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4.2.4 Valmisteluvaiheessa saatu palaute  

4.2.4.1 Mielipiteet ja vastineet asemakaavaluonnokseen 

4.2.4.2 Lausunnot ja vastineet asemakaavaluonnokseen 

4.2.4.3 Mielipiteiden huomioon ottaminen valmisteluvaiheessa 

 
4.2.5 Ehdotusvaiheessa saatu palaute 

4.2.5.1 Muistutukset ja vastineet asemakaavaehdotukseen 

4.2.5.2 Lausunnot ja vastineet asemakaavaehdotukseen 

4.2.5.3 Muistutusten huomioon ottaminen ehdotusvaiheessa 

 

4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

Kaavasuunnittelussa on tutkittu alueen kehittämismahdollisuudet pientalotalotonteiksi ja niitä 

palveleviksi kaduiksi ja viheralueiksi. Alueelle suunnitellaan yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti 

asumista; pienistä tonteista koostuvaa tiivistä ja yhteisöllistä pientaloaluetta, mikä tukeutuu Jukolan 

kattaviin palveluihin, hyviin liikenneyhteyksiin sekä rakenteeltaan nykyisiin viereisiin 

pientaloalueisiin. Tavoitteena on luoda vehreä ja viihtyisä asuinalue, jossa myös esteettömyys ja 

turvallisuus on huomioitu. Näin ollen asuinalue soveltuu eri elämänvaiheissa oleville asukkaille.  

4.4 ASEMAKAAVARATKAISU 

Asemakaavaluonnoksessa esitetään kaksi ympäröivään kaupunki- ja yhdyskuntarakenteeseen 

soveltuvaa ja tukeutuvaa matalaa pientaloaluetta, joita molempia kiertää oma katulenkkinsä. 

Alueiden väliin jää pohjois-eteläsuuntainen puistoakseli, joka täydentää etelästä alkavaa ja 

Hattelmalanharjulle jatkuvaa viheryhteyttä. Pihoissa ja puistossa korostuu puutarhamaisuus. 

Kaavaratkaisussa on huomioitu Aleksis Kiven kadun liikenteestä aiheutuvat ympäristöhäiriöt sekä 

nykyiset alueen läpi kulkevat maanalaiset verkostot. Pysäköinnin mitoitus nojautuu alueen sijaintiin 

hyvien kävely-, pyöräily- ja julkisen liikenteen verkostojen äärellä.  

 



xx.xx.2022 Asemakaavan 2598 selostus  22 (25) 
 

 

 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE 

Asemakaava laaditaan Kantakaupungin yleiskaavassa 2035 asumiselle ja tiivistämistarpeelle 

osoitetulle alueelle. Alueelle kaavoitetaan yhteensä 39 tonttia erillispientaloille. Lisäksi 

asemakaavassa osoitetaan kaksi asumista palvelevaa yhteiskäyttötonttia keskikortteleille sekä 

koko aluetta palvelevat katualueet ja yleisen pysäköinnin alueet.  

5.1.1 Mitoitus 

Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 5870 k-m², josta pientaloille yhteensä 4800 k-m² ja 

talousrakennuksille 1070 k-m². Pientalotonteiksi kaavassa osoitettavaa maa-alaa on yhteensä n. 

2,3 ha. Uutta katuverkkoa rakennetaan yhteensä n. 6 000 m2, jonka lisäksi rakennetaan kaksi 

aluetta palvelevaa yleistä pysäköintialuetta sekä kaksi yhteiskäyttötonttia. 

Pientalotonttien rakennusoikeus asuinrakennukselle vaihtelee tontin koosta riippuen 60-170 k-

m²:n välillä. Talousrakennusten rakennusoikeudet ovat pääosin 30 k-m². Tonteille sallitaan pääosin 

1-kerroksista rakentamista poikkeuksena Aleksis Kiven kadun varrella sijaitsevat tontit, joille on 

mahdollista rakentaa asuinrakennukseen 1 2/3-kerrosta.   

Pysäköinnin mitoituksena käytetään AO- kortteleissa 1ap/asuinrakennus. Keskikorttelien pienien 

tonttien autopaikat on sijoitettu AH-tontille (1 ap/asuinrakennus.) 

5.1.2 Liikenne 

Uuden kaava-alueen kadut ovat tonttikatuja. Jalankulku ja pyöräily sijoitetaan ajoradalle. 

Nopeusrajoitus on 30 km/h. Mitoitusajoneuvona käytetään kuorma-autoa. Kadun 1 liittymä on 

Mäkilaurilantieltä ja Kadun 2 liittymä on Aleksis Kiven kadulta. Puistosta on esitetty jalankulku ja 

pyöräily-yhteys Aleksis Kiven kadun pyörätielle ja joukkoliikenteen pysäkeille. Kaava-alueelta 

kävelymatkaa Aleksis Kiven kadun pysäkeille kertyy korkeintaan n. 250 metriä alueen sisältä. 

Uuden maankäytön myötä Aleksis Kiven kadun turvattoman suojatien parannustarpeita on syytä 

arvioida erityisesti jalankulkijoiden sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmasta.  
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Uuden asuinalueen pientalotontit ovat pieniä ja niille mahtuu pääosin yksi auto. Pysäköintiä 

sijoitetaan alueelle kaavoitetuille pysäköintialueille, eikä sitä sallita kadunvarsilla, koska pienten 

tonttien vuoksi tonttiliittymiä muodostuu alueelle normaaleihin tonttikatuihin verrattuna 

enemmän. Sen lisäksi asuinalueen ajoradan mutkittelu ja kapeus ovat keinoja joilla pyritään 

pitämään tonttikatujen nopeudet alhaisena. 

5.1.3 Palvelut 

Kaavalla ei osoiteta uusia palveluita. Alue tulee tukeutumaan pääosin Jukolan lähipalveluihin. 

Lisäksi keskusta on neljän kilometrin ja Tiiriön kauppakeskus viiden kilometrin päässä kaava-

alueesta.  

5.2 KAAVAN VAIKUTUKSET 

5.2.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 

Maisemallisesti muutos avoimesta peltoalueesta tiiviiksi asuinalueeksi on merkittävä. Asumisen 

rakennuskorkeudet ovat pientaloalueella matalat. Puutarhamainen yleisilme ja rakennusten 

julkisivujen sekä pihojen muodostama kaupunkikuva luo yhteyden ympäröivään maisemaan, 

viherverkostoon ja alueen viljely- ja puutarhahistoriaan.  

Hattelmalanharjun ja -järven väliin jäävä laaja peltoaukea muinaismuistoineen jää alueelle 

edustamaan avointa kulttuurimaisemaa. 

5.2.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Alueelle suunniteltu rakentaminen on Hämeenlinnan kantakaupungin yleiskaava 2035 mukaista 

eikä heikennä merkittävästi alueen luonnonympäristöä tai asemakaavoitettavan alueen yhteyksiä. 

Viherverkosto ja ekologinen käytävä säilyy puiston ja pihojen ansiosta alueella.  

5.2.3 Vaikutukset liikenteeseen 

Uuden kaava-alueen tuottama liikennemäärä pientalotonttien asukasmäärän perusteella on 

keskimäärin noin 140 ajon./vrk. Uudelle asuinalueelle kaavoitetaan 39 pientalotonttia, ja 

keskimäärin pientalossa asuvassa asuinkunnassa asuu Tilastokeskuksen mukaan 2,5 asukasta, 

jolloin asukasmääräksi muodostuu n. 100 henkilöä. Liikennemäärän arvioinnissa on käytetty 



xx.xx.2022 Asemakaavan 2598 selostus  24 (25) 
 

 

 

 

Ympäristöministeriön vuonna 2008 julkaiseman Liikennetarpeen arviointi maankäytön 

suunnittelussa -julkaisun periaatteita. Asukasluvun kasvusta ei aiheudu merkittäviä muutoksia 

ympäröivien alueiden liikennemääriin.  

Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä julkisella liikenteellä 

että autolla. Alue lukeutuu autovyöhykkeeseen, mutta joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla 

30 minuutin vuoroväliin nykyisestä tunnin vuorovälistä, voitaisiin alueesta puhua jo 

joukkoliikennevyöhykkeenä.  

5.2.4 Muut vaikutukset 

Alueen rakentuminen pientaloalueeksi vastaa kaupungin tavoitteisiin erilaisten asumisratkaisujen 

tarjoamisesta ja kysyntään omakotitalotonteista lähellä palveluja ja luontoa. Pientaloalue tarjoaa 

mahdollisuuden esteettömään asumiseen elämänvaiheesta riippumatta.  

5.3 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 

Alueen rakentuminen ei merkittävästi lisää häiriötekijöitä alueelle.  

5.4 KAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET 

Pienennös kaavakartasta ja –määräyksistä on esitetty erillisessä liitteessä. 

5.5 NIMISTÖ 

Alue on nimetty Alilaurilaksi. Nimi tulee Laurilan tilasta lohkotun nykyisen peltopalstan Pelto-Ali-

Laurilan nimestä.  

Alueen katujen ja puiston nimistö valikoituu…. päivittyy 

Itäinen lenkkikatu: 

Läntinen lenkkikatu: 

Puisto:  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Asemakaava ja asemakaavan muutos tulee voimaan, 

kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan. Kaavan laadinnan yhteydessä aloitetaan ja 

kaavan tultua lainvoimaiseksi valmistellaan kunnallistekniset ja katu-suunnitelmat sekä 

viheraluesuunnitelmat. Alueen toteuttaminen voidaan aloittaa, kun maastomittaukset ja –

merkinnät on tehty. 

Hämeenlinna xx.päivänä _kuuta 2022 

 

Jari Mettälä 

asemakaava-arkkitehti 
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