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1 Perus- ja tunnistetiedot
1.1 Tunnistetiedot
Kaavan nimi:

Moreeni eteläosan asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaava-alueen määrittely: Kaavan suunnittelualueeseen kuuluu alueet Karanojantieltä Janakkalan
kuntarajaan, sekä alueet Karanojata valtatielle 3
Asemakaavan muutos koskee Karanojantien varren korttelin 96 tonttia
4 korttelia 97 sekä Murskekatua, Graniittikatua ja osaa Karanojantiestä.
Asemakaavalla ja muutoksella muodostuu 22. kaupunginosan
Hattelmala korttelin 96 tontit 1-3, 4 ja 6, korttelit 97, 104-112, sekä
niihin liittyvät katu-, liikenne- ja erityisalueet
Kaavan laatija:

kaavasuunnittelija Katja Ojala

Yhteystiedot:

Hämeenlinnan kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut / kaavoitus, PL 31
13100 Hämeenlinna

Vireilletulopäivä

vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa kuulutuksella 22.2.2020

Kaupunkirakennelautakunta:

19.1.2021

Kaupunkirakennelautakunta:

14.6.2022

Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto:
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1.2 Kaava-alueen sijainti
Kaavan suunnittelualue sijaitsee Hämeenlinnan keskustan eteläpuolella, noin 5 km etäisyydellä,
valtatie 3 varrella rakentuneen Moreenin yritysalueen jatkeena. Lähimmät asuinalueet ovat
Miemalassa, yksittäisiä asuinrakennuspaikkoja on mt 130 varrella sekä etelässä Lähdelammin
alueella.

1.3 Kaavan tarkoitus
Asemakaavan tavoitteena on suunnitella maankäyttö alueellisesti ja valtakunnallisesti
merkittävällä MOREn elinkeinoalueella Moreenissa, sen uudella laajenemisalueella
Karanojantiestä etelään aina Janakkalan kuntarajaan saakka, rajautuen vt 3 moottoritiehen.
Helsinki-Tampere kasvukäytävän keskipisteeseen rakentuu Etelä-Suomen suurin yritysalue MORE
kun Hämeenlinnan Moreeni ja Janakkalan Rastikangas kasvavat yhteen. Hämeenlinnan Moreenin
vireällä elinkeinoalueella toimii jo 50 eri metalli-, logistiikka-, ympäristö- ja energia-alan yritystä ja
toimijaa. Alueen kilpailuetuja ovat keskeinen sijainti, monipuoliset palvelut, kehittynyt infra,
ekologiset ratkaisut sekä hyvä työvoiman saatavuus.
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Moreenin liikenneyhteyksien parantamiseksi, uuden vt 3:lle suunnitteilla olevan liittymän
toteutumista edistetään asemakaavoituksen keinoin ja Taipaleentien jatkamisen myötä
katuverkko laajenee yhteydeksi moottoritielle. Uusi liittymä moottoritieltä palvelee merkittävästi
myös mm. Miemalan ja Janakkalan Rastikankaan liikennettä. Asemakaavan suunnittelun
yhteydessä huomioidaan myös Janakkalan kehittämissuunnitelmat kuntarajan tuntumassa ja
Moreenin-Rastikankaan yritysalueen MORE yhteistyö.
Kaavan tarkoituksena on suunnitella toimijoiden kannalta kiinnostava alue huomioiden myös
erikoispitkien HCT rekkojen vaatimat tilatarpeet katuverkossa, ja myös tarjota rekkojen ja
kuljettajien tarvitsemia palveluita alueella kun nykyiset moottoritien levähdysalueet poistuu
eritasoliittymän toteuttamisen yhteydessä.

2 Tiivistelmä
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella 22.2.2020 vuoden 2020 kaavoituskatsauksen
yhteydessä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin saataville alkuvuodesta 2021
kaupunkirakennelautakunnan 19.1.2021 päätöksellä. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
pidettiin 19.2.2021.

2.2 Asemakaavan sisältö
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 22. kaupunginosan Hattelmala korttelin
96 tontit 1-3, 4 ja 6, korttelit 97, 104-112, sekä niihin liittyvät katu-, liikenne- ja erityisalueet.
Korttelit on varattu pääsääntöisesti elinkeinorakentamiseen aluevarausmerkinnällä teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialue T-15, joka sallii tontille sijoitettavan vähäisessä määrin myös
tontilla harjoitettavaan toimintaan liittyvää myymälätilaa.
Asemakaavalla osoitetaan tiesuunnitelmaan perustuen uusi moottoritien eritasoliittymä, joka tuo
samalla yhteyden maantie 130:n ja Taipaleentien välille. Eritasoliittymän tuntumaan on sijoitettu
aluevaraus huoltoasemalle, jonka ohessa voi olla myös ravintola- ja myymälätiloja. Huoltoaseman
viereiselle tontille on osoitettu yleinen pysäköintialue rekkaliikenteen taukopaikaksi, tontilla on
sallittu myös polttoaineen kylmäjakelupiste.
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Viherympäristö on osoitettu kauttaaltaan suojaviheralueena EV, jolle voidaan sijoittaa hulevesien
alueelliseen hallintaan liittyviä rakenteita, puhtaita maa-aineksia sekä teknistä verkostoa.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttamisen yhteydessä tulee huomioida alueelle laaditut selvitykset ja
suunnitelmat kunnallistekniikan, hulevesien hallinnan, tonttien tasaamisen ja tontinkäytön sekä
tavoitellun kaupunkikuvallisen ilmeen huomiomiseksi.
Asemakaavan alue on mahdollista toteuttaa vaiheittain, jolloin Taipaleentien jatko ja
eritasoliittymä rakennetaan ensivaiheessa. Samassa yhteydessä tulee rakennettavaksi
Graniittikadun alkuosa, joka mahdollistaa huoltoasematontin ja raskaan liikenteen HCT-alueen
toteuttamisen. Rakennettavaksi luovutettavien tonttien vaiheistusta ohjaa kunnallisteknisten
verkostojen rakentaminen alueelle, runkolinja sijoittuu em. katujen varteen. Kaavaan on varattu
Graniittikadun varteen pumppaamon paikka korttelin 106 päätteeksi. Väliaikainen pumppaamo on
mahdollista sijoittaa esimerkiksi Taipaleentien varren EV-alueelle.

3 Lähtökohdat
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue on tällä hetkellä metsää, lukuunottamatta rakentuneita tieyhteyksiä. Alueeseen
kuuluu valtatie 3, Karanojantie ja Taipaleentie. Aluetta halkoo metsäautotie, jonka käyttöön on
aikanaan rakennettu silta valtatien ylitse.
Lähimmät asuinrakennuspaikat sijaitsevat suunnittelualueen ulkopuolella, mutta kuitenkin
välittömässä läheisyydessä. Kuntarajan tuntumassa, eteläosassa Janakkalan Lähdelammin alueen
rakennuspaikat sijaitsevat noin 200 m etäisyydellä. Maantien 130 varrella sijaitsee kolme
asuinrakennuspaikkaa, jotka on huomioitu tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä.
Suunnittelualuella ei ole varsinaisia virkistysreittejä vaan aluetta käytetään tavanomaiseen
jokamiehen oikeudella tapahtuvaan ulkoiluun.
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3.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualueen metsät ovat enimmäkseen kuivahkoa ja tuoretta kangasta. Kasvatusmetsän
valtapuuna on mänty. Alueelle on tekeillä luontoselvitys, jolla tarkistetaan onko alueella
kaavoituksella erityisesti huomioitavia luontoarvoja.
Lähimmät aiempien selvitysten mukaiset luontoarvokohteet sijaitsevat Karanojan purouoman
tuntumassa suunnittelualueen ulkopuolella, jossa on lähde, korpi ja puronvarsilehtoa. Matinsillan
luonnonsuojelualue sijaitsee Kiertokapulan alueen takana luoteeseen sen verran etäällä, että
kaavan suunnittelualueen toiminnalla ei ole siihen vaikutusta. Miemalanharjun Natura- ja
luonnonsuojelualueet sijaitsevat itään reilun puolen kilometrin etäisyydellä linnuntietä.
Lähimmät pohjavesialueet ovat Viralan 2 lk pohjavesialue suunnittelualueesta etelään noin 1,2 km
ja Miemalanharjun 1 lk pohjavesialue, johon on etäisyyttä linnuntietä noin 500 m.
Hulevesien valuma-alueiden virtausreitit johtavat kaakko-luode suuntaisen selänteen myötä osan
hulevesistä suunnittelualueen pohjoisosassa moottoritien alitse kohti Miemalanharjua sekä
eteläosassa kohti Karanojaa, Janakkalan Lähdelampea ja Raimansuota.
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Alueella maanpinta on korkeimmillaan Karanojantiellä noin tasolla +152 (N2000). Alimmillaan
maanpinta on noin tasolla +99 alueen eteläreunassa kohdassa, jossa Karanoja laskee
suunnittelualueelta Janakkalan kunnan puolella sijaitsevaan Lähdelampeen. Yleispiirteiltään
alueen pinnanmuodot ovat hyvin vaihtelevia ja alueen korkeuserot ovat suuret.
Maaperä on pääasiassa hiekkamoreenia myös pohjamaalajiltaan. Pieniltä osin löytyy myös
saraturvetta ja rahkaturvetta kosteimmilta paikoilta.
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3.1.3 Teknisen huollon verkostot
Kunnallistekninen verkosto ja kaukolämpö on rakennettu tällä hetkellä Taipaleentien varressa.
Maakaasun verkosto on Itäportintien läheisyydessä.
Kuntarajalla on sähkölinja, joka palvelee rakennuspaikkoja Lähdelammilla.

3.1.4 Liikenne
Nykytilanteessa Moreenin yritysalueelle kuljetaan maantien 130 (Karanojantie) tai valtatien 10
(Orsitie) kautta. Janakkalan Rastikankaan alueelle kuljetaan maantien 292 kautta. Liikenne
moottoritieltä Moreenin alueelle ja päinvastoin käyttää Hattelmalan eritasoliittymää ja
Rastikankaan alueelle Viralan eritasoliittymää.
Valtatie 3 on Helsingistä Hämeenlinnan ja Tampereen kautta Vaasaan kulkeva kansainvälisesti
(E12) sekä valtakunnallisesti merkittävä tieyhteys. Tie on tärkeä tavaravirran kuljetusreitti ja sen
varrella olevien kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen pääväylä. Valtatie 3 kuuluu eurooppalaiseen
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TEN-T kattavaan verkkoon, Suomen maanteiden pääväylien verkkoon sekä raskaan liikenteen
runkoyhteyksiin. Valtatien 3 itäpuolella sijaitseva maantie 130 (Helsingintie) on seututie ja se
toimii moottoritien rinnakkaistienä ja paikallisen liikenteen väylänä. Maantie 130 kuuluu suurten
erikoiskuljetusten verkkoon.
Suunnittelualueella, suunniteltavan eritasoliittymän kohdalla sijaitsee Pullolan risteyssilta (U2815), jossa yksityistie ylittää moottoritien. Vuonna 1991 rakennettu silta on 72 m pitkä jännitetty
betoninen jatkuva palkkisilta, jonka hyödyllinen leveys on 4,5 m. Pullolan risteyssilta palvelee
ainoastaan maa- ja metsätalouskäytössä olevaa yksityistietä, ja sen kautta on yhteys maantieltä
130 valtatien 3 länsipuolisille metsäalueille. Maantieltä 130 sillalle johtava yksityistie on suljettu
puomilla.
Tiesuunnitelman mukaan Valtatien 3 keskivuorokausiliikenne on suunnittelualueella 22 740
ajoneuvoa, joista raskaita ajoneuvoja on noin 9,7 %. Maantien 130 keskivuorokausiliikenne
suunnittelualueella on Rastilantien (mt 13842) liittymän eteläpuolella noin 3070 ajoneuvoa, joista
raskaita ajoneuvoja on noin 9,9 %, ja Rastilantien pohjoispuolella noin 4250 ajoneuvoa, joista
raskaita ajoneuvoja noin 9,9 %. Maantien 13842 keskivuorokausiliikenne on suunnittelualueella
noin 750 ajoneuvoa, joista raskaita ajoneuvoja on noin 3,3 %.

3.1.5 Maanomistus
Suunnittelualue on pääosin kaupungin maaomistuksessa. Suunnittelualueeseen kuuluva
moottoritien levähdysalue on valtion omistuksessa. Moottoritien liittymän tiesuunnitelman alue
sijoittuu kiinteistön 109-417-8-50 TIIRIKKALA maalle kapealta osin.
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Vuonna 2019 voimaan tulleessa Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:ssä suunnittelualue on
teollisuus ja varastoaluetta T sekä kuntarajan tuntumassa reservialuetta Tr. Kiertokapulan alue on
osoitettu kiertotalousalueeksi EKO-merkinnällä. Maakuntakaavassa esitetään myös uusi
moottoritien eritasoliittymä, tieliikenteen ja ekologisten yhteyksien tarpeet sekä energiahuollon
kohteet.

3.2.2 Yleiskaava
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Kantakaupungin 29.9.2018 voimaan tullut yleiskaava 2035:ssa suunnittelualue on pääosin
elinkeinoelämän aluetta T, joka on tarkoitettu teollisuus- ja varastorakentamiselle. Alueelle saa
sijoittaa myös teollisuutta palvelevaa kauppaa ja palveluita. Karanojantien varrella moottoritiehen
rajautuva osa-alue on T-alueen ohella TP; elinkeinoelämän alue, joka varataan työpaikoille.
Alueelle voidaan sijoittaa toimisto- ja palvelutyöpaikkoja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta
teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia. Yleiskaavassa on varauduttu
Taipaleentien jatkamiseen kohti moottoritietä. Uuden moottoritieliittymän tuntumaan on varattu
palvelu- ja työpaikkarakentamista P/TP –merkinnällä: P; Palvelujen ja hallinnon alue. Merkinnällä
osoitetaan julkisten ja yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita. Alueelle ei saa sijoittaa kaupan
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suuryksikköä. Kiertokapulan laajenemisalue on nykyisten toimintojen mukaisesti erityisaluetta E.
Taipaleentiestä Janakkalan kuntarajaan on elinkeinojen reservialuetta Tr. Moottoritien varsi on
osittain osavaluma-aluetta, jolle ei tule sijoittaa Miemalan pohjaveden pilaantumisvaaraa
aiheuttavaa toimintaa. Yleiskaavassa osoitettu Moreenin hulevesien osavaluma-alue on osoitettu
todellista laajempana. Oikea laajuus on esitetty tämän asemakaavan aineistossa.

3.2.3 Asemakaava
Suunnittelualue rajoittuu asemakaavoitettuun alueeseen Karanojantien ja Taipaleentien /
Kiertokapulan alueen läheisyydessä. Kaavamuutos koskee Karanojantien varren korttelin 96
tonttia 4 (asemakaava nro 2571 vuodelta 2020), korttelia 97 sekä Murskekatua ja Graniittikatua
(asemakaava nro 2485 vuodelta 2015 ). Asemakaavassa tontit varattu teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi T-15, tehokkuusluku e=0,70, rakennusten ylin sallittu
korkeusasema + 170.
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3.2.4 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Rakennusjärjestys
Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2019. Rakennusjärjestystä
noudatetaan siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää.
Pohjakartta
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n (11.4.2014/323) vaatimukset.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole rakennuskieltoa.
Selvitykset
MORE MasterPlan, Linnan Kehitys Oy, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2020
Alue sijaitsee Suomen kasvukäytävällä, joka on maan suurin yhtenäinen työssäkäynti ja
talousalue. Kasvukäytävän keskipisteeseen rakentuu Etelä-Suomen suurin yritysalue, kun jo
olemassa olevat yritysalueet Hämeenlinnan Moreeni ja Janakkalan Rastikangas kasvavat
yhteen suunnitellun moottoritien eritasoliittymän ympärille. Alueella toimii tällä hetkellä
80 yritystä pienteollisuuden, varastoinnin, logistiikan, yrityspalvelujen ja
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ympäristöteknologian parissa, jotka muodostavat noin 680 hehtaarin rakennetun
elinkeinoalueen rakennetun ympäristön. MOREn alueella on tällä hetkellä noin 1400
työpaikka.
Kansallisesti merkittävän hankkeen tavoitteena on että 1100 ha alueella on
tarjolla 1 500 000 rakennusoikeusneliötä. Alueelle on tällä hetkellä rakennettu yritysten
käyttöön tiloja 250 000 km2. Tavoitteena on edelleen kasvattaa alueen rakennusten
pinta-ala 4-6 kertaiseksi ja siten työpaikkojen määrä voisi kasvaa noin 3000 työpaikkaan.
MORE Masterplaniin on koottu keskeiset lähtökohdat yritysalueen kehittämiseksi.
Masterplanissa esitetään nykytilanteen kuvaus ja lähivuosien tärkeimmät askeleet sekä
pitkän ajan visio. Masterplanin visio on, että MORE on Suomen keskeisin ja suurin
yritysekosysteemi. Kehittämisen tavoitteena on, että
-MORE laajenee vaiheittain yli 1000 hehtaarin ja 3000 työntekijän kehittyväksi
ekosysteemiksi
-MORE tarjoaa vetovoimaisen ja monimuotoisen alustan tuotannon, logistiikan,
kiertotalouden ja näitä palvelevan alan yrityksille
-MORE luo edellytykset hiilineutraalille yritystoiminnalle
-MORE tukee kiertotalouden hyödyntämistä yritystoiminnassa
-MORE on haluttu ja tunnettu yritysalue
-MORE on toimiva ja symbioottinen yritysryppäiden verkosto.
Energia MasterPlan, Granlund 2022
Selvityksessä on tarkasteltu alueen nykyistä ja tulevaa energiankulutusta lämmön, sähkön
ja jäähdytyksen tarpeista sekä annettu kehittämisehdotuksia nykyisen verkoston ja
tuotantovaihtoehtojen laajentamiseksi.
Selvityksessä on todettu että alueen energiainfrastruktuuria tulee kehittää
kokonaisuutena, jossa vuoropuhelussa ovat mukana kaikki intressiryhmät ja olemassa
olevan verkoston hyödyntäminen on järkevää. Alueelle voi sijoittua myös energiaa
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sivutuotteena aiheuttavaa toimintaa ja energian jatkohyödyntämiseen alueen sisällä on iso
potentiaali.
Luontoselvitykset
Alueen luontoarvot tarkistetaan ja alueelle laadittava luontoselvitys valmistuu kesäkuussa
2022.
Aiempien selvitysten perusteella alueella ei ole laajoja luontoarvoja (PainokankaanKaranojan osayleiskaavan luontoselvitykset 2006 ja 2008). Selvitysten mukaan alueella ei
ole potentiaalia liito-oravien elinpiireille.
Maankaatopaikka
Alueen eteläosaan on tarkoitus sijoittaa maankaatopaikka, jonka toteuttamisesta laaditaan
tarkemmat suunnitelmat myöhemmin.
Eritasoliittymä ja liikenne
Maanteiden 130 ja 292 Liikenneselvityksen päivitys, WSP Finland Oy 2020
Selvitys on päivitys 2017 valmistuneeseen Trafix Oy:n selvitykseen ”Mt130 ja Mt292
liikenneselvitys – Maankäytön kasvu ja nykyisen tieverkon toimenpidetarpeet
Hämeenlinnan ja Janakkalan alueella”, jossa tarkasteltiin eritasoliittymän sijaintia
valtatiellä 3, eritasoliittymän tyyppiä sekä liittymistä maantiehen 130. Kyseisessä
selvityksessä esitetyt ratkaisut ovat olleet eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman
suunnitteluratkaisujen lähtökohtana.
Vt 3 Moreenin eritasoliittymän aluevaraussuunnitelma, WSP Finland Oy 2019
Aluevaraussuunnitelma on laadittu Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan,
Uudenmaan ELY-keskuksen ja Hämeen liiton yhteisestä toimeksiannosta. Työ
aloitettiin tammikuussa 2020 ja se valmistui elokuussa 2020.
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Aluevaraussuunnitelmalla on määritetty tilavaraukset kaavoitusta ja moottoritien
länsipuolisen katuverkon suunnittelua varten. Aluevaraussuunnitelma toimii
lähtökohtana tiesuunnitelman laatimiselle.
Valtatien 3 Hki-Hml parantaminen rakentamalla Moreenin eritasoliittymä, tiesuunnitelma
2022, hyväksymisen tavoite kevät 2023
Tiesuunnitelma on laadittu Hämeenlinnan kaupungin toimesta ja kustannuksella
Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan ja ELY-keskuksen välisen
suunnittelusopimuksen perusteella. Laadittu valmis tiesuunnitelma oli nähtävillä
28.3. - 27.4.2022 osalliskuulemista varten. Hankkeesta jätettiin yksi naapurin
muistutus. Kaupunginhallitus käsitteli ELY-keskukselle annettavaa lausuntoa
kokouksessaan 6.6.2022, jonka jälkeen hanke etenee valtion teistä vastaavien ELYkeskuksen, Väylä-viraston ja Traficomin hyväksymiskäsittelyyn.

Kuva: Tiesuunnitelmassa on esitetty nykyisen metsätaloussillan korvaaminen
eritasoliittymällä. Suunnitelmassa on esitetty väylien lisäksi maantien 130
siirtäminen Taipaleentien liittymän kohdalla itään, melukaiteet ja levähdysalueiden
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poistuminen. Suunnitelmassa on huomioitu myös liityntäpysäköinti, bussipysäkit
sekä kevyen liikenteen väylien tarpeet.
Tarkastelu HCT-alueen tilatarpeista, WSP Finland Oy 2021
Nykyisten moottoritien levähdysalueiden poistuessa eritasoliittymän rakentamisen
yhteydessä Moreeniin korttelialueelle on tarkoitus sijoittaa korvaava raskaan
liikenteen levähdysalue ns. HCT-alue. Nykyisille levähdysalueille mahtuu tällä
hetkellä, mikäli pysäköintipaikat täytetään saapumisjärjestyksessä, enintään 23
erikoispitkää HCT rekkaa (34,5 m), tai 48 puoliperävaunua (16,5 m) tai 36 kpl
moduuliyhdistelmiä (25,25 m). Käytännössä alueille pysähtyy yhtä aikaa kaikkia
edellä mainittuja ajoneuvoja, jotka jatkavan matkaa kukin omaan tahtiinsa, joten
pysäköintipaikat eivät vapaudu/täyty järjestyksessä ja levähdysalueille mahtuu yhtä
aikaa edellä mainittua vähemmän ajoneuvoja.
Tarvittavaa korvaavaa aluevarausta on tarkasteltu pysäköintipaikkojen, ajourien ja
katuverkon tilatarpeiden osalta. Tarkastelun perusteella HCT-ajoneuvoille
mitoitettuna, kaavaluonnoksen yleiselle pysäköintialueelle mahtuu yhtäaikaisesti
enintään 47 raskaan liikenteen ajoneuvoa, josta pääosa olisi erikoispitkiä. Tarkastelu
on teoreettinen ja koko kapasiteetin hyödyntäminen vaatii mm. alueella selkeitä
opasteita ja pysäköimistä merkityille paikoille.
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Tiesuunnitelman meluselvitys, WSP Finland Oy 2022
Eritasoliittymän tiesuunnitelmassa on selvitetty valtatien 3, eritasoliittymän
ramppien ja maantien 130 (Helsingintie) liikennemelu. Melulaskennan tuloksia
tulkittaessa on lähtökohtana valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista
(993/1992).
Nykytilanteessa valtatien 3 ja maantien 130 (Helsingintie) liikenteen aiheuttama
päiväajan keskiäänitaso on valtatien ja Helsingintien välissä olevien kahden
asuinrakennuksen piha-alueella 60 – 63 dB, joten jo nykytilanteessa melutasot
ylittää ohjearvot. Helsingintien itäpuolella olevan asuinrakennuksen piha-alueella
päiväajan keskiäänitaso on noin 50 – 55 dB nykytilanteessa.
Ennustetilanteessa meluvyöhykkeet kasvavat huomattavasti valtatien 3 ja maantien
130 lii-kennemäärän kasvun seurauksena. Eritasoliittymän rampeilla ja
Taipaleentien jatkolla ei ole merkittävää vaikutusta asuinrakennusten
pihamelutasoihin. Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso kasvaa valtatien ja
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Helsingintien välissä olevien kahden asuinrakennuksen piha-alueella noin 0,5 dB.
Helsingintien itäpuolella olevan asuinraken-nuksen piha-alueella päiväajan
keskiäänitaso kasvaa noin 5 dB.
Tiesuunnitelman meluntorjuntaratkaisussa on esitetty Helsingintien itäpuolelle
melukaidetta 220 metrin matkalle ja rampille 2 melukaidetta 290 metrin matkalle.
Meluntorjunnan vaikutuksesta Helsingintien itäpuolella sijaitsevan
asuinrakennuksen piha-alueella päiväajan keskiäänitaso alenee alle 55 dB. Tämän
rakennuksen kohdalla melutaso osittain kasvaa nykytilanteeseen verrattuna, mutta
melutaso ei ylitä ohjearvoa.
Valtatien ja Helsingintien välissä sijaitsevien kahden asuinrakennuksen kohdalla
melutaso saadaan rampille sijoitettavan melukaiteen avulla pidettyä nykyisellä
tasolla. Laskentamallin avulla tarkasteltiin myös maantien 130 puolelle
toteutettavaa meluntorjuntaa, mutta sen hyötykustannussuhdetta ei katsottu
riittävän hyväksi.
Melulaskennan avulla mitoitettiin meluntorjuntaratkaisu, jolla Helsingintien
itäpuolella ole-van asuinrakennuksen meluvaikutuksia lievennetään. Valtatien 3 ja
Helsingintien välissä sijaitsevien kahden asuinrakennuksen melutasoja ei saada
melusuojauksen avulla alennettua ohjearvon mukaiselle tasolle, mutta melutilanne
säilyy nykyisellä tasolla.
Melun lisääntyminen alueella johtuu pääasiassa liikenteen lisääntymisestä. Uusilla
ram-peilla ja yksityistiellä ei ole merkittävää vaikutusta nykyisten asuinrakennusten
melutasoihin.
Moreenin eteläosan tasaus- ja hulevesisuunnitelma, WSP Finland Oy 2020
Suunnittelualueelle on laadittu kaavarunkoon perustuva alueen yleistasaussuunnitelma,
jonka yhteydessä on selvitetty perustamisolosuhteita, tasauksesta syntyvien pintamaiden
ja maamassojen määrää sekä täyttötarpeita tavoitteena massatasapaino. Työhön liittyi
myös hulevesihallinnan yleissuunnitelma ja katuverkon yleissuunnitelma.
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Tasaussuunnitelman perusteella alueilla kaltevuudet ovat suurimmilta osin enintään 3 %,
mutta yksittäisillä tonteilla tai tonttien osilla on myös hieman jyrkempiä kohtia.
Suurimmilla tonteilla yleistasauksen kaltevuudet ovat keskimäärin 1-2 %. Yleistasauksessa
tonttien välisillä viheralueilla on jyrkempiä vyöhykkeitä, joilla tasaus tuo-daan lähemmäksi
maanpinnan tasoa. Osa näistä viheralueista on mahdollista säilyttää luon-nontilaisena.
Yleistasauksessa on myös porrastuksia katujen kohdilla sekä joidenkin tonttien rajoilla
pienentämässä tonttien kaltevuuksia sekä tuomassa tasausta lähemmäs nykyistä
maanpintaa.
Vesihuollon yleissuunnitelma WSP Finland Oy 2020
Alueelle on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma kaavarunkoon perustuen.
Kunnallistekniset verkostot sijoittuvat katujen varteen, paitsi mikäli moottoritien varren
pohjoisosan tontit liittyvät viettoviemärillä niin linja tulee rakentaa myös moottoritien
vastaiselle kiinteistörajalle. Lisäksi kuntarajalla sijaitsevat tontit ja pääosa sen läheisistä
moottoritien varren tonteista tarvitsevat kiinteistökohtaisen pumppaamon.
Suunnitelmassa on osoitettu verkoston jätevesipumppaamojen paikat mikäli alue
toteutetaan vaiheittain. Lopullinen pumppaamo on sijoitettu Graniittikadun mutkaan.
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Muut lähialueen suunnitelmat
Moreenin asemakaavan suunnittelualue sijoittuu Janakkalan kuntarajan tuntumaan ja alueella on
siten maankäytöllisiä vaikutuksia myös Janakkalan puolelle, Moreenin alueen suunnittelussa
huomioidaan myös lähialueen suunnitelmat.
Vireillä oleva Janakkalan Rastila-Rastikankaalle laadittava osayleiskaava on ollut ehdotuksena
nähtävillä 30.4.-29.5.2021. Osayleiskaavassa on varauduttu teollisuus- ja työpaikka-alueiden
laajenemiseen moottoritien ja mt 130 varrelle. Janakkalan maantien 130 ja moottoritien välinen
alue on yksityisessä omistuksessa ja kyseiselle Kanssin alueelle on vireillä asemakaavan laatiminen
elinkeinorakentamisen mahdollistamiseksi.
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4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat
päätökset
Alueelle laadittava asemakaaava on luontainen jatko maakuntakaavan ja yleiskaavan osoittamista
tavoitteista, joilla aluetta tavoitellaan kehitettävän laajaksi yritysalueeksi. Asemakaava toteuttaa ja
konkertisoi myös MORE yritysalueen MasterPlanin visiota nykyaikaisesta elinkeinoalueesta.
Elinkeinoalueen rakennuttua alueen pohjoispäässä vt 10 läheisyydessä, on vuosien saatossa
laajennustarve tullut ajankohtaiseksi alueen eteläosaan moottoritien varrelle, jolloin samalla on
tarve ratkaista liikenteen tarkoituksenmukainen hoitaminen uuden eritasoliittymän kautta.
Alueen asemakaavoitus on käynnistettu vuonna 2020 Kaavoituskatsauksen yhteydessä
(kaupunkirakennelautakunta 14.1.2020 ).

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö
Osallisia ovat
Valtion ja kunnan viranomaistahot / hallintokunnat:
ELY-keskus, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, maakuntamuseo, Hämeen liitto, Väylä -virasto
kaupungin hallintokunnat Kaura, Janakkalan kunta
Verkostojen haltijat:
HS-Vesi Oy, Elenia Verkko Oy, Loimua, Gasgrid Oy, Gasum Oy, teleoperaattorit
Muut tahot:
Lähialueiden maanomistajat ja -haltijat, asukkaat, naapurit, elinkeinonharjoittajat, yhdistykset ja
muut vaikutuspiiriin kuuluvat tahot ja kunnan jäsenet, Miemalan metsätien tiekunta
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyt. Vireilletulosta on kuulutettu kaavoituskatsauksen yhteydessä 22.2.2020.
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Kaavaprosessista tiedotetaan kuulutuksilla Kaupunkiuutisissa sekä kaupungin ilmoitustauluilla
Kastellissa. OAS on saatavilla koko kaavaprosessin ajan ja asiakirjaa päivitetään tarvittaessa.
Viranomaisyhteistyö
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 19.2.2021. Neuvottelussa todettiin tarve
luontoselvityksen laatimiselle, selvitys valmistuu kesäkuussa 2022.
Luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydetään
lausunnot. Tarvittaessa järjestetään työneuvotteluita tai viranomaisneuvottelu.

4.3 Asemakaavan tavoitteet
Moreenin eteläosan asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan laajalle, noin 2,4 km2 alueelle
Karanojantieltä Janakkalan kuntarajaan. Tavoitteena on sijoittaa alueelle elinkeinorakentamista
joustavine tonttikokoineen, pääasiassa tilaa vaativan teollisuuden ja varastoinnin
logistiikkayritysten tarpeisiin, mahdollistaen myös kiertotalouden hyödyntämisen
yritystoiminnassa. Asemakaavan laatiminen edistää valtakunnallisesti merkittävän Industrial Park
MOREn yritysalueen toteuttamista.
Suunnittelualueeseen kuuluu myös moottoritie, valtatie 3 nykyiseltä laajuudeltaan. Tavoitteena on
osoittaa uusi eritasoliittymä sekä sen vaatimat aluetarpeet myös maantien 130 suuntaan.
Tavoitteena on myös, että eritasoliittymän toteuttamisen myötä valtatien varresta poistuu
levähdysalueet ja vastaava raskaan liikenteen pysäköintialue sijoitetaan Moreenin korttelialueelle
huoltoasemapalvelujen läheisyyteen.

4.4 Kaavaratkaisu ja perustelut
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu Industrial Park MOREn ja Moreenin
yritysalueen laajennus, joka mahdollistaa alueen kehittämisen ja kytkemisen moottoritiehen.
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Eritasoliittymän osoittaminen perustuu tarpeeseen saada uusi eritasoliittymä Hämeenlinnan
Hattelmalan ja Janakkalan Viralan välille palvelmaan erityisesti raskasta liikennettä, joka ohjautuu
Moreeniin ja myös Janakkalan Rastikankaan yritysalueille. Liittymän osoittaminen perustuu
maakuntakaaavan, kantakaupungin yleiskaava 2035:een, eritasoliittymän
aluevaraussuunnitelmaan sekä näiden suunnitelmien yhteydessä laadittuihin selvityksiin.
Eritasolliittymän aluevarauksen ulottuvuus puolestaan perustuu laadittuun,
hyväksymiskäsittelyssä olevaan tiesuunnitelmaan.
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Taipaleentien jatkaminen Karanojantieltä kohti eritasoliittymää ja kytkeminen myös maantie
130:een parantaa alueen saavutettavutta, mahdollistaa liikenteen kulkemisen suoraan
yritysalueelle sen sijaan, että lisääntyvä liikenne kulkisi ruuhkaisen valtatie 10 liittymän kautta.
Moreenin eteläosan kaava rakentuu viiden kadun varrelle, joista kukin ohjaa läpikulkuliikennettä,
mutta myös jokaisen varrelle rakentuu tontteja ja kulku on suoraan tonttiliittymien kautta.
Kaavaratkaisussa on Graniittikatun varteen jätetty kortteleiden väliin kaksi rakentamisesta vapaata
aukkoa (merkitty suojaviheralueeksi EV), joka mahdollistaa tulevaisuudessa tarvittaessa
kulkuyhteyden ja katuverkon laajentamisen Janakkalan suuntaan.
Hulevesien hallinnan edistämiseksi kaavaluonnoksessa on erilaisia määräyksiä koskien hulevesien
hidastustarpeita ja laadullista käsittelyä, mutta myös määräyksiä tarpeesta säilyttää osa tontista
viherpeitteisenä muodostuvien hulevesien minimoimiseksi. Tämän lisäksi kaavassa on varaukset
hulevesien viivyttämiselle yleisillä alueilla eli suojaviheralueilla. Viivytystä tehdään ennen
hulevesien johtamista tiestön alitse. Kaavaan on merkitty osaksi hulevesien purkureittejä
moottoritien alittavat rummut, jonka kautta nykyäänkin hulevedet virtaavat. Hulevesiä purkautuu
moottoritien alitse useammasta kohtaa. Suunnittelualueen pohjoisosassa korttelin 97 hulevedet
ohjautuvat kohti Miemalanharjua, muuten moottoritien varren hulevedet valuvat moottoritien
alitse kohti Janakkalan puolella sijaitsevaa Raimansuota. Suunnittelualueen eteläosassa hulevedet
ohjautuvat nykytilanteen mukaisesti kohti Lähdelammia.

4.5 Korttelialueet
Kaavan korttelialueet koostuvat isoista, noin 2-6 hehtaarin tonteista. Korttelit rajautuvat
suojaviheralueisiin, jotka jäsentävät aluetta ja toimivat myös kortteleiden ”tukialueina”, jolle
voidaan sijoittaa yritysalueen toiminnallisuutta parantavia rakenteita (hulevedet, ylijäämämaat,
maisemointi) ja tekniikkaa (esim. kunnallistekniikka ja kaukolämpö).
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 96 tontit 1-4 ja 6, myös kortteli 97 on muutettu
kokonaisuudessaan. Edellä mainitut sekä suunnittelualueen muut korttelit 104 – 112 ovat pääosin
osoitettu elinkeinorakentamiseen aluevarauksella T-15; Teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialue. Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia toimisto-, näyttely- ja
myymälätiloja. Myymälätiloja saa rakentaa enintään 100 m². Rakennukseen saadaan sijoittaa
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rakennusoikeuden estämättä varastointihyllystöjä sekä niiden kantavia välitasoja. Rakennuksia ja
varastoja ei saa sijoittaa 6 m lähemmäksi naapuritontin rajaa. Suunnittelualueen rakennuksille ei
ole osoitettu kerroslukua vaan tavoitteena on esittää rakennusten ylin sallittu korkeusasema.
Kyseinen määräys lisätään ehdotusvaiheessa.
Moottoritien varren tonteille on osoitettu su-4 –alue, joka toimii osaltaan suoja-alueena
moottoritietä vasten. Kaavamääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa hulevesien hallintaa
varten tarpeellisia ojia ja sijoittaa kunnallisteknisiä verkostoja. Osa-alueelle on tarpeen perustaa
kyseiset rasitteet, jotta aluetta palvelevat viemäri- ja kaukolämmön verkostot voidaan toteuttaa.
Koska kunnallistekniikka sijoitetaan alueen eteläosassa Graniittikadun varteen, maastonmuodoista
johtuen korttelin 106 tonteille 2-4 ja kortteleihin 108 ja 109 rakentaminen vaatii
kiinteistökohtaisen pumppaamon.
Kullekin tontille rakennettaessa, koko kaavan suunnittelualueella, tulee huomioida tontin
tasaamisessa ettei hulevesiä johdeta hallitsemattomasti naapuritontin puolelle. Kortteleissa 96,
97, 107 ja 111 on kaavakartalla hulevesien ohjaamiseen edellyttäviä merkintöjä hulevesien
virratessa korttelin läpi.
Eritasoliittymän tuntumaan korttelin 106 tontille on osoitettu LH –merkinnällä
huoltoasemarakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa huoltamotoimintaan liityviä
kahvila-, ravintoa- ja myymälätiloja 3000 k-m2.
Kaavan yleismääräykset:
Autopaikkoja tulee varata vähintään toimistotiloilla 1 ap / 100 k-m², teollisuus- ja tuontantotiloilla
1 ap / 200 k-m², varastotiloilla 1 ap / 400 k-m² ja myymälätiloilla 1 ap / 50 k-m² kohti.
Henkilöautojen pysäköintialueet tulee erottaa raskaasta liikenteestä ja pihan muusta käytöstä
rakenteellisesti tontin rakentamisen mittakaavaan sopivilla nurmialueilla, istutuksin, korokkein
tms. Yli 500m² autopaikka-alueet on jäsenneltävä pienempiin osiin puu- ja pensasistutuksin. Puita
on istutettava vähintään 1 kpl / 10 autopaikkaa.
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Olemassa oleva puusto ja pihan luonnontilaisuus tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää tai
alueella tulee olla hoidettua kasvillisuutta siltä osin kun aluetta ei käytetä rakentamiseen tai
liikenteeseen. Tontin pinta-alasta tulee säilyttää vähintään 15 % pinnaltaan vettäläpäisevänä.
Ulkovarastointialueita ei tule sijoittaa Taipaleentien ja Karanojantien varrelle. Muualla
ulkovarastointialueet tulee sijoittaa tontin takaosaan ja erottaa pihan muusta käytöstä. Epäsiistit
ulkovarastointialueet tulee ympäröidä näköesteen muodostavalla aidalla, rakenteella tai
näköesteen muodostavilla istutuksilla.
Tontin aitaamiseen tulee käyttää verkkoaitaa.
Tonttien tasaamiseen, viereisten tonttien korkeusasemiin ja pengerrysten maisemointiin tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Alueelta maanrakennustöiden yhteydessä tulevia kiviä tulee käyttää
tontin maisemointiin, tukimuureihin, viherrakentamiseen ja hulevesien hallintaan liittyviin
rakenteisiin.
Taipaleentiehen ja Karanojantiehen rajoittuvilla tonteilla osa rakennusten kadunpuoleisesta
julkisivusta tulee valaista. Mainoslaitteet tulee kiinnittää seinään. Tontin kadun puoleiselle rajalle
voidaan sijoittaa mainoskyltti, joka on yhtenäinen Moreenin muun alueen kanssa.
Rakennusten seinälinjan tulee olla kadun suuntainen. Julkisivua tulee jäsennellä ja rytmittää
hallitusti julkisivumateriaalein, katoksin, värein ja aukotuksin. Rakennusten ikkunoita tulee
mahdollisuuksien mukaan suunnata kadulle päin. Toimisto-osa ja henkilökunnan taukotilat tulee
pyrkiä sijoittamaan kadun puoleiselle osalle rakennusta.
Tonteille tulee kaivaa rajaojat, joiden korkeusasemissa on huomioitava myös viereisten tonttien
olosuhteet.
Korttelin 106 tonteille 2-4 ja kortteleihin 108 ja 109 rakentaminen vaatii kiinteistökohtaisen
pumppaamon.
Mikäli tontin toiminnot ja sähkötarpeet edellyttävät uuden jakelumuuntamon rakentamista, on
tontin omistajalla / haltijalla tällöin velvoite osoittaa muuntamolle sopiva paikka tontin kadun
puoleiselta reunalta. Sijainnissa tulee huomioida muuntamon asennuksen vaatima tila sekä
etäisyysvaatimukset.
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Kiinteistöllä harjoitettavasta toiminnasta johtuvat hulevesien epäpuhtaudet on erotettava ennen
vesien johtamista kaupungin hulevesijärjestelmään. Hulevesiä ei saa ohjata suoraan avo-ojiin vaan
sitä tulee viivyttää tontilla myös rakennusaikana. Rakentamisen aikaiset hulevedet eivät saa
aiheuttaa haittaa vesistöille tai muulle ympäristölle tai rakenteille. Muodostuvien hulevesien
määrää tulee vähentää ja niistä aiheutuvia tulvahuippuja tasata esim. käyttämällä pihoilla
tietynlaista asfalttia, rakokiveyksiä ja istutuskaistoja ja suosia rakennuksissa viherkattoja.
Kiinteistökohtaisen hallintavelvoitteen määrittelyssä tulee vettä läpäisemättömäksi pinta-alaksi
laskea sekä kattopinta-ala että myös pihan liikenteelle ja varastoinnille varatut alueet riippumatta
niiden pinnoitteesta. Viherkattoja ei lasketa edellä mainittuun kattopinta-alaan. Suunnitelma
hulevesien hallinnasta tulee esittää rakennuslupavaiheessa. Suunnitelmassa on huomioitava
Moreenin alueelle laaditut hulevesiselvitykset.
Mikäli rakennukset varustetaan automaattisella sammutuslaitoksella, kiinteistön tulee tarvittaessa
varautua täydentämään järjestelmän vesilähdettä omalla lisävesilähteellä.
Kaavaehdotusvaiheessa täydennetään kaavaratkaisua kaupunkikuvallisten tavoitteiden osalta.

4.6 Muut alueet
Moottoritie on osoitettu yleisen tien alueeksi LT-merkinnällä. Alueen ulottuvuus vastaa nykyisiä
kiinteistörajoja / tiealueen rajoja, osittain laajennettuna eritasoliittymän vaatimilla maa-alueilla.
Aluetta palvelee viisi katua; Karanojantie, Taipaleentien jatko, Moreenikatu, Graniittikatu ja
Murskekatu. Taipaleentie on alueen pääkatu, joka yhdessä Karanojantien kanssa johtaa liikennettä
maantien 130 ja valtatie 3:n suuntaan. Moreenikatu yhdistää Karanojantien ja Taipaleentien.
Graniittikatu palvelee yhdessä Murskekadun kanssa alueen eteläosaa. Graniittikadulta on
kaavallisesti varauduttu tulevaisuudessa johtamaan liikennettä myös Janakkalaan
Lähdelammintien suuntaan mikäli kyseinen alue kehittyy elinkeinoalueeksi. Kaavaratkaisussa
varaudutaan joukkoliikenteen vaatimiin tilavarauksiin, Taipaleentien varteen on varauduttu
sijoittamaan bussipysäkit. Tiesuunnitelman alueella on bussipysäkit ja saattoliikennettä varten
pysäköintiruudut. Taipaleentien Moreenikadun-Graniittikadun muodostamaan liittymään on
varauduttu toteuttamaan kiertoliittymä. Katujen aluevarauksien laajuuttaa tarkennetaan
ehdotusvaiheessa.
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Raskaan liikenteen pysäköintialue, ns. HCT-alue on osoitettu kaavassa LP-3 –merkinnällä; Yleinen
pysäköintialue, jolle voidaan sijoittaa raskaan liikenteen pysäköintiä ja polttoaineen jakelun
kylmäasema.
Suunnittelualueen eteläosassa Karanojan tuntumassa on aluevaraus E-1, Erityisalue. Alueelle
voidaan sijoittaa maankaatopaikka puhtaille maa-aineksille sekä siihen liittyvää toimintaa. Alueelle
on tarkoitus sijoittaa tonttien ja katujen rakentamisesta muodostuvia maa-aineksia, aines ei siten
sisällä haitallisia kemikaaleja tai muuta erityistä riskiä ympäristölle. Alueen käytöstä laaditaan
tarkempi suunnitelma. Maankaatopaikka palvelee ensisijaisesti Moreenista kaivettavia maaaineksia. Kulkuyhteys alueelle on kaavassa osoitettu Graniittikadun kautta. Maankaatopaikan E-1
alueen läpi kulkee nykyisellään Miemalan metsäautotie, joka on yhteys metsäalueille ja kohti
taustamaaston Munakas-järviä ja Katiskoskea. Metsäalueille on myös vaihtoehtoinen reitti vt 10
kautta Katiskoskentietä pitkin. Kaavassa on varauduttu metsäautotien läpikulkuun ajomerkinnällä.
Kaavan korttelialueita rajaa suoraviheralue EV-hv . Alueelle voidaan rakentaa tasausaltaita, avoojia, maanalaisia viemäreitä tai muita hulevesien hallintaa parantavia rakenteita. Alueelle voidaan
sijoittaa ylijäämämaita ja puhtaita pintamaita. Suojaviheralueella kortteleiden 97 ja 104 väliin on
osoitettu kevyenliikenteen yhteys pp-merkinnällä. Reittiin kuuluu nykyinen moottoritien
alikulkutunneli (kaavamerkintä a).
Kuntarajalla sijaitseva sähkölinja on merkitty kaavakartalle. kevyen liikenteen kulku
hyödyntäminen nykyistä alikulkua kohti Moreenikatua. hulevesien viivytys kirjoita koko selite.
Suojaviheralue.

4.7 Mitoitus
T-tonttien rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,5 ja huoltoasematontin
rakennusoikeus on tehokkuusluvulla e=0,35. Kokonaisrakennusoikeutta muodostuu siten noin
706 500 k-m2. LH-tontin pinta-ala on noin 4 hehtaaria ja raskaanliikenteen pysäköintiin HCTalueeksi varattu, LP-3 merkinnällä osoitetun alueen pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria. Kyseiset
aluevaraukset tarkentuvat ehdotusvaiheessa.
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Koko suunnittelualueen pinta-ala on noin 242 hehtaaria, josta korttelialueita noin 142 hehtaaria
(n. 60 %). Katualueiden leveys on kaavaluonnoksessa 35m, joka tarkentuu kaavaehdotuksessa.
Kadut suunnitellaan toimimaan myös erikoispitkien rekkojen ajolinjojen osalta. Katuverkon pituus
on yhteensä noin 4,2 km. Taipaleentietä pitää rakentaa yhteensä noin 1,2 km. Moreenikadun
pituus on n. 1 km, Graniittikadun n. 1,9 km ja Murkekadun n. 450 m. Karanojantietä kuuluu
suunnittelualueeseen noin 860 m.

4.8 Kaavan vaikutukset
Vaikutusten arviointia täydennetään ehdotusvaiheessa.
Elinkeinoelämä ja työpaikat
Tonttitarjonnan monipuolistaminen parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Hämeenlinnan seudulla. Asemakaava ja sen mukainen rakentaminen edistää alueella jo toimivien
yritysten kuten Kiertokapulan ja Itäportintien-Länsiportintien seudun yritysten sekä alueen uusien
yritysten toimintaedellytyksiä myös paranevan liikenneverkon myötä. Alueelle on mahdollista
myös sijoittua yrityksiä, jotka voivat tehdä yhteistyötä alueella jo toimivien yritysten kanssa myös
kierrätykseen ja kiertotalouteen liittyvissä asoissa. Esimerkiksi Kiertokapulan kanssa materiaalin
jatkokäsittelyn tai energian tuottamisen / hyödyntämisen osalta. Joustavien tonttikokojen myötä
Hämeenlinna pystyy jatkossa tarjoamaan myös isojen toimijoiden tarvitsemia useiden
hehtaareiden laajuisia tontteja. Sijoittuvien yritysten myötä alueen toteuttaminen lisää
työpaikkojen määrää seudulla, myös alueen rakentamisella on työllistävä vaikutus. Toteutuminen
lisää kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja.
Alueen rakentamisella ja liikenneverkon parantamisella voidaan nähdä myös laajempia vaikutuksia
elinkeinoelämään kun alueelle toteutetaan HCT-alue palvelemaan raskasta liikennettä. Alueesta
on mahdollista kehittää koko eteläistä Suomea palveleva kuljetusten palvelualue, jossa
tavanomaisen pysäköinnin, tankkauksen ja kuljettajan lepotauon lisäksi voidaan hoitaa mm.
satamien ja lentokenttien rahdinkirjaukseen liittyviä digitaalisia dokumentointeja etäpalveluina ja
siten varmistaa rahdin joustavampi lähestyminen toimituspisteeseensä. HCT-alue tarjoaa myös
toimivaa ja rahdin säilytyksen kannalta turvallista pysäköintitilaa.
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Kanta-Hämeen kaupan ja teollisuuden työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista on koko maan
keskiarvoa suurempi, mikä vaikuttaa kuljetuskysyntään. Hämeenlinnan seutukunta on KantaHämeen seuduista elinkeinorakenteeltaan monipuolisin. Kuljetusten kannalta keskeisiä toimialoja
ovat muun muassa teollisuus (metalli- ja terästeollisuus, elintarviketeollisuus), logistiikka ja
kauppa. Teollisuus on keskittynyt erityisesti valtateiden 3 ja 10 liittymän läheisille alueille. Kaupan
työpaikat ovat keskittyneet vahvasti Hämeenlinnaan. Moreeni ja Rastikangas ovat kehittyviä
yritysalueita.
Valtatien 3 raskas liikenne koostuu suurelta osin ylimaakunnallisista kuljetuksista. Raskaan
liikenteen määrä on yleisesti kasvussa. Maantiekuljetusten suurimmat tonnimääräiset virrat ovat
maa-aineksia, tukki- ja kuitupuuta, rakennusmateriaaleja, jätteitä ja kierrätysmateriaaleja, lasia ja
keramiikkaa, terästä ja metallia, metsäteollisuuden tuotteita sekä maa- ja kalataloustuotteita.
Raskaan liikenteen taukopaikat ja niiden tarve korostuvat vilkkaimmilla raskaan liikenteen reiteillä.
Kaikkien valtatiellä 3 Kanta-Hämeessä sijaitsevien, myös raskasta liikennettä 24/7 palvelevien
taukopaikkojen käyttöasteet ovat yli 100 %. Näitä taukopaikkoja ovat valtatiellä 3 Shell Iittala ja
Neste Linnatuuli. Valtatiellä 3 sijaitseva ABC Riihimäki (auki 6-24) on taukopaikkana myös tärkeä.
Taukopaikkojen käyttäjämäärät yöaikaan ovat kasvaneet selvästi enemmän kuin liikennemäärä
pääväylillä.
Valtatien 3 kehittämistä tulee jatkaa Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymän ja HCT-rekkaparkin
toteuttamisella. Raskaan liikenteen taukopaikkakapasiteettia on tarpeen lisätä osana eteläisen
Suomen logistista kokonaisuutta. Taukopaikat ja palvelualueet tasoittavat osaltaan painetta
Helsingin seudulla, missä on vaikeuksia saada aikaan määrältään ja laadultaan riittävästi
taukopaikkoja. Maankäytön suunnittelulla on myös tuettava vaihtoehtoisten käyttövoimien
jakeluverkoston syntymistä.
MORE on Hämeenlinnan ja Janakkalan suurin 2000- luvun yhteishanke. MORE on yritysalue, joka
on pinta-alaltaan n. 700 ha ja siellä on jo tällä hetkellä n.90 yritystä ja lähes 1500 työpaikkaa.
Tavoitteena on kasvaa n. 1 100 ha alueeksi ja yli 3000 työpaikan yritysalueeksi.
Yhtenäisen yritysalueen voimalliselle kehittämiselle on ratkaisevan tärkeää saada avattua eritasoliittymä valtatielle 3. Liittymän saaminen on yksi tärkeimmistä yritysalueen kehittämistä ja
laajenemista edistävistä tekijöistä, ilman sitä alue ei pääse kehittymään siten, kun potentiaalia on.
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Liittymä tulee nivomaan yritysalueen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeäksi ja
houkuttelevaksi kokonaisuudeksi. Alue toimii jo nyt logistiikkakeskuksena koko eteläisen Suomen
osalta (mm. Fiskars Groupin,TammerBrandsin, Lidl:n logistiikkakeskus). Alueella liikkuu raskasta
liikennettä päivittäin noin 700-800 ajoneuvoa.
Esitetty tiesuunnitelma palvelee erinomaisesti ei pelkästään tätä suurta yritysaluetta vaan koko
kotimaamme logistiikkaa ja tuotantoa, koska se sijaitsee pääväylän keskiössä. Perinteinen
logistiikka on saanut rinnalleen sähköiseen kauppaan liittyvän logistiikan, mikä tarkoittaa mm.
kuljetusten määrän ja toimitusnopeuden kasvua. Jatkuvasti kehittyvät logistiikkatoiminnot
vaativat enemmän, toimitusketjujen optimoinnilta, palveluilta, tieliittymiltä ja infralta, jo
pelkästään HCT- kuljetusten lisääntyessä. Suunnitelmassa oleva HCT alue vähentää suurten
rekkojen ylimääräistä ajoa ja syntyviä päästöjä pääkaupunkiseudulla ja pääväylällä sekä sen
läheisyydessä. Alue voi myös toimia suunnannäyttäjänä ja näyteikkunana uusien, vähähiilisten
ratkaisujen ja innovaatioiden soveltamiselle.
Liikenne
Maankäytön kehittyessä yleiskaavojen mukaisesti liikennemäärät kasvavat merkittävästi ja
liikenneverkkoa on tarve kehittää. Suunniteltu moottoritieliittymä lyhentää etäisyyksiä ja vähentää
raskaan liikenteen ohjautumista muulle tieverkolle. Liikenteellisiä vaikutuksia on myös edellisessä
kohdassa, jossa arvioidaan vaikutuksia elinkeinoelämään ja työpaikkoihin. Eritasoliittymän
liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu myös aluevaraussuunnitelmassa ja tiesuunnitelmassa.
Maisema
Valtatien 3 ja maantien 130 varsi kaavoitettavilta osin ovat nykytilanteessa metsäisellä osuudella.
Tulevaisuudessa ympäristö tulee olemaan rakentuvaa aluetta. Etenkin Moreenin teollisuusalueen
rakentuminen muuttaa ympäristöä voimakkaasti.
Eritasoliittymä vaatii paljon tilaa ja muuttaa maisemaa. Moottoritieympäristössä sen
maisemavaikutusta voidaan kuitenkin pitää vähäisenä. Valtatien molemmin puolin on
nykytilanteessa metsää, ja eritasoliittymän kohdalla ei ole avoimia näkymiä, joita eritasoliittymän
järjestelyt sulkisivat. Eritasoliittymän rakentaminen edellyttää puuston poistamista, mikä avartaa
maisemaa. Myös Moreenin alueen rakentuminen moottoritien länsipuolella avartaa maisemaa.
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Eritasoliittymän itäpuolisten ramppien sekä maantiehen 130 yhdistyvän Taipaleentien osuuden
korkeat penkereet muuttavat maisemaa maantien 130 suunnasta. Myös maantien 130 uusi linjaus
on korkealla penkereellä. Metsäisessä maastossa maisematilat ovat kuitenkin suljettuja ja muutos
tapahtuu vain tien lähimaisemassa paikallisesti eivätkä korkeatkaan penkereet näy maisemassa
kauas.
Suunnittelualueella ei ole arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristökohteita eikä kiinteitä
muinaisjäännöksiä, joihin hankkeella olisi vaikutuksia.
Rakennettu ympäristö
Asemakaavan suunnittelualueen lähintä rakennetua ympäristöä on maantien 130 varrella ja
Lähdelammilla Janakkalassa olevat asuinrakennuspaikat sekä Kiertokapulan alue. Kaavalla ei ole
heikentävää vaikutusta Kiertokapulan rakennettuun ympäristöön.
Maantien 130 varrella on muutama asuinrakennuspaikka, jonka välittömään läheisyyteen on
tulossa muutoksia liikenneympäristön muutosten osalta kun asemakaavassa ja tiesuunnitelmassa
esitetty eritasoliittymä toteutuu. Eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmassa ja sitä tarkentavassa
tiesuunnitelmassa on pyritty valitsemaan kokonaisuudeltaan tarkoituksenmukaisin ratkaisu, joka
toisaalta haittaisi myös alueen nykyistä ympäristöä mahdollisimman vähän. Alueelle tehdyn
meluselvityksen perusteella valtatien ja maantien välisellä aluetta ylittyvät jo nykyisellään melun
ohjearvot eikä melua saada laskettua ohjearvojen tasolle. Melun lisääntyminen johtuu liikenteen
lisääntymisestä valtatiellä eikä siten suoraviivaisesti pelkästään Moreenin alueen rakentamisesta
tai sen liikenneyhteyksien tuomisesta maantielle 130.
Asemakaavan ja tiesuunnitelman toteuttaminen edellyttää maantien 130 itäpuolella olevan
rakennuspaikan kulkuyhteyden muuttamista nykyisestä eri paikkaan sen sijaitessa nykyisin
eritasoliittymään johtavan tien välittömässä läheisyydessä. Kyseisen rakennuspaikan
melutilannetta parantaa meluaidan rakentaminen.
Asemakaavan vaikutuksia Lähdelammin asuinpaikkoihin on pyritty vähentämään suojaviheralueen
osoittamisella kuntarajalle.
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Luonto ja luonnonympäristö
Suunnittelualue on laaja, noin 240 hehtaaria, joten sen rakentuminen kestää vuosia ja jopa
vuosikymmeniä. Alueelle rakennetaan ensiksi tiestö ja lopullisesti luonnonympäristö väistyy
tonttien rakentamisen myötä. Kaavaan osoitetut ohjeelliset tontit ovat pinta-alaltaan muutaman
hehtaarin tontista useamman hehtaarin alueisiin. Ohjeellisesta tonttijaosta johtuen tontit voivat
muodostua varsin joustavasti. Kaavassa on määräyksiä tontin säilyttämisestä rakentamattomilta
osiltaan kasvipeitteisenä / puustoisena, jolla tavoitellaan rakennetun tontin osan rinnalle vehreää
ympäristöä ja hulevesien hallinnan parantamista.
Suunnittelualuetta halkoo suojaviheralueet (EV-merkintä), joiden tavoitteena on paitsi
mahdollistaa hulevesireittien ja pintamaiden läjitys, mutta myös toimia osaltaan viheryhteyksinä
alueen läpi.
Vaikutuksie luontoon ja luonnonympäristöön täydennettään ehdotusvaiheessa alueelle
valmistuvan luontoselvityksen myötä.
Hulevedet
Kaavaratkaisussa on kaavamääräyksin varauduttu hulevesien viivyttämiseen, johtamiseen sekä
huomioitu tavoitetila, jossa hulevesiä muodostuu mahdollisimman vähän. Tuleva maankäyttö
aiheuttaa merkittäviä muutoksia alueen hulevesien muodostumiseen. Alueen rakentaminen
muuttaa pintavaluntareittejä ja vedenjakajia sekä läpäisemättömän pinnan lisääntymisen myötä
myös hulevesimäärät ja virtaamahuiput kasvavat.
Suunnitellulla maankäytöllä on vaikutusta myös hulevesien laatuun. Rakennetuilta alueilta ja
erityisesti päällystetyiltä pinnoilta muodostuvat hulevedet sisältävät ajoittain runsaastikin
liikenteen päästöistä, ajoneuvojen ja pintamateriaalien kulumisesta sekä talvikunnossapidosta
peräisi olevia epäpuhtauksia.
Ilman hulevesien hallintatoimenpiteitä hulevesivalunnassa tapahtuvat muutokset aiheuttaisivat
haittaa suunnittelualueella sekä sen ympäristössä. Suuret hallitsemattomat hulevesivirtaamat
aiheuttaisivat luonnontilaisille alueille eroosiovaurioita ja haitallista kuormitusta. Tulviminen
aiheuttaisi myös aineellisia vahinkoja. Suunnittelualueella tapahtuvat muutokset aiheuttavat
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tarpeen hulevesien määrälliselle ja laadulliselle hallinnalle. Hämeenlinnan hulevesistrategian
mukaisesti hulevedet käsitellään mahdollisuuksien mukaan syntypaikalla, hidastetaan ja
viivytetään hulevesijärjestelmillä ennen purkua vastaanottavaan vesistöön. Niillä alueilla, jossa
hulevesiviemäri on tarpeellinen korkeussuhteiden takia, hulevedet voidaan johtaa myös
hulevesiviemärissä.
Hulevedet on tarkoitus johtaa siten, että ne hajautetaan moottoritien alittaviin rumpuihin. Hulevesien viivytys ja hallinta toteutetaan katujen reunaojissa. Myös alueen reunaojat toimivat
viivyttävinä. Viivytyksen lisäksi avouomissa tapahtuu imeytymistä sekä laadullista hallintaa.
Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta tulee toteuttaa vaiheittain. Olemassa olevia uomia voi
käyttää hulevesien johtamiseen, mutta hulevesistä tulee laskeuttaa ja/tai suodattaa kiintoainesta
pois ennen johtamista purkupisteeseen. Rakentamisen aikaisten hulevesien hallintamenetelmien
tulisi olla rakenteeltaan ja toiminnaltaan yksinkertaisia, helposti toteutettavissa sekä
kustannuksiltaan edullisia. Menetelmillä pyritään ensisijaisesti rakennusalueelta tulevan
kiintoaineskuormituksen vähentämiseen rakennettavan alueen alapuolella ja toissijaisesti myös
virtaamien hallintaan tulvahaittojen ja eroosion estämiseksi. Suunnittelualue tulee rakentumaan
pitkän ajan kuluessa, joten rakentamisen aikaisten hulevesien hallinnassa tulee huomioida
rakentamisen vaiheistus.
Hulevesien mukana tonteilta huuhtoutuu epäpuhtauksia ja kiintoaineksia, joiden kulkeutumista on
pyritty rajoittamaan myös määräyksillä hulevesien viivytystarpeista. Moottoritieliittymän
yhteyteen on sallittu huoltoasematoimintojen sijoittuminen, joten alueella olisi mahdollista eri
polttoaineiden jakelu. Haitallisten aineiden kulkeutumista eteenpäin ja siten myös
pohjavesialueelle on pyritty estämään määräämällä kaavassa velvoitteesta puhdistaa tontilta
muodostuvia hulevesiä sekä siten tarvittaessa käyttää esimerkiksi öljynerotuskaivoja. Lähin
pohjavesialue on Miemalanharjun 1-luokan pohjavesialue, jolle on suunnittelualueelta matkaa
linnuntietä noin 500 m. Pääosa hulevesistä ohjautuu kuitenkin muualle, Raimansuon suuntaan (2
km ) tai Lähdelammille ( 700m ). Käytännössä hulevesien on virrattava huomattavasti pidempi
matka idän suunnalla koska moottoritie, maantie 130 sekä Miemalantie katkaisevat suorat
yhteydet ja vesi virtaa tierumpujen myötä rajoitetuista kohdista.
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4.9 Nimistö
Kaavalla muodostuu uutta nimistöä katujen myötä. Taipaleentieltä Karanojantielle ohjaa
Moreenikatu. Graniittikatu ja Murskekatu ovat olleet niminä jo aiemmassa kaavassa, mutta koska
niitä ei ole rakennettu nimet on voitu ottaa edelleen käyttöön, joskin eri sijainnille.

5 Asemakaavan toteutus
Asemakaava voidaan toteuttaa asemakaavan saatua lainvoiman. Kaupunki valvoo
rakennuslupaharkinnan ja -valvonnan kautta rakennusten ja ympäristörakentamisen soveltumista
alueelle. Tavoitteena on Taipaleentien rakentamisen aloitus loppuvuodesta 2023 ja
eritasoliittymän valmistuminen 2025.
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