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1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

TUNNISTETIEDOT

Kaavan nimi:

Halkikiventie
Asemakaava, kaavan nro 2603

Kaava-alueen määrittely: Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 109-555-3-1,
109-555-3-16, 109-555-3-19, 109-519-3-38, 109-519-3-55, 109-555-8-0,
109-555-8-1, 109-555-9-0 ja osaa kiinteistöistä 109-519-3-52 ja 109555-3-17.
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 7,74 ha.
Kaavan laatija(t):

Kaavasuunnittelija Heidi Mononen
heidi.mononen@hameenlinna.fi
puh. 050 575 4049

Yhteystiedot:

Hämeenlinnan kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut / kaavoitus
PL 84, Wetterhoffinkatu 2, 2. krs
13100 Hämeenlinna
mypalvelupiste@hameenlinna.fi
kirjaamo: kaupunkirakenne@hameenlinna.fi

Vireilletulopäivä:

15.12.2021

Kaupunkirakennelautakunta:

23.8.2022

Kaupunkirakennelautakunta:
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto:
Tullut voimaan:
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1.2

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Suunnittelualue sijaitsee Lammilla Halkikiven yrityspuistoalueella, Halkikiventien varressa, noin
kahden kilometrin päässä Lammin kirkonkylän keskustasta länteen. Suunnittelualueen sijainti on
esitetty selostuksen kansilehdellä.

1.3

KAAVAN TARKOITUS

Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa korttelin 302 liike – ja toimistorakennusten
korttelialueen (K) käyttötarkoitus liikerakennusten ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (KLT) ja muuttaa korttelin 303 käyttötarkoitus
liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (K) jätteenkäsittelyn sekä teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi. Alueelle saa sijoittaa pienjäteaseman ja siihen liittyvät
rakenteet sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia (EJT-1). Osa
korttelista 303 yhdistyy viereiseen lähivirkistysalueeseen (VL). Lisäksi korttelissa 304
kaavamerkinnät K ja KLT muutetaan käyttötarkoitukseltaan teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialueeksi, jonka alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia toimisto-, näyttely- ja
myymälätiloja (T-14). Tavoitteena on mahdollistaa uuden pienjäteaseman sijoittaminen ja yhdistää
elementtitehtaan useampi eri kiinteistö yhdeksi kokonaisuudeksi.

1.4

LIITTEET

Liitteet:
1. Asemakaavan seurantalomake
2. Kaavaluonnos, pienennös
3. Mielipiteet, muistutukset, lausunnot
Erillisenä liitteenä:
•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
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2

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUALUEEN OLOT

Kuva 1. Ote kantakartasta. Suunnittelualue on rajattu violetilla.

Suunnittelualue sijaitsee Lammin kirkonkylässä, Vääksyntien eteläpuolella sijaitsevassa Lammin
Halkikiven yrityspuisto -alueella. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 7,74 ha, josta uudelle
pienjäteasemalle varataan n. 1 ha kokoinen maa-alue.
1990-luvun alussa alueelle on tehty laajat avohakkuut. Halkikiven yrityspuiston kaakkoisosassa
jäljellä oleva puusto on talousmetsää, kuusivaltaista sekametsää. Aiemman kirkonkylän
yleiskaavan laatimisen (kvalt 13.11.1986) yhteydessä alueelle on tehty yleispiirteinen maaperä- ja
rakennettavuusselvitys, jonka perusteella alue on hiekkamoreenia ja normaalisti rakennettavaa (IIluokka)(kuva 2). (Lähde: GTK/ maaperäkartta 1:20 000).
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Kuva 2. Maaperä- ja rakennettavuusselvitys
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Halkikiventie erkautuu Vääksyntiestä ja se on Halkikiven yrityspuistoon johtava katu.
Korttelialueille kuljetaan Yrittäjäntien ja Halkikiventien kautta. Tällä hetkellä Halkikiventie on
rakennettu kaduksi ainoastaan Yrittäjäntien liittymään saakka. Myöskin Yrittäjäntien alkuosa on
rakennettu. Halkikiventien jatkon rakentaminen riippuu tonttien rakentumisesta ja kaupungin
investoinnista alueen katuverkkoon. Alustavan suunnitelman mukaan Halkikiventien jatkamiseen
tullaan investoimaan vuoden 2024 aikana.
Alue kuuluu HS-Veden toimialueeseen ja runkojohdot kulkevat Halkikiventien alla Yrittäjäntien
risteykseen, josta ne jatkuvat Yrittäjäntien suuntaan. Lisäksi suunnittelualueen eteläpuolella
kulkee runkojohtoja lähivirkistysalueella, osittain jalankululle varatun tien alta.
Suunnittelualue ei ulotu Untulanharjun pohjavesialueeseen. Maa-alueet ovat kokonaan
Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa, lukuun ottamatta korttelin 304 yksityisessä omistuksessa
olevia kiinteistöjä (kuva 3).

Kuva 3. Suunnittelualueen maanomistus. Kaupungin maanomistus vihreällä, ulkopuoliselle vuokrattu kaupungin maa-alue
keltaisella ja valkoinen yksityisomistuksessa. Suunnittelualue on rajattu violetilla.
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2.1

SUUNNITTELUTILANNE

2.1.1

Maakuntakaava

Alueella on voimassa vuonna 2019 hyväksytty Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040, jossa
suunnittelualue sijoittuu työpaikka-alueen reservialueeseen (TPr). (Kuva 4).

Kuva 4. Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on esitetty violetilla.

Merkinnällä osoitetaan monipuoliset uudet tai työpaikkaalueiksi muuttuvat alueet, joissa voi olla
toimisto- ja palvelutyöpaikkoja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja
varastointia.
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota tarkoituksenmukaiseen toteutusjärjestykseen ja
yhdyskuntarakenteen eheyteen sekä joukkoliikenteen järjestelyihin ja toimiviin kävelyn ja
pyöräilyn yhteyksiin. Alueelle ei tule osoittaa merkittävää määrää uutta asumista eikä asumiseen
saa kohdistua merkittäviä ympäristöhäiriöitä. Alueiden toteuttamisen edellytys on, että alueelle
on järjestetty toimivat liikenneyhteydet, mukaan lukien kevyenliikenteen järjestelyt.
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2.1.2

Yleiskaava

Alueella on voimassa Lammin kirkonkylän oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on saanut
lainvoiman vuonna 2007. Yleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu työpaikka-alueeseen(TP) sekä
osin pienin toimenpitein kehitettävissä olevaan työpaikka-alueeseen. Lisäksi suunnittelualue
sijoittuu lounaiskulmasta osittain lähivirkistysalueeseen (VL)(kuva 5).

Kuva 5. Ote Lammin kirkonkylän oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta. Suunnittelualueen rajaus on merkitty karttaan violetilla.
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2.1.3

Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava nro 401-50, vuodelta 1991 sekä asemakaava nro
2550, vuodelta 2020.
Asemakaavassa 401-50 (kuva 6) korttelit 302-303 on osoitettu liike – ja toimistorakennusten
korttelialueiksi (K). Tonttien suurin sallittu kerrosluku on II ja rakennusoikeus on osoitettu
asemakaavassa korttelille 302 tehokkuusluvulla e=0.40 ja korttelille 303 tehokkuusluvulla e=0.30.
Viereiset viheralueet on osoitettu puistoksi (VP) ja lähivirkistysalueeksi (VL). Asemakaavan alueella
ei sallita ulkovarastointia.
Korttelin 304 liike – ja toimistorakennusten korttelialueen (K) tontin tehokkuusluku on e=0.40 ja
kerrosluku II. Liike-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (KLT)kerrosluku on II ja
tehokkuusluvuksi on osoitettu e=0.30.

Kuva 6. Ote asemakaavasta 401-50. Suunnittelualue on rajattu karttaan violetilla.
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Vuonna 2020 voimaan tulleessa asemakaavassa 2550 (kuva 7) korttelin 304 tontti 6 ja on
osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jonka alueelle saa rakentaa
pääkäyttötarkoitusta palvelevia toimisto-, näyttely- ja myymälätiloja (T-14). Tontin
tehokkuusluvuksi on osoitettu e=0.40 ja kerrosluku on II.

Kuva 7. Ote vuonna 2020 lainvoiman saaneesta Halkikiven asemakaavasta 2550. Suunnittelualueen rajaus merkitty violetilla.
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Kuva 8. Voimassa olevien asemakaavavojen yhdistelmä. Suunnittelualueen rajaus on merkitty violetilla.

2.1.4

Muut suunnitelmat ja päätökset

Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2019. Rakennusjärjestystä
noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää.
Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja.
Asemakaavan laadinnassa hyödynnetään olemassa olevaa aineistoa. Alueelta ei ole tiedossa
erityisarvoja, joita kaavaprosessin myötä olisi syytä selvittää. Tarvittaessa laaditaan uusia
selvityksiä. Olemassa oleva aineisto:
•

yleispiirteinen maaperäselvitys, Lammin kirkonkylän yleiskaava 1986

•

maakuntakaavan ja Lammin kirkonkylän yleiskaavan v. 2007 selvitykset

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. Koordinaattijärjestelmä on
EUREF-FIN/ETRS-GK25.
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3

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE

Tarve kaavamuutokselle on syntynyt Jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy:n aloittamasta jätehuollon
perusmaksulla kustannettavien pienjäteasemien toteuttamishankkesta ja Hämeenlinna kaupungin
alueen sijoittumisvaihtoehdoista on käyty neuvotteluja kaupungin ja Kiertokapulan välillä syksyllä
2021. Lähtökohtina uusien pienjäteasemien sijoittumisille olivat nykyiset olemassa olevat jätteiden
vastaanottopisteet sekä alueen asukkaiden osoitetiedot. Tarkastelussa huomioitiin myös kuntien
varikoiden sijainnit. Tavoitteena oli luoda uusien jätteidenvastaanottopisteiden avulla
asemaverkosto, jossa Kiertokapulan toimialueen asukkailla olisi mahdollisimman lyhyt
asiointimatka jäteasemille. Ratkaisussa huomioitiin myös tasavertaisuus eri alueiden asukkaiden
välillä. Neuvotteluissa selvitetyistä tonttivaihtoehdoista yhdeksi sijoituspaikaksi valikoitui Lammin
Halkikiven yrityspuisto, josta pienjäteasemalle varataan n. 1 ha kokoinen maa-alue.
Pienjäteasemat toimivat jätteiden vastaanottopaikkoina ja kaikki alueella vastaanotetut jätteet
kuljetetaan muualle käsiteltäväksi. Pienjäteasemilla on suunnitteilla ottaa vastaan henkilö- ja
pakettiautokuormia, jotka sisältävät: vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektronikkaromua, pientuojien
sekalaista jätettä, puhdasta puuta, purkupuuta, risuja, kyllästettyä puuta, haravointijätettä,
kattohuopaa, kipsijätettä, betonia, tiiltä, asfalttia, ajoneuvojen renkaita ja metallia. Asema toimii
itsepalveluna eli jätteet on tuojan itse purettava ajoneuvosta ja nostettava keräyslavoille.
Pienjäteseman piha-alue aidataan ja varustetaan kattavalla kameravalvontajärjestelmällä.
Tulevien pienjäteasemien asiointi- ja jätemäärät on arvioitu asemien lähialueiden asukasmäärien
mukaan. Arvion mukaan Lammin pienjäteasemalla tulee olemaan noin 8 000 – 9 000 käyntiä /
vuosi. Jätemäärissä edellä mainitut käyntimäärät tarkoittavat Lammilla noin 1 200 t / vuosi.
Lisäksi suunnittelualueella jo toimiva Perustava Elementti Oy osoitti myös kiinnostuksensa alueen
kaavamuutokselle, jotta heidän useammasta eri kiinteistöstä koostuvat maa-alueet saataisiin
yhdistettyä yhdeksi kiinteistöksi.
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3.2

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN JA SITÄ
KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Kiertokapula Oy:n aloitteesta syksyllä 2021. Asiakirjojen
valmistelu on aloitettu alkuvuonna 2022. Asemakaavanmuutos on tullut vireille vuoden 2022
kaavoituskatsauksessa.

3.3

OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

3.3.1

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.
•

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, infran suunnittelu ja rakennusvalvonta
o Hämeenlinnan seudun Vesi

•

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

•

Verkonrakentajat: Elenia Verkko Oy, Digita Oy

•

ELY-keskus
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3.3.2

Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Vireilletulo: 15.12.2022
Kaavoitukseen on ryhdytty Kiertokapula Oy:n aloitteesta. Kaavoitus on tullut vireille
kaavoituskatsauksessa 15.12.2021. Vuoden 2022 kaavoituskatsaus hyväksyttiin
kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 14.12.2021 ja lähetettiin tiedoksi
kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Perustava Elementti Oy liittyi jälkikäteen alueen
kaavamuutoshankkeeseen jättämällä huhtikuussa 2022 kaavamuutoshakemuksen.
Vireilletulosta sekä luonnosvaiheen nähtävilläolosta ilmoitetaan yhtä aikaa lähettämällä
naapureille kirje sekä kuuluttamalla Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa xx.xx.2022.
Luonnosvaiheen kuuleminen: xx.xx. – xx.xx.2022
Valmisteluvaiheen kuulemisesta kuulutetaan Hämeenlinnan kaupungin sähköisellä
ilmoitustaululla. Naapureita tiedoitetaan kirjeellä, muita osallisia sähköpostilla. Viranomaisilta ja
yhteistyötahoilta pyydetään kommentit / lausunnot.
Kaavan valmisteluaineisto pidetään esillä kaupungin verkkopalvelussa osoitteessa
www.hameenlinna.fi/kaavat. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeesta
valmisteluvaiheen kuulemisen aikana (30 pv), jolloin asiakirjoihin pystyy tutustumaan myös
kaavoitusyksikössä, Palvelupiste Kastellissa, Wetterhoffinkatu 2 tai Lammin kirjaston
palvelupisteessä, Linjatie 12. Kirjalliset mielipiteet ja muu palaute pyydetään toimittamaan
Kastellin palvelupisteeseen, kaavoitusyksikköön Wetterhoffinkatu 2, 2. krs tai sähköpostilla
mypalvelupiste@hameenlinna.fi. Suullisen palautteen pystyy antamaan suunnittelijalle tai
soittamalla asiakaspalvelunumeroon.
Ehdotusvaiheen kuuleminen: xx.xx. – xx.xx.202x
Kaupunkirakennelautakunta päättää kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville 30
päivän ajaksi. Siitä ilmoitetaan kuulutuksella Kaupunkiuutisissa, kaupungin sähköisellä
ilmoitustaululla ja naapureille lähetetään kirje. Sähköisen ilmoitustaulun osoite on
http://hameenlinna.fi/ilmoitustaulu/.
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Kaavaehdotuksen ollessa julkisesti nähtävänä (MRL 65§, MRA 27§) osallisten lisäksi kaikki kunnan
jäsenet voivat jättää kirjallisen muistutuksen. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta
osoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitetaan osoitteella: Hämeenlinnan kaupunki,
kaupunkirakennelautakunta, Wetterhoffinkatu 2, 2.krs, PL 84, 13101 Hämeenlinna tai
sähköpostilla mypalvelupiste@hameenlinna.fi.
Kaavaehdotus viedään kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi arviolta
keväällä 2023.
Hyväksyminen: xx.xx.202x
Tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti
pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana. Valitusaika on 30 vrk valtuuston
päätöksen julkipanosta.
Lainvoimaisuus
Asemakaava tulee lainvoimaiseksi, kun hyväksymispäätös kuulutetaan valitusajan jälkeen. Tämä
edellyttää, ettei valituksia ole tullut.
MRL - Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRA - Maankäyttö- ja rakennusasetus

3.4

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

Tavoitteena on mahdollistaa pienjäteaseman sijoittaminen ja monipuolistaa tonttien
käyttötarkoitukset, joka mahdollistaa liiketilojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien
teollisuus- ja varastorakennuksien rakentamisen alueelle. Samalla tarkennetaan rakennusoikeutta
ja hulevesien käsittelyä.

3.5

ASEMAKAAVARATKAISU

Korttelin 302 käyttötarkoitus laajennetaan liike – ja toimistorakennusten korttelialueesta (K) (kuva
9) liikerakennusten ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialueeksi (KLT). Lisäksi kiinteistöön on liitetään osa viereisestä puistoalueesta (VP), jotka
muodostavat tontin nro 2 (kuva 10).
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Kuvat 9 ja 10. Käyttötarkoitus on laajennettu liike – ja toimistorakennusten korttelialueesta liikerakennusten ja ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Viereisestä puistoalueesta on osa liitetty kortteliin 302 ja
jäljelle jäänyt puistoalue on yhdistetty olemassa olevaan lähivirkistysalueeseen (VL).

Korttelin 303 käyttötarkoitus muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (K) (kuva
11) jätteenkäsittelyn sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Alueelle saa sijoittaa
pienjäteaseman ja siihen liittyvät rakenteet sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja
varastorakennuksia (EJT-1). Pohjoisrajaa siirretään ylemmäksi siten, että korttelin yläpuolella oleva
puistoalue (VP) poistuu. Korttelin eteläpuolelle liitetään kaistale lähivirkistysalueesta (VL), jolloin
etelärajaa suoristetaan ja siirretään n. 11 metriä alemmaksi. Itäpuolelta korttelia supistetaan,
siirtämällä n. 3172 m² kokoinen alue osaksi viereistä VL-aluetta muodostaen tontin numero 3
(kuva 12).

Kuvat 11 ja 12. Halkikiventien viereinen puistoalue liitetään pienjäteasemalle varattuun alueeseen ja suunnittelualueen läpi
kulkevaa jalankululle varattua tietä on siirretty kulkemaan pienjäteasemalle varatun alueen eteläpuolelta. Osa korttelista 303
liitetään viereiseen lähivirkistysalueeseen.
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Yrittäjäntien loppuosa liitetään tontin nro 6 piha-alueeseen (kuva 14). Lisäksi liike – ja
toimistorakennusten korttelialue (K) ja liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue (KLT) liitetään tonttiin nro 6, jonka
ohjeellinen tonttinumero muuttuu muutosten jälkeen numero 9:ksi.
Edellä mainitut käyttötarkoitukset muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi,
jonka alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia toimisto-, näyttely- ja myymälätiloja
(T-14).

Kuvat 13 ja 14. Yrittäjäntien loppuosa liitetään osaksi tontin nro 6 piha-aluetta ja kaavamerkinnöillä K sekä KLT liitetään tonttiin nro
6, josta muodostuu muutosten jälkeen tontti nro 9. Tontin käyttötarkoitukseksi muutetaan kokonaan kaavamerkinnälle T-14.

Kaavamuutoksessa on säilytetty ennallaan kerrosluku II. Rakennusoikeudeksi on osoitettu e= 0.40
poislukien kortteli 303, jonka rakennusoikeudeksi on osoitettu e=0.30.
Asemakaavaluonnoksen pienennös on selostuksen liitteessä 2.

3.6

KAAVAN VAIKUTUKSET

Suunnittelualue ei sijaitse kaukomaiseman kannalta erityisen tärkeällä alueella. Alue on
Halkikiventietä, sorapohjaista ulkoilureittiä sekä Yrittäjäntien varren rakennettua ympäristöä
lukuun ottamatta metsän ympäröimä. Alueen toteutuminen muuttaa metsäisen maiseman
rakennetuksi ympäristöksi. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku II rajoittaa rakennusten

Selostus, Halkikiventie
8.8.2022

korkeuksia, joten mahdolliset uudet rakennukset eivät oleellisesti maisemasta erotu nykyisiin
verrattuna. Asemakaavamuutoksen vaikutukset ovat vähäisiä ja merkittäviä maisemavaikutuksia ei
tule.
Lähin asutus sijaitsee suunnittelualueesta itään Kirnumäen asuinalueella (kuva 15). Lyhimmillään
etäisyyttä suunnittelualueen reunalta lähimmille asuinkiinteistöille on noin 9,8 metriä.
Pienjäteasemasta etäisyyttä asuinalueeseen on lyhimmillään n. 60 metriä. Tähän väliin jää
lähivirkistysalueeksi (VL) kaavoitettu viheralue, joka suodattaa alueelta syntyvää melua ja pölyä
(kuva 16).

Kuvat 15 ja 16. Asuin- ja suunnittelualueen sijoittuminen alueella. Kaavamuutos lisää alueen viheralueen pinta-alaa, joka toimii
asuinalueen suojavyöhykkeenä pienentämään yrityspuiston alueelta mahdollisesti syntyvää melu- ja pölyhaittaa.

Rakennetulta alueelta kertyvän huleveden määrä lisääntyy. Lisäksi ilmastonmuutoksen aiheuttama
vesimäärien lisääntyminen 20%:lla tulee ottaa huomioon hulevesien hallintasuunnitelmassa.
Kaavamääräyksissä edellytetään toimenpiteitä, jotta hulevesistä ei aiheudu haittaa ympäristölle.
Kaavamuutoksella on suora vaikutus kaavamuutosta hakeneiden yrityksien toimintoihin, koska
yrityksillä on tarkoitus investoida alueelle.
Pienjäteaseman sijoittaminen alueelle lisää ajoneuvoliikennettä Halkikiventiellä. Arvion mukaan
pienjäteasemalla tulee olemaan noin 8 000 – 9 000 käyntiä / vuosi. Liikennemäärien muutoksia

Selostus, Halkikiventie
8.8.2022

seurataan ja tarvittaessa toteutetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavia
toimenpiteitä.
Pienjäteaseman toiminnasta alueella aiheutuu jonkin verran melua sekä pölyämistä, mutta ne
eivät saa ylittää raja-, ohje- ja suositusarvoja, jotka määritellään ympäristöluvan yhteydessä.
Liikennemelu tulee koostumaan pääasiassa jätteen pientuojien ajoneuvoista, pienjäteaseman
lavojen siirto-/ kuormauskalustosta, yritysalueelle tavaraa tuovien rekka-autojen liikenteestä sekä
jossain määrin työpaikkaliikenteestä.
Tonttitarjonnan monipuolistaminen parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Lammilla.
Tonttijako on laadittu ohjeellisena, jolloin tonteista voidaan muodostaa tarvittaessa paremmin
yritystoimintaa palvelevia kokonaisuuksia.
Kaavamuutoksen jälkeen korttelin 302 pinta-ala kasvoi n. 665 m², rakennusoikeus nousi n. 266 km² ja rakennusala laajeni n. 294 m². Vastaavasti korttelin 303 pinta ala kasvoi n. 832 m² ja on nyt
kokonaisalaltaan n. 1,0034 ha. Rakennusoikeus nousi n. 250 k-m² ja rakennusala laajeni n. 1594
m². Korttelin 304 tontti numero 6 tonttinumero vaihtui 9:ksi ja tontin pinta-ala kasvoi 1,0961 ha.
Rakennusoikeus kasvoi 4380 m².
Yrittäjäntie lyheni n. 95 metriä ja jäljelle jäänyt katuosa on n. 92 metriä pitkä. Yrittäjäntien
loppuosa on liitetty osaksi uuden tontin numero 9 piha-aluetta (kuva 14).

3.7

TAVOITEAIKATAULU

Tavoitteena on kaavan hyväksyminen kevään 2023 aikana.
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4

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman.

Hämeenlinna 8. päivänä elokuuta 2022.

Jari Mettälä
kaavoituspäällikkö
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